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59.        Befordringsgodtgørelse - tilføjelse  

Beslutningstema 

Med virkning fra 5. marts 2012 er reglerne om befordring for beskæftigelseslovens forskellige 

målgrupper blevet forenklet og harmoniseret således, at alle målgrupper nu har ret til samme 
befordringsgodtgørelse - jvf. § 82. 

Befordringsgodtgørelsen skal fortsat dække udgiften for transport fra hjem til tilbudssted - nu 

også for kontanthjælpsmodtagere - med en fast takst pr. km. ud over de første 24 km. (i 
2012: 1,05 kr./km.). 

Reglerne i beskæftigelseslovens § 83 er i princippet ikke ændret - og dækker også udgifter til 
f. eks. arbejdstøj. 

Jvf. § 83 kan der fremover også ydes udgifter til transport op til de første 24 km. 

Økonomi 

På landsplan forventes de nye regler at give en mindreudgift for de forsikrede ledige 

dagpengemodtagere (målgruppe 2,1) på 5,6 mill. kr. og en merudgift for 

kontanthjælpsmodtagere på 5,1 mill. kr. - når reglerne er fuldt indfasede i 2013. 

De økonomiske konsekvenser for de øvrige målgrupper vurderes som "marginale". 

  

De nærmere konsekvenser i Hedensted Kommune er under beregning. 

Historik 

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde 16/8 2011 blev det besluttet, at kriterierne for bevilling af 

godtgørelse efter LAB § 83 skulle være, at udgifter til transport blev dækket, hvis borgeren 

havde mere end 2 zoner fra bopæl til tilbudssted og udgifter til arbejdstøj og materialer blev 

dækket, hvis der fra tilbudsstedet blev stillet krav om særligt eller "lovpligtigt" arbejdstøj eller 

hvis tilbudsstedet ikke kan stille nødvendige materialer til rådighed.  

Sagsfremstilling 

Tilføjelse, juni 2012: Vi har fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Integrationsministeriet fået oplyst, 

at uanset reglerne omkring harmonisering af reglerne for befordring den 05.03.2012, så vil der 

fortsat være en forskel på retten til befordringsgodtgørelse mellem de målgrupper, som er 

omfattet af integrationsloven og de målgrupper, som er omfattet af love om aktiv 
beskæftigelsesindsats.  

  

De nye regler betyder således, at taksten for befordringsgodtgørelse for de forsikrede ledige 

(målgruppe 2,1) nedsættes og for kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2,2 og 2,3) ændres fra 

en skattepligtig månedlig godtgørelse på max. 1.000 kr. (hvis mere end 2 zoner med offentlig 
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transport) til en fast takst på 1,05 kr./km. for det antal kilometer, som ligger over 24 km. pr. 
dag. 

Reglerne for ledige omfattet af Integrationsloven (som nu også modtager kontanthjælp og ikke 

starthjælp eller introduktionsydelse) er ikke éntydige, og der er forespurgt i 

Beskæftigelsesministeriet (uden at der endnu er kommet svar), hvordan reglerne skal fortolkes 
for denne målgruppe. 

Tilsyneladende skal evt. befordringsgodtgørelse efter Integrationsloven bevilges efter "behov" 

- dvs. efter en økonomisk beregning og vurdering af et resterende rådighedsbeløb efter, at 

relevante faste udgifter er fratrukket indtægterne. 

Det vurderes dog ikke hensigtsmæssigt - og slet ikke efter lovens "ånd" - at der skal være 

forskel på befordringsgodtgørelse til beskæftigelseslovens målgrupper, og det er således 

administrationens praksis ift. befordringsgodtgørelse at behandle flygtninge mv. på 
kontanthjælp på samme måde som andre af beskæftigelseslovens målgrupper. 

Dvs. at bevilge befordring efter LAB § 82, hvis der er mere end 24 km. fra bopæl til tilbudssted 

pr. dag.   

 

 

Administrationen indstiller, at 10. april 2012, pkt. 30: 

kriterierne for bevilling af godtgørelse jvf. LAB § 83 alene omfatter 

arbejdstøj og materialer - hvis der fra tilbudsstedet (eller af f. eks. Arbejdstilsynet eller 

Miljømyndighederne) stilles krav om "lovpligtigt" arbejdstøj eller, hvis tilbudsstedet ikke kan 
stille nødvendige materialer til rådighed. 

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. april 2012, pkt. 30: 

Indstillingen godkendt. 

Kommunikation 

Beslutning om ændrede tildelingskriterierne efter LAB § 83 skal offentliggøres - f. eks. på 
kommunens og Jobcentrets hjemmeside 

Lovgrundlag 

Beskæftigelseslovens § 82 og § 83. 

Administrationen indstiller, 

at bevillingen af befordringsgodtgørelse bevilges efter LAB § 82 og integrationslovens § 

23 F. 

Bevilling af arbejdstøj og materialer jf. Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning af 10.04.2012. 

Beslutning 
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Indstillingen godkendt. 

  

 


