NOTAT

Juli 2010

Bilag 1: Nedsættelse i, fradrag i eller ophør af kontant- eller starthjælp ved manglende medvirken i
kommunens opfølgning, samt muligheden for at få
genoptaget udbetalingen

Kontant- og starthjælp

En kontant- eller starthjælpsmodtager har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder aktivt, jf. § 13 i lov om aktiv socialpolitik. Det betyder bl.a., at kontant- eller
starthjælpsmodtageren skal komme til samtaler og deltage i tilbud, som kommunen
indkalder eller giver personen.
Hvis en kontant- eller starthjælpsmodtager uden en rimelig grund udebliver fra en
jobsamtale, kan personen ikke modtage hjælp fra den dag, hvor personen udebliver
og frem til personen igen tager kontakt til jobcenteret, jf. lov om aktiv socialpolitik
§ 37.
Hvis en kontant- eller starthjælpsmodtager uden en rimelig grund udebliver fra et
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, kan personen ikke modtage hjælp for den dag, hvor personen
helt eller delvist er udeblevet. Der sker altid træk med en dagssats uanset, at personen kun er udeblevet noget af dagen, jf. lov om aktiv socialpolitik § 36.
Hvis en person møder op i tilbuddet, men ikke vil deltage i aktiviteterne i tilbuddet
eller optræder på en måde, så de andre deltagere i tilbuddet forstyrres, kan dette også sidestille med udeblivelse. Det samme gør sig gældende, hvis personen møder
påvirket op i tilbuddet.
Hvis en person uden rimelig grund afslår et tilbud eller udebliver gentagne gange
fra tilbuddet og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at det skal sidestille
med afslag, ophører personens kontant- eller starthjælp. Det er en betingelse for
ophør af hjælpen, at personen har et åbent tilbud, som personen kan tage imod og
dermed igen opfylde sin pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder. Det vil endvidere almindeligvis være en betingelse for at hjælpen kan ophøre, at tilbuddet har et
sådant omfang, så det reelt er et alternativ til passiv forsørgelse. Heri ligger, at et
tilbud af ganske få timers varighed pr. uge normalt ikke kan begrunde, at hjælpen
ophører. Hvis personen er gift, ophører hjælpen til personens ægtefælle også. Se §
41 i lov om aktiv socialpolitik.
Hvis personen uden rimelig grund afslår et tilbud om arbejde, ophører med sit arbejde eller undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job, får personen en
punktsanktion, jf. § 39 og 40 i lov om aktiv socialpolitik.
En kontant- eller starthjælpsmodtager får også en punktsanktion, hvis personen ikke giver meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren, når personen
er blevet givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller skal møde
til en jobsamtale hos en arbejdsgiver eller hvis personen undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen, hvis den ledige er indkaldt til en sygeopfølgnings-
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samtale eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. § 39 og 40 i lov om aktiv socialpolitik.
Hvis en kontant- eller starthjælpsmodtager har en rimelig grund til at udeblive fra
en samtale, afslå et henvist arbejde eller udeblive fra eller afslå et tilbud, skal personen ikke have en sanktion.
De rimelige grunde fremgår af § 13, stk. 4 og er for alle kontant- og starthjælpsmodtagere følgende:
1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,
2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for,
at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes,
3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af
den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til
transport,
4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7,
§ 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,
5) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden
pasningsmulighed,
6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af
handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og
dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,
7) den pågældende er omfattet af en friperiode efter § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
8) den pågældende aftjener værnepligt,
9) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller
10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.
Hvis personen har andre problemer en ledighed, skal kommunen altid foretage en
konkret vurdering af, om der er andre grunde end de i stk. 4 nævnte, der kan medføre, at personen ikke skal udnytte sine arbejdsmuligheder aktivt, jf. § 13, stk. 5, i
lov om aktiv socialpolitik. Det kan fx være personer med svære psykiske lidelser,
hvor kommunen vurderer, at en sanktion ikke vil fremme rådigheden for kontanteller starthjælpsmodtageren.
En forudsætning for, at kommunen kan give en person en sanktion efter §§ 36-41
er, at kommunen ved henvisningen til arbejdet, afgivelsen af tilbuddet, indkaldelsen til samtalen m.v., skriftligt har informeret kontant- eller starthjælpsmodtageren
om konsekvensen for hjælpen, hvis personen uden en rimelig grund afslår arbejdet,
afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke
skridt en person, der afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.
Kommunen skal endvidere inden afgørelsen om en sanktion partshøre kontant- eller starthjælpsmodtageren om årsagen til afslaget, udeblivelsen m.v., for at kunne
vurdere, om der er en rimelig grund til afslaget, udeblivelsen m.v.
Klageadgang

Det er kommunen, der træffer afgørelse om en borgers ret til kontant- og starthjælp.
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Er borgeren uenig i kommunens afgørelse, kan borgeren inden 4 uger klage over
afgørelsen til beskæftigelsesankenævnet.
Beskæftigelsesankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed. Ankestyrelsen kan dog optage en sag til behandling, når Ankestyrelsen
skønner, at sagen har principiel eller generel betydning.
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