A-kassens/jobcenterets navn og adresse

KLE 15.20.38G01 • Sagsidentifikation

Ansøgning om
befordringsgodtgørelse
efter beskæftigelseslovens § 82

5 708410 046254

Forbeholdt jobcenteret
Modtaget dato

Du har ret til delvis dækning af dine udgifter til transport, hvis
• Du deltager i tilbud bevilget af jobcenteret, og du har transport på mere end 24 km på en dag. Du får dækket udgiften for de km,
der ligger ud over 24 km om dagen. Hvis du får kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller arbejdsløshedsdagpenge og ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, eller du har ret til befordringstilskud efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, så har du ikke ret til befordringsgodtgørelse.
Du kan få bevilget hel dækning af dine transportudgifter, hvis
• Du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og derfor har udgifter til transport ved deltagelse i tilbud bevilget af jobcenteret.
• Du modtager sygedagpenge og deltager i et tilbud som led i afklaring af din arbejdsevne.
Læs yderligere vejledning på side 3.

1. Oplysninger om ansøger
Navn

Personnummer

2. Ansøgning

Jeg søger
befordringsgodtgørelse
til dækning af mine
transportudgifter

Forsikrede ledige/modtagere
af arbejdsløshedsdagpenge

Transport ud over 24 km

Andre

Transport ud over 24 km
Transport pga. nedsat funktionsevne
Transport til sygedagpengemodtager i
tilbud vedr. arbejdsevne

3. Befordringsgodtgørelse ud over 24 km
Fra dato

Til dato

Ansøgningen vedrører perioden
Transport i forbindelse med
weekend, søgnehelligdage og start/slut

Daglig transport
Transporten starter på

Transport i forbindelse med
uddannelsespraktik

Bopæladressen

Indkvarteringsadressen

Tilbudsstedet

Indkvarteringsadressen

Evt. indkvarteringsadresse

Transporten slutter på

Uddannelsespraktikstedet

Adresse

Afstand
(i alt frem og tilbage)

Km

Antal rejser
(én gang frem og tilbage)

Antal

Benyttes
færge

Nej
Ja
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4. Befordringsgodtgørelse af hele udgiften til transport
Fra dato

Til dato

Ansøgningen vedrører perioden
Beskriv, hvordan din nedsatte funktionsevne har indflydelse på dine udgifter til transport
(udfyldes ikke hvis du er sygedagpengemodtager i tilbud vedr. arbejdsevne)

Hvilken transport

Km

Privat bil
Offentlig transport

Afstand (én gang frem og tilbage)
Handicaptransport

Udgift til færge eller bro

Antal

Antal rejser
Andet

Hvis andet, skriv hvad

Medsend dokumentation for dine transportudgifter (Ikke ved privat bil). Jobcenteret vil kontakte dig, hvis de ønsker yderligere oplysninger.

5. Uddannelsesstedets underskrift
Det bekræftes at ansøgeren har deltaget i uddannelsen som angivet under pkt. 3.
Uddannelsesstedets navn
Telefonnummer • Kontaktperson

E-mail

Dato og underskrift

6. Ansøgers underskrift
Jeg kender mine rettigheder og pligter som angivet i afsnittet om behandling af personoplysninger på side 4.
Dato og underskrift

Telefonnummer i dagtimerne

7. Forbeholdt jobcenter/A-kasse
Befordring i forbindelse med

Sagsidentifikation

Vejledning og opkvalificering (§ 32)
Virksomhedspraktik (§ 42)

Tilbudsperiode fra

Tilbudsperiode til

Løntilskud (§ 51)
Jobrettet uddannelse (§ 26a)

Ansøger er

Revalidend, sygedagpengemodtager eller ressourceforløbsmodtager i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb

Dagpengemodtager, kontanthjælpsmodtager, øvrig
uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager,
Ledighedsydelsesmodtager, åbenlyst uddannelaktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager, integrasesparat uddannelseshjælpsmodtager eller
tionsydelsesmodtager eller kontantydelsesmodtager
midlertidig arbejdsmarkedsydelsesmodtager
Begrundet helt eller delvist afslag er
§ 82, stk. 1 – Kilometertakst
fremsendt • Dato
Befordringsgodtgørelse bevilges efter
§ 82, stk. 4 – Udgift
kun delvis
Befordringsgodtgørelse bevilges
ikke
Beløb

Udbetalingsdato

Regnskabsår

Anvist • Dato og initialer

Attesteret • Dato og initialer

Bemærkning

Finanskonto
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Vejledning til Ansøgning om befordringsgodtgørelse
Hvem kan få befordringsgodtgørelse
Befordringsgodtgørelse (kilometerpenge) er et beløb til
dækning af dine udgifter til transport mellem din bopæl og
det sted, hvor du deltager i tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Hvornår du kan modtage befordringsgodtgørelse afhænger af din ydelse, som det fremgår herunder.
Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, øvrige
uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere og kontantydelsesmodtagere har ret til
befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats eller ansættelse med løntilskud (dog kun ved
ansættelse på offentlig arbejdsplads). Dertil har dagpengemodtagere ret til befordringsgodtgørelse hvis de er i 6
ugers jobrettet erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
(dvs. arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er
optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, jf. § 21 i lov om
arbejdsmarkedsuddannelser).
Personer med begrænsninger i arbejdsevnen (revalidender), sygedagpengemodtagere og ressourceforløbsmodtagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb har ret til
befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats eller ansættelse med løntilskud.
Ledighedsydelsesmodtager, åbenlyst uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtagere og midlertidige arbejdsmarkedsydelsesmodtagere har ret til befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering
eller virksomhedspraktik og nytteindsats.
Betingelser for ret til befordringsgodtgørelse ud over
24 km
For at få befordringsgodtgørelse skal den daglige transport
mellem bopælen og stedet, hvor tilbuddet gennemføres,
være på mere end 24 km (frem og tilbage). Befordringsgodtgørelsen udbetales for de kilometer, der ligger ud over
de første 24 km pr. dag.
Hvis personen indkvarteres uden for boligen i forbindelse
med deltagelse i vejledning og opkvalificering, regnes indkvarteringsstedet for bopæl.
Befordringsgodtgørelse ved indkvartering
Personer, der er indkvarteret uden for bopælen i forbindelse med vejledning og opkvalificering har også ret til
befordringsgodtgørelse ud over 24 km indkvarteringsstedet. Der skal dog forsøges at finde et indkvarteringssted i
umiddelbar nærhed af tilbudsstedet.
Herudover er der ved indkvartering ret til befordringsgodtgørelse til transport frem og tilbage mellem bopæl og indkvarteringssted i følgende situationer:
1) ved tilbuddets start og slutning
2) ved søgnehelligdage og
3) hver weekend.
Befordringsgodtgørelse af hele udgiften til transport
ved nedsat funktionsevne
Hvis udgiften til transport er en følge af en nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, så har personer, der modtager
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse eller uddannelseshjælp, ret til den faktiske udgift til transport (befordringsgodtgørelse for hele udgiften til transport). Personer
med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke mod-

tager førtidspension (målgruppe 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) har ligeledes ret til godtgørelse for hele
udgiften til transport. Det er Jobcenteret, der beslutter, om
udgiften til transport er en følge af den nedsatte funktionsevne.
Personer på sygedagpenge, som deltager i tilbud som led
i afklaringen af deres arbejdsevne, har også ret til godtgørelse for den faktiske udgift til transport, hvis udgiften er en
følge af en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, og
personen deltager i et tilbud som led i afklaringen af
arbejdsevnen efter reglerne om revalidering. Kommunen
foretager en konkret og individuel vurdering af, om transportudgiften er en følge af en fysisk eller psykisk nedsat
funktionsevne, og om udgiften er nødvendig for deltagelsen i det pågældende tilbud.
Sådan søger du
1) Udfyld punkterne på blanketten, som beskrevet på side 1.
2) A-kassen skal godkende ansøgninger om befordringsgodtgørelse ud over 24 km til forsikrede ledige. Ansøgningen skal derfor sendes til A-kassen.
Jobcenteret skal godkende alle andre ansøgninger, og
ansøgningen skal derfor sendes til dit Jobcenter.
3) Hvis du ansøger om befordringsgodtgørelse ud over 24
km og deltager i et uddannelsesforløb, kan A-kassen
eller Jobcenteret anmode dig om at få uddannelsesstedets underskrift.
4) Hvis du ansøger om befordringsgodtgørelse til den faktiske udgift til transport, så skal du medsende dokumentation for dine udgifter til Jobcenteret.
Hvornår skal ansøgningen indsendes?
Du kan indsende ansøgningen løbende, fx måned for
måned, når du har haft udgifter til transport. Men ansøgningen skal indgives senest 4 måneder efter tilbuddets ophør
- ellers mister du retten til befordringsgodtgørelse.
Udbetaling
Når din ansøgning er behandlet af Jobcenter eller A-kasse
vil befordringsgodtgørelsen blive indsat på din NemKonto,
eller du vil modtage et afslag.
Klage over befordringsgodtgørelse
Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, der har fået udbetalt/afslag på befordringsgodtgørelse ud over 24 km, har
mulighed for at klage over befordringsgodtgørelsens størrelse eller afslaget inden 4 uger fra modtagelsen af afslag
eller meddelelse om udbetaling af befordringsgodtgørelsen. Din A-kasse skal have modtaget klagen inden udløbet
af fristen på 4 uger. Hvis A-kassen ikke giver dig medhold i
klagen, sender A-kassen den videre til Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring.
Alle andre, der har fået udbetalt/afslag på befordringsgodtgørelse, har mulighed for at klage over befordringsgodtgørelsens størrelse eller afslaget inden 4 uger fra
modtagelsen af afslag eller meddelelse om udbetaling af
befordringsgodtgørelsen. Jobcenteret skal have modtaget
klagen inden udløbet af fristen på 4 uger. Hvis Jobcenteret
ikke giver dig medhold i klagen, sender Jobcenteret den
videre til Ankestyrelsen.
Rettigheder og pligter i forbindelse med
jobcentrets behandling af personoplysninger
Når du modtager ydelser fra jobcenteret, har du pligt til at
oplyse om ændringer, der kan have betydning for bevillingen af ydelsen fx at du ikke længere har udgiften til transAB 421 (01/2019)
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port, transportens længde eller ændringer i de oplyste
helbredsforhold, jf. Retssikkerhedslovens § 11, stk. 2.
Hvis du giver forkerte, mangelfulde eller vildledende
oplysninger – enten bevidst eller ved grov uagtsomhed –
kan du blive idømt bøde efter retssikkerhedslovens § 12b
eller tiltales efter straffelovens § 289a.

Hvor finder jeg flere oplysninger?
Det er muligt at søge yderligere information på
www. jobnet.dk.

Jobcentrets registrering
og videregivelse af oplysninger
Jobcentret registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på
oplysningerne eller samarbejder med jobcentret.
Jobcentret sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
Efter arkivering og sletning er oplysningerne ikke længere
tilgængelige for jobcentret.

Det primære lovgrundlag om befordringsgodtgørelse kan
findes på side 5.

Du kan endvidere kontakte dit Jobcenter eller din A-kasse,
som kan vejlede om befordringsgodtgørelse.
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Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven)
§ 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er:
1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
2) personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse
efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate, bortset fra
integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, eller som er omfattet af nr.
12 eller 13,
3) personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse
efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate, bortset
fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, eller som er omfattet af
nr. 12 eller 13,
4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af
kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er
omfattet af nr. 5,
5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om
sygedagpenge,
6) (udeladt)
7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke
modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov
om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå
beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
8-9)(udeladt)
10)personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder
dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp , integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om
aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven,
11)(udeladt)
12)personer, som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, som er uddannelsesparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende
uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven,
13)personer, som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, som er aktivitetsparate, og
som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet
af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og
14)(udeladt).

Kapitel 13a
Tilbud til ledige selvforsørgende
§ 75a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, har ret til tilbud efter
kapitel 10-12, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre
personens beskæftigelsesmuligheder. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering give tillægsydelser efter kapitel 14 og 15.
Stk. 2-7. (Udeladt)

Kapitel 15
Befordringsgodtgørelse m.v.
§ 82. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, og som
deltager i tilbud efter kapitel 10-12, personer, der er omfattet af § 2,
nr. 1, og som deltager i jobrettet erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter kapitel 8 a, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7,
og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet,
hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end
24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer,
der ligger ud over de første 24 km. Personer, der er omfattet af § 2,
nr. 1-3, 12 og 13,og som ansættes med løntilskud efter kapitel 12
hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret til befordringsgodtgørelse.
Stk. 2. Ved deltagelse i tilbud og jobrettet erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse, jf. stk. 1, godtgøres 1,00 kr. pr. kilometer (2011niveau). Denne kilometersats følger den til enhver tid gældende kilometersats, som Skatterådet efter ligningslovens § 9 c fastsætter for
fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr.
arbejdsdag.
Stk. 3. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 7 og 11-14, har
ret til den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af
en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for
personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, og som deltager i tilbud som
led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne, jf. kapitel 6 i lov om
aktiv socialpolitik.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om muligheden
for befordringsgodtgørelse.

Kilometersats, § 82, stk. 2
Kilometersatsen i § 82, stk. 2, reguleres årligt af Skatterådet. Du kan få oplyst den aktuelle sats i dit jobcenter. Eller find satsen på
Styrelsen for Arbejdmarked og Rekrutterings hjemmeside: www.star.dk.

Uddrag af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Kapitel 14
Befordringsgodtgørelse m.v.
§ 123. Ved befordring med færge ydes tilskud for færgebefordringen på grundlag af den dobbelte afstand.
§ 124. Hvis en person, der deltager i tilbud om vejledning og
opkvalificering, er indkvarteret uden for bopælen, regnes indkvarteringsstedet for bopæl, og personen har ret til daglig befordringsgodtgørelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og § 119. Det
er en betingelse, at indkvartering sker på det sted, hvor tilbuddet
gennemføres eller i umiddelbar nærhed heraf.
Stk. 2. Personer, der under tilbud om vejledning og opkvalificering
er indkvarterede, har ret til befordringsgodtgørelse til transport frem
og tilbage mellem bopæl og indkvarteringssted
1) ved tilbuddets start og afslutning,
2) ved søgnehelligdage og
3) hver weekend.
Stk. 3. Befordringsgodtgørelse i udlandet kan alene ydes i
forbindelse med deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering.
Befordringsgodtgørelse kan ydes til daglig transport mellem bopæl
i Danmark og det sted, hvor tilbuddet gennemføres.
Stk. 4. Befordringsgodtgørelse efter stk. 2 og 3 udbetales efter
bestemmelserne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og § 119.

§ 125. Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om udbetaling
og beregner befordringsgodtgørelse til personer, der er omfattet af
§ 1, nr. 1, jf. dog stk. 2. Arbejdsløshedskassen kan ikke udbetale
befordringsgodtgørelse for perioder, hvor personen er udelukket fra
ret til dagpenge. Arbejdsløshedskassen tilrettelægger udbetalingen
af befordringsgodtgørelsen og skal i forbindelse med opfølgningen
under tilbud vurdere, om personens grundlag for at modtage godtgørelse fortsat er til stede.
Stk. 2. Jobcenteret træffer afgørelse om udbetaling og beregner
befordringsgodtgørelse til personer, der er omfattet af § 1, nr. 2-5
og 11-14. Det samme gør sig gældende for personer omfattet af
§ 1, nr. 1-5, 7 og 11-14, som efter § 82, stk. 4, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats har ret til den faktiske udgift til befordring på
grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jobcenteret
tilrettelægger udbetalingen af befordringsgodtgørelsen og skal i
forbindelse med opfølgningen under tilbud vurdere, om personens
grundlag for at modtage godtgørelse fortsat er til stede.
Stk. 3. Udbetaling af befordringsgodtgørelsen sker bagudrettet
på baggrund af personens ansøgning. Ved udbetaling afrundes det
samlede tilskud til nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 4. Ansøgningen kan indgives løbende og skal indgives senest
4 måneder efter tilbuddets ophør.
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