Ansøgning om befordringsgodtgørelse
LAB § 7, stk. 2
1. Ansøgers navn:

CPR-nr.:

Adresse:

Postnr. og by:

Reg.nr. og kontonr. i pengeinstitut :

2. Virksomhed/arbejdsgivers navn:
Adresse:

Postnr. og by:

3. Befordringsgodtgørelse søges til
Ansættelsessamtale

Dato for samtale/møde: ___________

- og CV-bank, jf. vedhæftede print

jobnet.dk (Jobcenter påfører
ordrenummer:__________)

4. Dokumentation
Skriftlig dokumentation i form af kopi af indkaldelsesbrev eller lignende dokumentation vedlægges.

Jobcenter Mariagerfjord har indført en bagatelgrænse for bevilling, således at der kun bevilges
befordringsudgifter ved jobsøgning, når de samlede udgifter overstiger 100 kr.
Befordringsgodtgørelsen skal ansøges, inden rejsen foretages. Der kan dog ansøges senest 1 uge
efter, at rejsen er foretaget, hvis det ikke har været muligt at ansøge inden rejsen.

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

_______________________________________________
Ansøgerens underskrift

Befordringsgodtgørelse skal opgives som B-indkomst til skattemyndighederne.
Der henvises i øvrigt til Jobcenterets vejledning på bagsiden.

5. Attestation (forbeholdt Jobcenteret)

______________________________________________________________________________
emstedet.

skrivelse.
Dato:

Kto.nr.

Jobcentermedarbejderens
underskrift:

Beløb

Dato:

Attesteret af:

Godkendt

Vejledning for bevilling af befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning
Jobcenter Mariagerfjord kan yde befordringsgodtgørelse til ledige dagpengemodtagere og
kontanthjælpsmodtagere samt ledighedstruede beskæftigede, der har rejseudgifter til jobsøgning,
ansættelsessamtaler, arbejdstest, informationsmøder hos virksomheder og lignende.
Det er en forudsætning for bevilling af ydelsen:
- At det ledige job, herunder løntilskudsjob, er annonceret offentligt, registreret i Jobnet.dk eller
fundet via job- og cvbanker eller lignende offentlig annoncering.
- At ansøgeren ikke aktuelt kan anvises job lokalt.
- At der kan fremvises skriftlig dokumentation i form af kopi af indkaldelsesbrev eller lignende
dokumentation.
- At ansøgeren er bosiddende i Mariagerfjord Kommune.
Som udgangspunkt skal befordringsgodtgørelse søges, inden rejsen foretages.
Befordringsgodtgørelse kan dog søges senest 1 uge efter, at rejsen er foretaget, hvis det ikke har
været muligt at ansøge inden rejsen.
Ydelsen, ansøgeren kan modtage, svarer til prisen for billigste offentlige transportmiddel fra ansøger
bopæl til den by, hvor samtalen afholdes.
Jobcenter Mariagerfjord afgør på baggrund af det foreliggende materiale, hvorvidt det ansøgte kan
godkendes eller må afslås.Ved bevilling lægges afgørende vægt på, om borgeren efter lovgivningen
eller ved konkret pålæg har pligt til at søge den konkrete stilling.
Hvor borgeren ikke har pligt til at søge den konkrete stilling, vil bevilling være betinget af, at det
vurderes, at der er mangel på den konkrete type arbejdskraft i det område, hvor der søges og/eller, at
der ikke kan anvises relevant arbejde tættere på.
Der gives som hovedregel ikke tilskud til ansøgning længere væk end 400 km.
Hvis særlige arbejdsmarkedspolitiske forhold taler herfor, kan Jobcenter Mariagerfjord efter en
konkret og individuel vurdering ekstraordinært bevilge befordringsgodtgørelse til ledige bosiddende i
Mariagerfjord Kommune, der skal til jobsamtale udenfor grænsen på 400 km.

