
AKTIVITETSPARAT 

MODTAGER AF 
SELVFORSØRGELSES- OG 
HJEMREJSEYDELSE ELLER 
OVERGANGSYDELSE 
- hvad nu?
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ER DU BLEVET LEDIG, 
OG ØNSKER DU RÅD OG 
VEJLEDNING TIL, HVORDAN DU 
KOMMER I ARBEJDE?

HVAD BETYDER DET AT VÆRE  
AKTIVITETSPARAT?
Derfor skal du sammen med jobcentret 
gøre alt, hvad du kan for at forbedre din 
arbejdsevne. Det betyder blandt andet, 
at du skal; 
 �booke�jobsamtaler�indenfor�fristen;�
 �deltage�i�de�samtaler,�jobcentret�

indkalder dig til, eller som du selv har 
booket; 

 �deltage�i�de�tilbud,�jobcentret�giver�
dig, og 

 �søge�de�jobs,�du�bliver�henvist�til�af�
jobcentret.

Du skal kunne overtage et job med én 
dags varsel. 

Du har ret til en koordinerende sagsbe-
handler, som kan hjælpe dig med at koor-
dinere indsatserne, som du deltager i.

HUSK! Tjek din post dagligt. Jobcentret 
kan sende beskeder, som du skal kunne 
reagere på med én dags varsel.

JOBCENTRET LAVER EN 
KONTRAKT MED DIG
Kontrakten laves senest 1 måned efter, at 
du er blevet tilmeldt som ledig. Kontrak-
ten beskriver dine job- eller uddannelses-
mål samt hvilke tilbud, du skal deltage i, 
for at nå dine mål.

Jobcentret følger løbende op på kon-
trakten for at sikre, at du følger dit forløb 
og at du får udbytte af det, der er aftalt. 
Kontrakten gælder indtil, du får tidsube-
grænset opholdstilladelse i Danmark.

Her kan du læse om de pligter, 
du har som aktivitetsparat 
modtager af selvforsørgelses- 
og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse, og den 
vejledning vi kan tilbyde i 
jobcentret. Det er vigtigt, at du 
overholder pligterne, hvis du 
ønsker hjælp. 
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HVAD HAR JEG PLIGT TIL AT GØRE?
 �Du�skal�medvirke�aktivt�
 �Du�skal�deltage�i�samtaler
 �Du�skal�deltage�i�tilbud,�og�andre�

aktiviteter, der øger dine chancer for 
at komme i job

Opfylder du pligterne, står du til rådighed 
for arbejdsmarkedet. 

HVAD SKER DER, HVIS DU IKKE 
OVERHOLDER DINE PLIGTER?
Så risikerer du at få en sanktion. 

En sanktion kan ske som:
 �Et�fradrag�af�den�økonomiske�hjælp
 �En�nedsættelse�af�den�økonomiske�

hjælp

Hvis sanktionen sker som et fradrag, får 
du ikke ydelse for de dage, hvor du ikke 
har overholdt dine pligter. 

Sker sanktionen som en nedsættelse, så 
trækker jobcentret et fast beløb – en 
sanktionssats – fra den hjælp, du ellers 
ville have fået. 

HVORNÅR ER DET RIMELIGT, AT JEG 
IKKE OPFYLDER MINE PLIGTER?
I uforudsete situationer eller under andre 
særlige forhold vil jobcentret vurdere, om 
det er rimeligt, at du ikke deltager i en 
jobsamtale, et tilbud eller lignende. 

Eksempler på rimelige grunde kan være 
hvis du bliver syg; ikke kan få dit barn 
passet; må deltage i en begravelse eller 
andre situationer, som jobcentret ikke 
kunne tage højde for på det tidspunkt, 
hvor�du�fik�en�indkaldelse�om�en�samtale�
eller et tilbud. 

Jobcentret tager også hensyn, hvis der er 
andre særlige forhold i dit privatliv eller 
helbredssituation, der forhindrer dig i at 
deltage i en samtale, et tilbud eller andre 
jobfremmende aktiviteter.

Jobcentret skal udtømme alle muligheder 
for at komme i kontakt med dig, hvis du 
udebliver fra en samtale, et tilbud eller 
andre jobfremmende aktiviteter. Jobcen-
tret kan også kontakte andre personer i 
dit netværk, hvis du har givet dit samtyk-
ke til det. Hernæst vil jobcentret vurdere, 
hvorvidt du skal have en sanktion - og i så 
fald om en konkret sanktion vil fremme 
din rådighed.

Jobcentret tager højde for disse reelle 
grunde til ikke at overholde pligterne, før 
de afgør, om du bør få en sanktion eller ej. 

SKÆRPET RÅDIGHEDSSANKTION
Hvis du får en sanktion, men fortsat og 
uden rimelig grund ikke opfylder dine 
pligter - og heller ikke viser vilje til at søge 
job og deltage i forskellige tilbud - kan 
jobcentret give dig en skærpet rådigheds-
sanktion. 

Det betyder, at du i en periode på op til 3 
måneder kun får hjælp for de dage, hvor 
du står til rådighed. 

Sanktionssatser 2021 (før skat)

Under 5.633 200

5.633 - 9.935 400

9.935 - 13.519 600

Over 13.519 700
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Jobcentret vil oplyse dig om, hvor længe 
den skærpede rådighedssanktion varer.

Samtidig med den skærpede rådigheds-
sanktion skal du enten deltage i tilbud 
eller gå til daglige samtaler i jobcentret. 

Hjælpen bliver udbetalt som et månedligt 
beløb bagud for en måned.

HVIS DU IKKE OVERHOLDER DEN 
SKÆRPEDE RÅDIGHEDSSANKTION
Overholder du ikke den skærpede rådig-
hedssanktion, så stopper hjælpen helt og 
sagen lukkes. Det sker, hvis du i en hel ka-
lendermåned udebliver fra de aktiviteter, 
som jobcentret har henvist dig til under 
den skærpede rådighedssanktion. 

Er�du�gift,�vil�der�også�blive�truffet�afgø-
relse om, at din ægtefælles hjælp stoppes 
og sagen lukkes. 

Hvis sagen lukkes betyder det, at du skal 
møde personligt op i Jobbutikken og søge 
om økonomisk hjælp til forsørgelse på ny, 
hvis du har brug for det. 
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HVAD HAR JEG PLIGT 
TIL AT GØRE?

NÅR JEG MEDVIRKER AKTIVT
 �Søg�jobs�og�gå�til�jobsamtaler�hos�potentielle�arbejdsgivere
 �Tag�imod�de�jobs,�jobcentret�henviser�dig�til
 �Overtag�arbejde�med�én�dags�varsel
 �Deltage�i�samtaler�i�jobcentret�uanset�om�du�er�indkaldt�eller�selv�

har booket 

Hvis du er blevet bedt om det, skal du også registrere dine CV-oplys-
ninger på Jobnet.dk.

VÆR OPMÆRKSOM 
Hvis du ikke overholder dine pligter, risikerer du at blive sanktioneret.

Jobcentret skal lave en løbende vurdere om du står til rådighed, 
hvis du ikke medvirker aktivt. Hvis jobcentret vurderer, at du ikke 
står til rådighed, kan jobcentret give et tilbud, som du har pligt til at 
deltage i.

Du får nedsat hjælpen med tre gange sanktionssatsen, hvis du - 
uden at have en rimelig grund – stopper med at arbejde, herunder 
stopper din ansættelse med løntilskud, afviser et tilbud om arbejde 
eller ikke giver besked til jobcenter eller arbejdsgiver om, at du er 
blevet syg.

Sygdom skal meddeles på den måde, jobcentret har bestemt, når du 
skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver.

Her kan du læse mere om de vigtigste pligter, 
som jobcentret forventer, at du opfylder. 
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NÅR JEG SKAL TIL SAMTALER

Fristen står på jobnet.dk.  

Du har mulighed for at tilmelde dig en 
sms- eller mailservice, så du får besked 
om frist for selvbooking, men det er dit 
eget ansvar at huske fristen. 

Bliver du forhindret i at deltage i en sam-
tale, skal du hurtigst muligt give jobcente-
ret besked - også hvis du selv har booket 
samtalen. Du skal give besked på den 
måde, som jobcentret har bestemt - for 
eksempel ved at et bestemt telefonnum-
mer inden et bestemt tidspunkt.

VÆR OPMÆRKSOM
Hvis du udebliver fra en samtale i jobcen-
tret eller en anden aktør uden at give 
besked - og uden rimelig grund - risikerer 
du at blive sanktioneret.

Du får fradrag i din hjælp for hver dag, 
du - uden rimelig grund - udebliver fra 
en samtale, eller selv undlader at booke 
en samtale, og frem til, at du kontakter 
jobcentret igen. Du får fradrag i hjælpen 
fra den dag, hvor samtalen skulle have 
fundet sted - også selvom du kontakter 
jobcentret for sent samme dag eller 
dagen efter.

Det kan være jobsamtaler, samtaler om 
sygeopfølgning, møde i rehabiliterings-

teamet, rådighedsvurdering, samtale hos 
anden aktør eller hvis du ikke booker din 
samtale inden for den frist, jobcentret 
har sat.

Du får nedsat hjælpen med 3 gange 
sanktionssatsen, hvis du - uden at have 
en rimelig grund - ikke giver besked til 
jobcentret om, at du er syg. Du skal give 
besked på den måde, som jobcentret har 
bestemt, når du indkaldes til samtale hos 
en arbejdsgiver eller en jobsamtale som 
led i en sygeopfølgning. 

Du skal møde op til alle samtaler; både dem, du er indkaldt til, 
og dem, du selv booker på jobnet.dk. Jobcentret giver dig en 
frist for, hvornår du selv skal booke en samtale. 
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NÅR JEG SKAL DELTAGE I TILBUD

Du har ret til at få en læse-, skrive- og reg-
netest, hvis du vil - medmindre jobcentret 
vurderer, at du åbenlyst ikke har brug 
for det. Ønsker du at tage testen, har du 
også pligt til at møde frem til dette.

Bliver du forhindret i at møde op til 
tilbuddet – for eksempel på grund af 
sygdom – skal du hurtigst muligt give 
besked på den måde, som jobcentret har 
bestemt - for eksempel ved at et bestemt 
telefonnummer inden et bestemt tids-
punkt.

VÆR OPMÆRKSOM
Hvis du udebliver fra et tilbud – for 
eksempel et jobfremmende tilbud, 
herunder som led i en sygeopfølgning 
eller en læse-, skrive- eller regnetest - 
uden rimelig grund, risikerer du at blive 
sanktioneret.

Du får fradrag i din hjælp for de dage, du 
- uden at have en rimelig grund - ikke er 
mødt frem enten helt eller delvist. Du kan 
igen få hjælp, når du opfylder din pligt 
til at deltage i tilbud og aktiviteter efter 
aftale med jobcentret. 

Du får nedsat hjælpen med 3 gange 
sanktionssatsen, hvis du - uden at have 
en rimelig grund - ikke giver besked om 
sygdom til jobcentret eller arbejdsgi-
ver på den måde, som jobcentret har 
bestemt. Det gælder også, hvis du uden 
rimelig grund stopper på din uddan-
nelse som led i et tilbud, hvis du afviser 
et tilbud, eller hvis du gentagne gange 
udebliver fra et tilbud. 

Du skal tage imod alle tilbud fra jobcentret. Det kan være 
virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats 
eller vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller andre 
jobfremmende tilbud - og du har pligt til at møde frem som 
aftalt med tilbudsstedet. 

SÅDAN KLAGER JEG
Bliver du sanktioneret, vil du modtage en afgørelse fra jobcentret. 
Hvis du ikke er enig i afgørelsen, kan du klage over den. Det vil 
fremgå af afgørelsen, hvordan og hvornår, du kan klage over 
sanktionen.
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LOVGRUNDLAG
 �Bekendtgørelse�af�Lov�om�en�aktiv�

socialpolitik nr. 241 af 12/02/2021, 
§8a, § 13-13c, §§ 35-40 a og § 98.

 �Lov�om�en�aktiv�beskæftigelsesind-
sats nr.  548 af 07/05/2019, § 34 og 
§§ 204-205. 

 �Bekendtgørelse�af�Lov�om�retssikker-
hed og administration på det sociale 
område nr. 1647 af 04/08/2021, §§ 
11-11c.

HVIS DU VIL VIDE MERE
Du kan læse mere på kommunens 
hjemmeside www.fredericia.dk og under 
’Mit Jobcenter’ på info.jobnet.dk.
Du er også velkommen til at kontakte os, 
hvis du har spørgsmål. 

TELEFONTIDER
Mandag – onsdag  .... kl. 09.00 – 15.00
Torsdag  ...................... kl. 09.00 – 17.00
Fredag  ........................ kl. 09.00 – 14.00

ÅBNINGSTIDER
Mandag – onsdag  .... kl. 10.00 – 14.00
Torsdag  ...................... kl. 10.00 – 17.00
Fredag  ........................ kl. 10.00 – 14.00

Jobcenter Fredericia
Danmarksstræde 13 
7000 Fredericia 
Tlf.: 7211 3600
www.fredericia.dk
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