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Servicedeklaration vedr. godtgørelse af udgifter til transport i forbindelse med 

jobsamtaler, hvor der skal bruges mere end 3 timer 

Formål 
Faxe Kommune ønsker at understøtte lediges muligheder for at søge 

arbejde i et større geografisk område. Faxe kommune giver tilskud til 

transport, når der skal bruges mere end 3 timer i forbindelse med 

jobsamtaler.  

Lovgrundlag 
§ 7 i Lovbekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 1342 af 21. 

november 2016 og § 30 i Bekendtgørelse om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, nr 977 af 2. juni 2018  

Det tilbyder vi Faxe kommune giver tilskud til transport, når der skal bruges mere end 3 

timer i forbindelse med jobsamtaler.  

Hvordan? 
Tilskuddet kan bevilges når:  

 En ledig borger er indkaldt til en samtale vedrørende et ordinært 

job, herunder også fleksjob 

 Der er over 3 timers transporttid med offentlig transport tur/retur 

mellem borgerens bopæl og virksomhedens adresse 

 Jobsamtalen afholdes i Danmark 

Til hvem? 
Befordringstilskuddet kan søges af følgende personer:  

 Forsikrede ledige dagpengemodtagere 

 Kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesmodtagere og borgere der 

modtager integrationsydelse.  

 Revalidender 

 Ledige borgere der er berettiget til fleksjob 

Betingelser  Ansøgningen skal indsendes senest 10 hverdage efter jobsamtalen 

har fundet sted 

 Der skal vedlægges skriftlig dokumentation for jobsamtalen samt 

vedlægges originale kvitteringer for udgiften til befordring 

 Der udbetales som hovedregel tilskud til billigste offentlige transport. 

Det kan dog fraviges, hvis:  

 Transport i egen bil (afregnet efter statens lave kilometersats) er 

billigere, eller hvis brug af offentlige transport vanskeliggøres af 

tidsmæssige eller praktiske årsager 

 OBS: Ved benyttelse af Storebæltsbroen eller ved 

benyttelse af færge i egen bil ydes tilskyd for 

kilometerafstanden over broen og distancen færgen 

tilbagelægger.  

Din ret  Du har ret til godtgørelse af udgifter til transport i forbindelse med 

jobsamtaler, hvor der skal bruges mere end 3 timer hvis betingelserne 

opfyldes og du er i målgruppen.  

Kan der klages? Er du utilfreds med sagsbehandlingen eller en afgørelse truffet i 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse, har du mulighed for at klage. 

Klagen sendes til Jobcenteret. 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse 
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Ved behandling af klage over en kommunes afgørelse om 

udbetaling af godtgørelse efter § 7 kan Ankestyrelsens 

Beskæftigelsesudvalg alene tage stilling til, om afgørelsen er i 

overensstemmelse med de retningslinjer, som kommunen har 

fastsat. Kommunens borgerrådgiver kan kontaktes i forbindelse med hjælp 

til udfærdigelse af eventuel klage. 

 


