
 
 
 

Ansøgning om befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsamtale 
(Den udfyldte ansøgningsblanket sendes til Jobcenter Aalborg, Jobhuset) 

 

 
 

Udfyldes af ansøger 
Navn CPR-nummer 

Adresse 

Postnummer By 

 
Arbejdsgivers navn Telefonnummer 

Adresse 

Postnummer By 

Stillingsbetegnelse for det ansøgte job 

 

Form for transport  
: Egen bil : Offentlig transport 

 
 

Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke på anden vis modtager dækning for befordringsudgifterne, og forpligter mig 
til at tilbagebetale godtgørelsen, såfremt de af mig angivne oplysninger har været urigtige eller mangelfulde. 

 

Dato Underskrift 
 

 
 
 
 
 

Udfyldes af jobcentret 
 

: Bevilges 
 

Beløb kr:    

 

 
: Bevilges ikke 

Begrundelse 

 

Dato Underskrift 
 
 
 
 
 
 

 
Sep. 2019 Vejledning se bagsiden 



Vejledning om tilskud til befordring i forbindelse med jobsøgning 
 

 
Aalborg Kommune har fastsat nedenstående retningslinjer for bevilling af tilskud til befordring i 

forbindelse med jobsøgning. Dette efter § 7 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 33 i 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 

 
 

Hvem kan søge befordringstilskud? 
 

Befordringstilskuddet kan søges af følgende personer: 

 
 Forsikrede ledige dagpengemodtagere 

 Kontanthjælpsmodtagere, målgruppe 2,2 og 2,3 

 Revalidender 

 Sygedagpengemodtagere 

 Personer i fleksjob 

 Personer der modtager ledighedsydelse 

 Personer med handicap 
 
 
 

Hvad er betingelserne? 
 

Tilskuddet kan bevilges når: 

 
 Samtalen vedrører et ordinært job eller et job med løntilskud, herunder også fleksjob. 
 Der er samlet mere end 3 timers transporttid med offentlig transport tur/retur mellem 

borgerens bopæl og virksomhedens adresse. 
 Borgeren ikke besidder kvalifikationer inden for områder med flaskehalsproblemer, jf. 

Arbejdsmarkedsbalancen,  www.arbejdsmarkedsbalancen.dk , over områder med 
tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft. 

 Jobsamtalen afholdes i Danmark. 

 Rejsen skal være gjort i umiddelbar forbindelse med jobsamtalen, det vil sige der kan tages afsted 
dagen før samtalen og hjem dagen efter. 

 

 
 
 

Øvrige betingelser: 

 
 Ansøgningen sendes til Jobcenter Aalborg, Jobhuset, Vestre Havnepromenade 15, 9000     

Aalborg eller kan sendes som digital post på www.borger.dk (find direkte link her).  

 Ansøgningen skal indsendes/afleveres senest 14 kalenderdage 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: 
o Transport i egen bil (afregnet efter statens lave kilometersats) er billigere, eller 

o hvis brug af offentlig transport vanskeliggøres af tidsmæssige eller praktiske årsager 
o Ved benyttelse af Storebæltsbroen eller ved benyttelse af færge ydes tilskud for 

kilometerafstanden over broen. 

 Tilskuddet indsættes på borgerens NEM - konto 
 
 
 
 

Jobcenter Aalborg, Jobhuset 
Vestre Havnepromenade 15,  9000 Aalborg 
Tlf. 9931 9000  

http://www.arbejdsmarkedsbalancen.dk/
http://www.borger.dk/
https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=18688&subjectid=37020

