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JOBPARATE
Denne pjece handler om dine pligter som jobparat selvforsørgelses- og
hjemrejseydelses- eller overgangsydelsesmodtager
Er du ikke i arbejde og henvender dig på jobcenteret for at få ydelse, vil jobcenteret i samarbejde med dig
hjælpe dig med at komme ind på arbejdsmarkedet. Du kan således forvente, at jobcenteret kan hjælpe dig
med at skrive cv, skrive ansøgninger og give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst kommer i arbejde.
Når du er jobparat, skal du i samarbejde med jobcenteret gøre alt, hvad du kan for at komme i arbejde, så
du kan forsørge dig selv. Dette betyder bl.a., at du skal være aktivt jobsøgende ved at søge konkrete jobs og
forsøge at skabe kontakter til arbejdsgivere. Hvis dette ikke resulterer i ansættelse, så kan jobcenteret
hjælpe dig med at komme i arbejde ved at give dig tilbud, som styrker din aktive jobsøgning.
Det er derfor vigtigt, at du booker møde hos jobcenteret, når du bliver bedt om det, og at du møder til alle
de samtaler, som jobcenteret indkalder til, eller som du selv har booket. Du skal også søge de jobs, som du
bliver henvist til af jobcenteret, og du skal deltage i de tilbud og aktiviteter, som jobcenteret giver dig. Du
skal huske at tjekke din post dagligt.
Hvis du ikke selv booker samtaler, ikke møder op eller ikke vil deltage i de aktiviteter m.v., som jobcenteret
giver dig – og du ikke er fritaget herfor, vil det kunne få betydning for din selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
I de næste afsnit kan du læse nærmere om dine pligter som jobparat og hvilke konsekvenser, det har for
dig, hvis du ikke opfylder disse pligter.

1. PLIGTER
1.1. Aktiv jobsøgning
a) Du skal tilmelde dig som jobsøgende i jobcenteret, når du henvender dig om ydelse.
b) Ved den første samtale med kommunen skal du og kommunen lave en jobsøgningsaftale, som bl.a.
angiver hvilke jobtyper, og hvor mange jobs, du skal søge i en periode.
c) Du skal registrere dine jobsøgningsaktiviteter i din joblog på Jobnet.
d) Du skal senest 3 uger efter din tilmelding som jobsøgende registrere cv-oplysninger på Jobnet. Du skal
opdatere dit cv løbende med fx kurser, vikariater og virksomhedspraktikker, som du har deltaget i. Dit
cv vil blive brugt af jobcenteret og arbejdsgivere i forbindelse med, at jobcenteret fx henviser dig til et
job, eller en arbejdsgiver kontakter dig om et konkret job.
e) Du skal også tage imod de job, som jobcenteret henviser dig til, samt gå til jobsamtaler hos
arbejdsgivere.
1.2. Samtaler
Samtalerne hos jobcenteret har fokus på, hvordan du hurtigst muligt kommer i arbejde.
Jobcenteret giver dig en frist for, hvornår du selv skal booke en jobsamtale hos jobcenteret. Fristen fremgår
af Jobnet. Du har mulighed for at tilmelde dig en sms og/eller mail-service, så du på den måde får besked
om frist for selvbooking, men det er under alle omstændigheder dit eget ansvar at holde dig orienteret om
fristen.
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Du skal møde til samtaler hos jobcenteret, både de samtaler, som du er indkaldt til, og de samtaler, som du
selv har booket på Jobnet.
Hvis du er forhindret i at komme fx på grund af sygdom, skal du hurtigst muligt give besked om det til
jobcenteret på den måde, som jobcenteret har bestemt, fx at du skal give telefonisk besked til en bestemt
medarbejder i kommunen.

1.3. Tilbud
Hvis du ikke selv finder arbejde, vurderer jobcenteret, om der er behov for at give dig et tilbud, der styrker
din jobsøgning og dine muligheder for at komme i job. Der kan være tale om fx virksomhedspraktik,
ansættelse med løntilskud, nytteindsats eller vejlednings- og opkvalificeringsforløb.
Du har pligt til at deltage i de tilbud, som du får, og du skal møde som aftalt.
Hvis du alligevel bliver forhindret i at møde fx på grund af sygdom, så skal du hurtigst muligt give besked til
jobcenteret på den måde, som jobcenteret har bestemt, fx at du skal give telefonisk besked til en bestemt
medarbejder i kommunen.

2. SANKTIONER
Hvis du ikke overholder dine pligter til at stå til rådighed og ikke har en rimelig grund til dette, træffer
kommunen afgørelse om en sanktion. Det betyder, at der vil ske fradrag i eller nedsættelse af din
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Det er kommunen, der vurderer, om du har en
rimelig grund til ikke at overholde dine pligter, og kommunen vil tage udgangspunkt i din konkrete
situation.

2.1. Aktiv jobsøgning
Du får fradrag i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du
•
•

ikke har tilmeldt dig som jobsøgende eller
ikke har registreret cv-oplysninger på Jobnet inden for fristen.

Kommunen foretager fradrag i din ydelse for de dage, hvor du ikke har været tilmeldt, eller hvor cvoplysningerne ikke har været registreret på Jobnet. Du kan igen få ydelse ved at tilmelde dig som jobsøgende
eller registrere din cv-oplysninger.
Du får nedsat ydelsen med 3 gange sanktionssatsen, hvis du
•
•
•
•
•
•
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uden rimelig grund ophører med dit arbejde eller ansættelse med løntilskud,
uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,
uden rimelig grund undlader at overholde aftaler om jobsøgningsaktiviteter,
uden rimelig grund undlader at registrere jobsøgningsaktiviteterne i en joblog inden for den frist,
som kommunen har givet dig eller
undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren på den måde, som
jobcenteret har bestemt, når du skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver.

2.2. Samtaler
Du får fradrag i din ydelse, hvis du uden rimelig grund
•
•
•
•
•

udebliver fra en jobsamtale, herunder en jobsamtale som led i sygeopfølgning,
udebliver fra et møde i rehabiliteringsteamet,
udebliver fra en rådighedsvurdering i jobcenteret,
undlader selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat eller
udebliver fra en samtale hos anden aktør.

Kommunen foretager fradrag i din ydelse for hver dag, du udebliver fra en jobsamtale, et møde i
rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering, og indtil du kontakter kommunen igen. Du kan således
igen få ydelse ved at kontakte jobcenteret. Du får fradrag i ydelsen for den dag, hvor samtalen, mødet m.v.
skulle have fundet sted, hvis du kontakter kommunen for sent samme dag eller dagen efter.
Du får nedsat ydelsen med 3 gange sanktionssatsen, hvis du uden rimelig grund undlader at give meddelelse
om sygdom til kommunen på den måde, som jobcenteret har bestemt, når du er indkaldt til jobsamtale som
led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning.

2.3. Tilbud
Du får fradrag i din ydelse, hvis du uden rimelig grund udebliver fra danskuddannelse, et tilbud eller anden
beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder som led i sygeopfølgning. Kommunen foretager fradrag
for det antal dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist.
Du kan igen få ydelse, nrå du opfylder din pligt til at deltage i de tilbud og aktiviteteter, du har aftalt med
dit jobcenter.
Du får nedsat ydelsen med 3 gange sanktionssatsen, hvis du
•
•
•

undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren på den måde som
jobcenteret har bestemt, når du har fået et tilbud,
uden rimelig grund ophører i en uddannelse, du er begyndt på som led i et tilbud eller
uden rimelig grund afviser et tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning eller
gentagne gange udebliver herfra i et omfang, der kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet.

•
2.4. Satser for sanktioner pr. dag for fravær fra samtaler og tilbud
Sanktionssatser
Månedlig ydelsessats (kr.)
Sanktionssats (kr.)

Under 5.550
200

5.550-9.800

400

9.801-13.350

600

Over 13.350
700

3. SKÆRPET RÅDIGHEDSSANKTION
Kommunen kan træffe afgørelse om, at du mister retten til ydelse i en periode på op til 3 måneder, hvis du
tidligere har fået en afgørelse om en sanktion, og du igen uden rimelig grund ikke opfylder din pligt til at stå
til rådighed. Du får sanktionen, hvis kommunen konkret vurderer, at du med din adfærd viser mangel på
vilje til at stå til rådighed for arbejde, tilbud m.v. Samtidig med afgørelsen får du et tilbud, daglige samtaler
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eller pligt til at møde dagligt op på jobcenteret, og du vil kun få ydelse for de dage, hvor du møder op.
Kommunen skal i sin afgørelse oplyse, i hvor lang tid din ydelse ophører. Ydelsen vil blive udbetalt som et
månedligt beløb bagud for en måned.
Hvis du i en hel kalendermåned udebliver fra de aktiviteter, som kommunen har givet dig, så ophører
ydelsen helt, og din sag lukkes. Du vil igen kunne få ydelse, hvis du søger om ydelse og i øvrigt opfylder
betingelserne for ydelse, herunder pligten til at stå til rådighed.
Hvis du er gift, skal kommunen samtidig med afgørelsen om, at din ydelse ophører, også træffe afgørelse
om, at ydelsen til din ægtefælle også ophører, og at din ægtefælles sag lukkes. Din ægtefælle vil ligeledes
igen kunne få ydelse, hvis du søger om ydelse og i øvrigt opfylder betingelserne for ydelse, herunder pligten
til at stå til rådighed.

4. RIMELIGE GRUNDE TIL IKKE AT STÅ TIL RÅDIGHED
Når jobcenteret giver dig et tilbud, fx om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, skal
jobcenteret tage højde for, om du kan deltage i tilbuddet, og at fx helbredsmæssige problemer ikke
udelukker, at du kan deltage. Derved får du fra starten en indsats, som du har forudsætninger for og pligt til
at deltage i.
I perioden efter du har fået et tilbud eller fx er indkaldt til jobsamtale, kan der opstå en situation, hvor du
får en rimelig grund til ikke at deltage i tilbuddet eller ikke at møde frem til jobsamtalen. Det er kommunen,
der vurderer, om du har en rimelig grund til ikke at deltage og kommunen vil tage udgangspunkt i din
konkrete situation. Kommunen lægger ved vurderingen bl.a. vægt på, om der opstår forhold, som
medfører, at du har en rimelig grund til ikke at deltage, f.eks. egen opstået sygdom,
børnepasningsproblemer, begravelse eller andre særlige forhold, som kommunen ikke kunne tage højde for
på det tidspunkt, hvor du fik tilbuddet eller fx blev indkaldt til jobsamtalen.

5. KLAGEMULIGHED
Hvis du vil klage over kommunens afgørelse om en sanktion, skal du gøre det inden 4 uger, fra du har fået
meddelelse om afgørelsen. Du skal klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen
fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen.
Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelse, herunder en afgørelse om tilbud, skal du gøre det inden 4
uger, fra du har fået meddelelse om afgørelsen. Du skal klage til jobcenteret, som vurderer sagen igen. Hvis
kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

6. REGLER
Du kan i vedlagte bilag finde de regler, der gælder i lov om aktiv socialpolitik om rådighed og sanktioner.
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Uddrag fra bekendtgørelse af integrationsloven, jf. lbk. nr. 1 af 1. januar 2020

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding
omfattet af § 16 i samarbejde med udlændingen udarbejde en kontrakt. Udlændingen og
kommunalbestyrelsen skal underskrive kontrakten. Udlændingen skal samtidig underskrive en opholds- og
selvforsørgelseserklæring. Erklæringen udformes af udlændinge- og integrationsministeren. 2. og 3. pkt.
finder ikke anvendelse, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder.
Stk. 2. . . . .
Stk. 3. . . . .
Stk. 4. Kontrakten skal beskrive udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmål og fastlægge
indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at de i kontrakten opstillede mål opfyldes. Af kontrakten skal det
fremgå, i hvilket omfang udlændingen skal have tilbud i medfør af selvforsørgelses- og
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, jf. § 16, stk. 3 og 4, og det nærmere indhold heraf,
herunder hvorledes forholdet mellem danskuddannelse, jf. § 21, og beskæftigelsesrettede tilbud, jf. § 23,
skal være. Er der givet tilbud efter § 16, stk. 10, eller meddelt pålæg efter § 16 a, skal dette fremgå af
kontrakten.
Stk. 5. Det skal fremgå af kontrakten, hvilke sanktioner der efter lovgivningen gælder over for
udlændingen, hvis udlændingen uden rimelig grund afviser at tage imod arbejde, eller hvis udlændingen
uden rimelig grund udebliver fra eller afviser en eller flere af de aktiviteter, der er aftalt eller fastsat i
kontrakten.
Stk. 6. . . . .
Stk. 7. . . . .
Stk. 8. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem kommunalbestyrelsen og udlændingen om kontraktens
indhold, fastsætter kommunalbestyrelsen indholdet af kontrakten.
Stk. 9. Kontrakten gælder, indtil udlændingen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Efter udløbet
af introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 8, kan kontrakten ikke omfatte tilbud efter § 16, stk. 3, 4 eller 10,
eller pålæg efter § 16 a. Udlændinge, der efter udløbet af introduktionsperioden modtager hjælp til
forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge efter lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v., omfattes af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
....
§ 20. Kommunalbestyrelsen har pligt til at følge op på en udlændings kontrakt, indtil udlændingen har
opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i kontrakten, jf. § 19, stk. 4, 1. pkt. Når visitationen efter § 17 er
gennemført, skal opfølgning finde sted mindst 4 gange inden for de første 6 måneder. Herefter skal
kommunalbestyrelsen foretage opfølgning efter behov. For udlændinge omfattet af § 16, stk. 3, skal
opfølgning alene ske efter behov. For udlændinge, der er i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse,
og som ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal opfølgning dog kun
foretages hver 12. måned, medmindre der er behov for hyppigere opfølgning. For udlændinge, der
benytter sig af en ret til fravær i medfør af barselsloven, skal opfølgning på kontrakten først finde sted 6
måneder efter barnets fødsel og derefter i forbindelse med den lovlige fraværsperiodes udløb, medmindre
der er behov for hyppigere opfølgning. Har udlændingen opfyldt målene i kontrakten, skal
kommunalbestyrelsen alene følge op på kontrakten, hvis der opstår behov for det. Opfølgningen skal ske
ved en individuel samtale. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan samtalen ske telefonisk, digitalt eller på anden
tilsvarende måde.
Stk. 2. . . . .
Stk. 3. Som led i opfølgningen skal det drøftes, om der er sket ændringer i udlændingens situation og
behov, samt i hvilket omfang kommunalbestyrelsen og udlændingen har efterlevet kontrakten. Der skal
herunder ske en drøftelse af, om det aftalte forløb er blevet fulgt, og af udbyttet af det fulgte forløb i
forhold til de opstillede mål. Der skal endvidere på baggrund heraf ske en drøftelse af, om der skal
foretages ændringer i programmets indhold, sammensætning og mål.
6

Stk. 4. Jobparate udlændinge skal selv booke jobsamtaler digitalt.
Stk. 5. Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen undtages fra kravet om at booke jobsamtaler digitalt,
hvis udlændingens sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan
opfylde kravene. Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til at booke
jobsamtaler digitalt. Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering fratage en person retten til
selvbooking, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at personen booker jobsamtaler på anden måde end
aftalt eller på en måde, som kommunalbestyrelsen vurderer vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan
gennemføres efter hensigten.
Stk. 6. De regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 39, nr. 10, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats om selvbooking og om afmelding som jobsøgende, hvis en person ikke selv booker
jobsamtaler, og om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler, finder tilsvarende
anvendelse.
Stk. 7. Med hensyn til udlændinge, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller
overgangsydelse, skal individuelle samtaler, jf. § 20, stk. 1, afholdes som cv-samtaler eller som jobsamtaler
med fokus på konkrete job og jobsøgning. Under samtalen skal det aftales, hvordan udlændingens
jobsøgning kan understøttes. For udlændinge, der alene har ledighed som problem, skal
kommunalbestyrelsen påse, at de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, jf. § 26 a, fortsat er
fyldestgørende.
Stk. 8. Kontraktens opfølgning skal kunne danne grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om,
hvorvidt udlændingen fortsat er berettiget til at modtage hjælp efter integrationsloven eller lov om aktiv
socialpolitik, herunder om der skal ske nedsættelse i eller ophør af udlændingens selvforsørgelses- og
hjemrejse eller overgangsydelse, jf. §§ 39, 40, 40 a og 41 i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 9. Tilegner en udlænding sig ikke det danske sprog systematisk og målrettet inden for den fastlagte
tidsramme, jf. § 4, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., skal kommunalbestyrelsen
give udlændingen meddelelse om de mulige konsekvenser af udlændingens manglende dansktilegnelse.
Stk. 10. . . . .
Kapitel 5
Pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder
....
§ 26. En udlænding, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, har pligt
til at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i selvforsørgelses- og
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter kapitel 4.
Stk. 2. En jobparat udlænding skal udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 26 a.
Stk. 3. Undtages en jobparat udlænding, jf. § 26 a, stk. 4, fra kravet om registrering af sin jobsøgning i
joblog på »Min Side« på Jobnet, jf. § 26 a, stk. 1, eller undtages en udlænding fra kravet om, at cvoplysninger skal være registreret på Jobnet og gjort tilgængelige for arbejdsgivere hurtigst muligt og senest
3 uger efter tilmeldingen som jobsøgende, jf. § 26 b, stk. 4, skal jobcenteret og udlændingen aftale,
hvordan den pågældende i stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter.
§ 26 a. En jobparat udlænding skal være aktivt jobsøgende. Udlændingen skal overholde de aftaler, der
fremgår af »Min Plan« på Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og inden for hvilke
fagområder den pågældende skal søge job. Udlændingen skal endvidere løbende registrere alle
jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.
Stk. 2. En jobparat udlænding, der har ansøgt om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
eller overgangsydelse, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som jobsøgende i
jobcenteret, og kommunen har pligt til at sikre dette. De regler, som fastsættes i medfør af § 21 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændingens tilmelding og afmelding som
jobsøgende.
Stk. 3. Jobcenteret skal i forbindelse med afholdelse af samtaler efter § 20, stk. 4, sikre, at de
oplysninger, som udlændingen har lagt ind på Jobnet, er fyldestgørende.
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Stk. 4. Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen undtages fra kravet om registrering af sin jobsøgning i
joblog på »Min Side« på Jobnet, hvis udlændingens sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er
tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde kravene. Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst
muligt bliver i stand til at opfylde kravene.
Stk. 5. Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område.
Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger det.
Stk. 6. . . . .
Stk. 7. . . . .
§ 26 b. Jobparate og aktivitetsparate udlændinge skal registrere cv-oplysninger på Jobnet.
Stk. 2. Cv-oplysningerne skal indeholde oplysninger om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante
forhold.
Stk. 3. Jobparate udlændinge skal angive mindst ét jobmål i forbindelse med registrering af cvoplysninger.
Stk. 4. For jobparate udlændinge skal cv-oplysningerne være registreret på Jobnet og gjort tilgængelige
for arbejdsgivere hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen som jobsøgende. Jobcenteret kan
inden for fristen i 1. pkt. fastsætte, hvornår oplysningerne skal være lagt på Jobnet.
Stk. 5. Arbejdet med cv-oplysninger for aktivitetsparate udlændinge begynder i forbindelse med
kontaktforløbet, og registrering af oplysningerne på Jobnet sker hurtigst muligt.
Stk. 6. . . . .
Stk. 7. Udlændingen skal løbende opdatere cv-oplysningerne, og jobcenteret skal løbende påse, at
oplysningerne er fyldestgørende.
Stk. 8. Cv-oplysninger, der tidligere har været tilgængelige for søgning på Jobnet, skal straks på ny gøres
tilgængelige for søgning, hvis jobparate udlændinge på ny tilmelder sig som jobsøgende eller henvender sig
til kommunen om hjælp.
Stk. 9. Jobcenteret skal yde bistand til udlændinge, der skal registrere cv-oplysninger, hvis udlændingen
anmoder herom.
Stk. 10. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændinge har oplyst på Jobnet.
Arbejdsløshedskassen har adgang for egne medlemmer.
Stk. 11. Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen undtages fra kravet om registrering af cv-oplysninger
på Jobnet, fra kravet om, at cv-oplysningerne skal indeholde oplysninger om kompetencer, erfaringer og
øvrige relevante forhold, jf. stk. 1 og 2, og fra kravet om, at cv-oplysninger skal være gjort tilgængelige for
arbejdsgivere hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen som jobsøgende, jf. stk. 3 og 4, hvis
udlændingens sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde
kravene. Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til at opfylde kravet.
Stk. 12. De nærmere regler, som beskæftigelsesministeren i medfør af § 26 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats fastsætter, om registrering af cv-oplysninger, herunder om indhold og cv-samtaler,
finder tilsvarende anvendelse.
Kapitel 10 a
Sanktioner m.v.

§ 52. Underskriver en modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, jf. § 2, stk.
2-4, der har pligt til at underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring, jf. § 19, stk. 1, 3. pkt., ikke
erklæringen, foretager kommunen fradrag i selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen.
Der kan alene foretages fradrag i selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen én gang.
Stk. 2. Kommunen skal forud for underskrivelsen i fornødent omfang vejlede modtageren af
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse om pligten til at underskrive erklæringen og om
konsekvenserne for selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen, hvis modtageren af
selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen afslår at underskrive erklæringen.
Stk. 3. Fradraget i medfør af stk. 1 sker med:
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1) Tre gange sanktionssatsen efter § 35, stk. 4, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik for personer, som
modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 3, nr. 4, i samme
lov.
2) Tre gange sanktionssatsen efter § 35, stk. 4, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik for personer, som
modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 3, nr. 3, i samme
lov.
3) Tre gange sanktionssatsen efter § 35, stk. 4, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik for personer, som
modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 3, nr. 2, i samme
lov.
4) Tre gange sanktionssatsen efter § 35, stk. 4, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik for personer, som
modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 3, nr. 1, i samme
lov.
Kapitel 11
Klageregler
§ 53. . . . .
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens
Beskæftigelsesudvalg. Klager behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område. Afgørelser om boligplacering af flygtninge efter lovens kapitel 3 og afgørelser om
hjælp efter lovens §§ 35-39 kan dog indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsens afgørelse om udpegning af
medlemmer af integrationsrådet, jf. § 42, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse efter bemyndigelse i medfør af § 5, stk. 2, kan
ikke påklages til den delegerende kommunalbestyrelse.
Uddrag fra lov om aktiv socialpolitik
§ 8 a. En person, der har ansøgt om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse,
overgangsydelse eller kontanthjælp, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen som jobparat,
skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som jobsøgende i jobcenteret, og
kommunen skal sørge for, at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller
integrationslovens § 26 a, stk. 2.
Stk. 2. …
Sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne m.v.
§ 35. Har kommunen ikke vejledt en person, jf. 2. og 3. pkt., inden indkaldelsen til den første jobsamtale
efter anmodning om hjælp, kan kommunen, når den indkalder personen til den første jobsamtale, vejlede
personen skriftligt om, at personen skal møde til jobsamtalen, og at hvis personen udebliver uden rimelig
grund fra jobsamtalen, vil personen blive sanktioneret med en sanktionssats for hver dag, personen
udebliver. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-40 a er i øvrigt betinget af, at
kommunen vejleder ansøgeren eller modtageren af hjælp om alle rettigheder og pligter i forhold til
rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen. Kommunen skal
1) senest ved første jobsamtale drøfte og gennemgå vejledningen med personen på en måde, der tager
hensyn til den pågældendes situation, herunder at vejledningen er givet under hensyn til personens
forudsætninger,
2) senest ved første jobsamtale sikre, at vejledningen udleveres skriftligt til personen, og at vejledningen
umiddelbart herefter sendes til personen,
3) sikre, at vejledningen gennemgås og gøres tilgængelig for personen hvert halve år, og
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4) sikre, at vejledningen gennemgås hyppigere, hvis
a) kommunen konkret vurderer, at personen har behov for det, eller
b) personen anmoder kommunen om vejledning.
Stk. 2. En sanktion efter § 40 a er endvidere betinget af, at kommunen skriftligt har vejledt personen og
dennes ægtefælle om den skærpede rådighedssanktion, hvis kommunen i forbindelse med en afgørelse om
en forudgående sanktion påtænker at træffe afgørelse om en skærpet rådighedssanktion næste gang,
personen ikke overholder sin rådighedsforpligtelse, fordi personen i så fald med sin adfærd udviser en
manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v. Kommunen skal vejlede om
1) konsekvenserne for hjælpen, hvis personen igen uden rimelig grund afslår et arbejde, afviser eller
udebliver fra tilbud, ikke møder til samtale m.v.,
2) at personen kun får udbetalt hjælp for de dage, hvor personen opfylder sin rådighedsforpligtelse ved
at deltage i tilbud, møde til samtale eller møde op i jobcenteret m.v., som anvist af jobcenteret, jf. § 40 a,
stk. 2,
3) at personens sag lukkes, og hjælpen ophører, hvis personen i en hel kalendermåned ikke møder frem
til aktiviteter, jf. § 40 a, stk. 2, og
4) at ægtefællens sag ligeledes lukkes, og hjælpen til ægtefællen ophører, hvis personen er omfattet af
nr. 3.
Stk. 3. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen sker med virkning fra den dag, hvor ansøgeren
eller modtageren af hjælp uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter efter §§ 8 a, 13 eller 13 a,
jf. dog § 40 a, stk. 1 og 2. Fradrag og nedsættelser i hjælpen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder
efter hændelsestidspunktet. Opgørelse af fradrag i eller nedsættelse af hjælpen efter §§ 36-40 kan ske som
en samlet opgørelse for en måned. Partshøring foretages i forbindelse med den samlede månedlige
opgørelse. For udeblivelser m.v. efter §§ 37-40 er den samlede månedlige opgørelse efter 3. pkt., betinget
af, at kommunen i umiddelbar tilknytning til forseelsen oplyser personen om forseelsen og den forestående
sanktion.
Stk. 4. Fradrag efter § 36, stk. 2, og §§ 37-38 sker med en sanktionssats pr. dag, hvor personen er
udeblevet fra tilbud m.v. Fradraget i hjælpen sker med satsen efter nr. 1-4, uanset om personen får
foretaget fradrag i hjælpen som følge af indtægter m.v. Fradraget i en kalendermåned kan ikke overstige
den beregnede hjælp efter §§ 22-25 for samme måned. Sanktionssatsen udgør i 2019-niveau:
1) 200 kr. for personer, som modtager hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.500 kr. pr. måned.
2) 400 kr. for personer, som modtager hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.500 kr. og højst 9.700 kr. pr.
måned.
3) 600 kr. for personer, som modtager hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.700 kr. og højst 13.200 kr. pr.
måned.
4) 700 kr. for personer, som modtager hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.200 kr. pr. måned.
Stk. 5. Nedsættelse af hjælpen efter §§ 39 og 40 sker med tre gange sanktionssatsen, jf. stk. 4.
Stk. 6. Når kommunen træffer afgørelse om sanktioner efter §§ 36-40, kan kommunen i forhold til en
uddannelsesparat eller jobparat modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse,
uddannelseshjælp eller kontanthjælp foretage partshøring og træffe afgørelse samlet i en agterskrivelse.
Ved brug af agterskrivelse er fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-40 betinget af, at
det klart fremgår af agterskrivelsen,
1) at skrivelsen udgør en partshøring,
2) hvornår der er frist for bemærkninger,
3) hvilken afgørelse kommunen på det foreliggende grundlag agter at træffe, hvis personen ikke inden
for den angivne frist, jf. nr. 2, kommer med bemærkninger til skrivelsen, og
4) at skrivelsen skal anses som den endelige afgørelse efter udløb af fristen, hvis personen ikke kommer
med bemærkninger hertil, jf. nr. 2, og vil træde i kraft uden yderligere meddelelser til personen.
Stk. 7. …
Stk. 8. En person, som er syg, skal meddele sygdom på den måde, som jobcenteret har angivet, når den
pågældende skal møde i tilbud, møde til samtale eller møde på jobcenteret m.v.
Stk. 9. Den enkelte kommune tilrettelægger opgavefordelingen mellem den del af kommunen, der
udbetaler ydelsen, og jobcenteret i sager efter §§ 35-40 a, 42 og 43.
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Stk. 10. Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af beløbene efter stk. 4 og 5.
Fradrag i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp
§ 36. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., en eller
flere dele af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter
integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder tilbud eller
foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller en læse-, skrive- og regnetest, jf. § 13, stk. 5, 2.-4. pkt., skal
kommunen foretage et fradrag i hjælpen.
Stk. 2. Fradraget i hjælpen efter stk. 1 foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet
helt eller delvis.
Stk. 3. Kommunen kan foretage et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter § 176 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller hjælp efter integrationslovens § 23 f, når deltageren uden rimelig grund
udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud efter kapitel 5 i lov om
kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller fra en eller flere dele af selvforsørgelses- og
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.
§ 37. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, herunder en jobsamtale som led i
sygeopfølgning, et møde i rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering i jobcenteret, foretager
kommunen fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til jobsamtalen,
rådighedsvurderingen m.v., og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i
hjælpen for den dag, hvor samtalen, rådighedsvurderingen m.v. skulle have fundet sted, uanset om
personen kontakter jobcenteret samme dag.
Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved jobsamtaler, der finder sted hos anden aktør.
Det er kommunen, der træffer afgørelse om fradrag i hjælpen.
Stk. 3. Når en åbenlyst uddannelsesparat modtager af overgangsydelse, som ikke er omfattet af
integrationsloven, eller uddannelseshjælp eller en jobparat modtager af selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp booker en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, sidestilles personens booking af en jobsamtale med en indkaldelse til en
jobsamtale fra jobcenteret, og reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved udeblivelse fra disse
samtaler. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved jobsamtaler efter integrationsloven for jobparate
selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere og jobparate overgangsydelsesmodtagere, som er
omfattet af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven.
§ 37 a. For en person, der er omfattet af § 13, stk. 2, nr. 4, eller stk. 3, nr. 2, og som uden rimelig grund
har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra
personen skulle have booket jobsamtalen digitalt, og indtil personen har booket en jobsamtale digitalt, eller
til personen har genoprettet kontakten med jobcenteret. Der foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor
jobsamtalen skulle have været booket, uanset om personen booker jobsamtalen dagen efter fristens udløb.
§ 38. Hvis en person, der ansøger om eller modtager hjælp, har undladt at tilmelde sig som jobsøgende i
jobcenteret, jf. § 8 a, stk. 1 eller 2, eller har undladt at registrere cv-oplysninger på Jobnet, jf. § 13 a, stk. 2,
1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., foretager kommunen fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor den
pågældende ikke har været tilmeldt, eller hvor cv-oplysningerne ikke har været registreret, medmindre den
manglende tilmelding og registrering af cv-oplysninger ikke skyldes personens forhold.
Nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp
§ 39. Hjælpen nedsættes efter § 40, hvis en person
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1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde eller sin ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 23 c,
2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,
3) uden rimelig grund afviser tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud efter kapitel 5 i lov
om kompensation til handicappede i erhverv m.v., en eller flere dele af selvforsørgelses- og
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller anden
beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller har
gentagne udeblivelser herfra og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at det kan sidestilles med en
afvisning af tilbuddet, en eller flere dele af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller
introduktionsprogrammet m.v.
4) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren, jf. § 13, stk. 2, nr. 6, eller
stk. 3, nr. 6,
5) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job, jf. § 13 a, stk. 1, 2. pkt.,
6) uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige
er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. §
13, stk. 2, nr. 7, eller stk. 3, nr. 7,
7) uden rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et
uddannelsespålæg, jf. § 30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a, eller en
uddannelse, der er påbegyndt som led i et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller
integrationslovens § 16 a, eller
8) uden rimelig grund har undladt at overholde aftaler om jobsøgningsaktiviteter, jf. § 13 a, stk. 3, 4. pkt.,
eller uden rimelig grund har undladt at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog inden for den af
kommunen fastsatte frist, jf. § 13 a, stk. 3, 5. pkt.
§ 40. Hjælpen efter §§ 22-25 til personer, der er omfattet af § 39, nedsættes med tre gange
sanktionssatsen efter § 35, stk. 4, jf. § 35, stk. 5.
Stk. 2. Der kan i en kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 1.
Skærpet rådighedssanktion
§ 40 a. Kommunen kan træffe afgørelse om, at en person mister retten til hjælp efter §§ 22-25 i en
periode på op til 3 måneder, hvis personen har fået en afgørelse om sanktion efter §§ 36-40 og personen
på ny uden rimelig grund tilsidesætter pligten til at stå til rådighed efter reglerne i §§ 13 og 13 a. Det er en
betingelse, at kommunen konkret vurderer, at personen med sin adfærd udviser en manglende vilje til at
stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v.
Stk. 2. Kommunen skal samtidig med afgørelsen efter stk. 1 give personen et tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., tilbud i
medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter
integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, daglige samtaler eller pligt til at
møde dagligt i jobcenteret m.v. Aktiviteter efter 1. pkt. skal kunne påbegyndes samme dag, som afgørelsen
efter stk. 1 har virkning fra. Personen modtager hjælp efter §§ 22-25 for de dage, hvor den pågældende
deltager i tilbud, møder til samtaler eller møder i jobcenteret m.v.
Stk. 3. …
Stk. 4. Hvis en person er syg eller har børnepasningsproblemer, skal personen meddele dette på den
måde, som jobcenteret har angivet, forud for det tidspunkt, hvor den pågældende skal møde i tilbuddet,
møde til samtalen eller møde på jobcenteret m.v., jf. stk. 2.
Stk. 5. Hvis en person udebliver fra et tilbud m.v., jf. stk. 2, kan kommunen i helt særlige situationer
udbetale hjælp for de dage, hvor den pågældende er udeblevet. Dette gælder også, hvis personen ikke har
givet meddelelse om fraværet forud for mødetidspunktet, jf. stk. 4. Personen skal, så snart det er muligt,
tage kontakt til jobcenteret og oplyse om årsagen til udeblivelsen.
Stk. 6. Opgørelsen af de dage, der kan udbetales hjælp for, jf. stk. 2, 4 og 5, sker som en samlet opgørelse
for en måned. Hjælpen beregnes som en forholdsmæssig andel af månedens hjælp svarende til antallet af
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kalenderdage, hvor personen har opfyldt betingelserne for at modtage hjælp, sat i forhold til månedens
kalenderdage. Hjælpen udbetales efter § 89, stk. 1.
Stk. 7. Kommunen træffer samtidig med afgørelsen efter stk. 1 afgørelse om, at hvis en person i en hel
kalendermåned udebliver fra de aktiviteter, som kommunen har givet personen efter stk. 2, ophører
hjælpen helt, og personens sag lukkes. Hvis personen er gift, skal kommunen samtidig med afgørelsen efter
1. pkt. træffe afgørelse om, at hjælpen til ægtefællen ophører, og den pågældendes sag lukkes. Personen
og dennes ægtefælle kan ansøge om og modtage hjælp på ny, såfremt de opfylder betingelserne for
hjælpen.
Klageregler
§ 98. Kommunens afgørelser efter denne lov bortset fra afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og
tilbagebetaling af disse ydelser, jf. § 95, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Tilsvarende gælder for Udbetaling Danmarks
afgørelser om hjælp efter § 25 b, stk. 6 og 7, § 25 c, § 25 e og § 34, stk. 6, 2. pkt.
Stk. 2. Kommunens afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. §
95, kan indbringes for Ankestyrelsen efter kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område.
Stk. 3. Udbetaling Danmarks afgørelser om hjælp efter §§ 6 og 85 a og tilbagebetaling af hjælpen efter §
95 kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område.
Stk. 4. Kommunens henvisning til andre aktører efter § 47 a kan indbringes for Ankestyrelsens
Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 5. Andre aktørers afgørelse, jf. § 47 a, kan inden 4 uger indbringes for kommunen.
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