
 

 

RETNINGSLINJE FOR SANKTIONER – KONTANTHJÆLP – AKTIVITETSPARATE LAB § 2,3 borgere Hedensted august 2016 

 
Lovgrundlag: 
 
 
Personkreds: 

 
Vedr.: Rådighed (Lov om aktiv social politik) LAS § 13-13a 
            Sanktioner LAS §§ 35-41 
 
Jobparate og aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og 
borgere omfattet af integrationsloven: 

HR: 
 
 
OBS: jfr. Bmrk. til loven: 

Kommunen skal jfr. LAS § 13 stk. 8 vurdere om der er andre rimelige grunde end de der er nævnt i § 13, 
stk. 7 til at personen ikke har pligt til at udnytte dine arbejdsmuligheder. 
 
Der hvor en sanktion ikke fremmer rådigheden hos kontanthjælpsmodtageren, skal der ikke gives en 
sanktion. Sagsbehandleren skal foretage en konkret og individuel vurdering af om sanktionen reelt 
fremmer rådigheden hos ydelsesmodtageren, hvis dette ikke er tilfældet skal der som udgangspunkt ikke 
sanktioneres, og dette skal dokumenteres i Opera, og hvad der ligger til grund for vurderingen. 
 

 
Betingelser for overhovedet at give 
sanktioner: TJEK FØRST 
LAS § 35: 
 
 

 
Gælder hvad enten der er tale om fradrag, nedsættelse, tilbagebetaling eller skærpet sanktion: 

 

 
skriftligt og samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v.  

- 

har informeret ansøgeren eller modtageren af hjælp om konsekvensen for hjælpen, hvis en person 
uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., 
samt om, 
 

- 

hvilke skridt en person, der afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp. 
 
Dette skal gerne fremgå af vejledningen til ”Min Plan”, men tjek det for en sikkerheds skyld. Man kan 
ikke sanktionere for forseelser i fremtiden, såfremt der ikke ved afgivelsen af tilbud skriftligt er vejledt 
konkret om konsekvenser og hvad der skal til for at opnå KTH igen. 
 
Særligt for aktivitetsparate jfr. LAS § 35 stk. 5. 



Kommunen skal have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med 
borgeren, med henblik på at afklare om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen, og kommunen skal 
kunne dokumentere sine forsøg på at komme i kontakt med personen. Dette skal ske ved at 
kommunen skal notere på personens sag hvordan, hvornår og hvor mange gange kommunen har 
forsøgt at komme i kontakt med pågældende inden afgørelsen om sanktion. 
 
OBS på forvaltningslovens bestemmelser om partshøring, begrundelse og klagevejledning. 
 

 

Rådighed LAS § 13, stk. 1 En borger der modtager kontanthjælp skal stå til rådighed og aktivt udnytte sine muligheder for at få et 
arbejde. 
En borger der modtager uddannelseshjælp skal tilsvarende stå til 
rådighed for uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær 
uddannelse. 
Samme regler om rådighed gælder for modtagere af 
integrationsydelse. (§ 13, stk. 14 i LAS) 

Rådighedsvurdering LAS § 13, stk. 2, stk. 
3, stk. 4, stk. 5 og 6. 
 
 
 
Rimelige grunde LAS § 13, stk. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis en borger ikke deltager i samtaler, planlagte aktiviteter eller 
mangler at bekræfte jobsøgning skal beskæftigelsesrådgiveren tage stilling til om borgeren aktivt 
står til rådighed og udnytter sine arbejds- eller 
uddannelsesmuligheder. 
 

 tilbuddet er ikke rimeligt på grund af forhold, der vedrører 
tilbuddets indhold 

 sygdom eller risiko for forværring af helbred 

 afstand mellem bopæl eller uddannelses-/arbejdssted er en 
urimelig belastning 

 fravær på grund af graviditet, barsel eller adoption efter 
gældende regler herom 

 pasning af egne børn, når der ikke kan anvises anden 
pasningsmulighed 

 pasning af handicappet barn, døende nærtstående eller 
alvorligt sygt barn 

 afholdelse af ferie 

 aftjening af værnepligt 

 arbejdet er omfattet af overenskomstmæssig konflikt eller 

 arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel. 



 
 
Aktivitetsparate LAS § 13, stk. 8: 

 
 
For aktivitetsparate borgere skal der yderligere ses på om der i det enkelte tilfælde er andre forhold 
der gør, at borgeren ikke har pligt til at udnytte dine arbejds- eller uddannelsesmuligheder. 

 
 
 

Principperne for sanktionssystemet: Sanktionsreglerne bygger på en række grundprincipper: 

Der er følgende sanktionstyper: periode- og punktsanktion, skærpet sanktion og ophørs- og 
tilbagebetalingssanktion. 

1.  Periodesanktioner gives, hvis en forseelse løber over tid. Periodesanktionen gives som et fradrag i 
hjælpen med virkning fra den dag, hvor en person ikke opfylder sin rådighedspligt, og frem til det 
tidspunkt, hvor pågældende igen opfylder rådighedspligten. 

2.  Punktsanktionen gives, hvis en forseelse ikke løber over tid, og der således ikke er mulighed for at 
give en periodesanktion. Punktsanktionen gives som en nedsættelse af hjælpen med et fast beløb 
svarende til 3 gange dagssatsen.  

3.  Skærpet sanktion gives til personer, der systematisk forsøger at omgå kravene efter LAS, §§ 13 og 13 
a, om at stå til rådighed for uddannelse eller arbejde. Sanktionen indebærer, at en uddannelses- eller 
jobparat person mister sin uddannelseshjælp eller kontanthjælp i op til 3 måneder, hvis pågældende 
gentagne gange ikke opfylder sin rådighedsforpligtelse. 

 

Periodesanktion §36+§38: 
Fradrag med dagssatser. 
Forsøger: 673,- kr. pr. dag 
Enlig: 506,- kr. pr. dag 

Periodesanktion sker ved: 
-Udeblivelse fra tilbud efter lov om aktiv socialpolitik 
-Udeblivelse efter en eller flere dele af 
integrationsprogrammet 
-Udeblivelse fra andre beskæftigelsesfremmende 
foranstaltninger, herunder læse-, skrive- og regnetest 
-Udeblivelse fra samtaler i Job- og Aktivcentret 
-Udeblivelse fra samtaler som led i sygeopfølgning 
-Udeblivelse fra møde i rehabiliteringsteamet 
-Udeblivelse fra rådighedsvurdering i Jobcentret 
-Borgeren undlader at tilmelde sig som arbejdsøgende i Jobcentret 
 

http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p13&schultzlink=lov19970455#p13
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p13a&schultzlink=lov19970455#p13a
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p13a&schultzlink=lov19970455#p13a


Hvilke forseelser, der giver hvilke fradrag, fremgår af nedenstående tabel: 

  Forseelse Fradragsmetode §§ 

1. Udeblivelse fra tilbud efter LAB, en eller flere dele af 

integrationsprogrammet efter INL eller anden 

beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder tilbud, 

foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller en læse-, 

skrive- og regnetest, jf. LAS, § 13, stk. 5, 2. og 3. pkt. 

Fradrag med dagssatser for 

hele 

Se aktuelle satser 

35, stk. 

3 

36 

2. Udebliver fra tilbud Kommunen kan foretage et 

forholdsmæssigt fradrag i 

godtgørelsen 

36, stk 

3.LAB 

83 

eller 

INL, § 

23 f 

3. Udebliver fra samtaler, dvs. en jobsamtale eller en 

individuel samtale, herunder en samtale som led i en 

sygeopfølgning, et møde i rehabiliteringsteamet eller en 

rådighedsvurdering i jobcenteret. 
Fradrag med dagssatser fra 

den dag personen skulle 

være mødt og indtil 

kontakten til jobcentret er 

genoprettet. 

§ 37 

§ 35, 

stk. 4 

4. Undladt at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, 

eller har undladt at lægge sit cv ind i Jobnet 

Gælder kun målgruppe 2.2 og 2.12 i LAB. 

§ 38, 

stk. 1 

§ 35, 

stk. 3 

5. Undladt at tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed 

bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende - og derfor 

afmeldt af jobcenteret afmeldt som arbejdssøgende 

Gælder kun målgruppe 2.2 og 2.12 i LAB. 

Som ovenfor. § 38, 

stk. 2 

Bemærk, at satser vedr. integrationsydelse er fastsat i LAS, § 22. 
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Punktsanktion, nedsættelse af hjælpen § 
39+§40: 
Fast nedsættelse af hjælpen med 3x 
dagsats jfr. § 40. 
Kun personens hjælp ikke ægtefællens. 
 
Forsørger: 2019,- kr. pr. hændelse. 
Enlig: 1518,- kr. pr. hændelse. 
 
 

Punktsanktion sker ved: 
-Ophør af arbejde uden rimelig grund 
- Afvisning af arbejde uden rimelig grund 
- Borgeren undlader at give Job-og Aktivcentret eller 
arbejdsgiver besked ved sygdom 
-Borgeren undlader at søge konkret job uden rimelig grund. 
-Ophør af uddannelse uden rimelig grund 
-Borgeren undlader uden rimelig grund at overholde aftale 
om jobsøgning 
-Borgeren undlader uden rimelig grund at registrere 
jobsøgningsaktiviteter i joblog på Jobnet.dk inden for en 
frist sat af Job- og Aktivcenter, kun § 2,2 borgere indtil videre. 

Skærpet rådighed § 41 i LAS for 
aktivitetsparate: 
Hjælpen kan ophøre, gælder også for 
ægtefælle og samlever. 
 
Hverken §40a eller §41 kan bruges i 
enkeltstående tilfælde. 

Ophør af integrations eller uddannelseshjælp- og kontanthjælp 
Hvis en borger uden rimelig grund afviser tilbud eller har gentagne 
udeblivelser fra tilbud, og udeblivelserne kan sidestilles med 
afvisning af tilbud, kan hjælpen helt ophøre. Ved afvisning af tilbud 
skal der også ses på borgerens adfærd ved deltagelse i tilbud – kan 
det betragtes som en afvisning dvs. ved ikke at ville deltage, 
forstyrrende opførsel mv. 
Denne regel kan bruges ved gentagne forseelser. Det skal altid bero på en konkret og individuel 
vurdering som skal fremgå og begrundes i et notat i Opera. 
Samtidig med at hjælpen ophører, skal borgeren henvises til et 
åbent tilbud, så borgeren har mulighed for at optjene hjælp, for de 
dage borgeren møder. 
 
OBS ved skærpet sanktion: 
Det er vigtigt, at der er proportionalitet mellem sanktion og forseelse, og der skal være vægtige grunde til 
at give en skærpet sanktion. Fx vil der ikke være proportionalitet mellem 3 udeblivelser fra jobsamtale i 
jobcentret indenfor 6 måneder og en skærpet sanktion. 

§ 40a Finder ikke anvendelse på aktivitetsparate borgere, men for 2,2 borgere der kan miste deres hjælp i op til 
3 mdr. 
 
 



Sagsgang Når en borger afslår et arbejde, udebliver fra en samtale, et tilbud 
eller andet skal beskæftigelsesrådgiveren tage stilling til, om der skal ske en 
sanktion for denne forseelse. 
 
Hvis rådgiveren vurderer at der skal foretages en sanktion: 
 
1)Rådgiveren skriver tydeligt i brevet 
datoen for hændelsen, hvad sanktionen omhandler jf. 
§§henvisning, og hvilke dage det drejer sig om. 
 
2) Rådgiveren sender et partshøringsbrev til borgeren, hvori det 
angives, at hvis borgeren har bemærkninger, så har 
borgeren mulighed for at komme med sine bemærkninger 
(mundtligt eller skriftligt) inden 7 dage fra brevet er 
modtaget. 
 
Hvis der er tale om udeblivelse fra en 
samtale/periodesanktion sendes der så vidt muligt 
partshøringsbrev allerede samme dag, som borgeren er 
udeblevet. 
 
Hvis der er tale om udeblivelse fra tilbud/periodesanktion 
foretages der partshøring månedligt på baggrund af 
fremmødeskemaer fra Aktivcentret jfr: LAS § 35, stik 2. Ankestyrelsen anbefaler at der på 
fraværsskemaet angives hvad årsagen er, således at borgeren opfordres til selv at redegøre for sit fravær. 
 
OBS: ved aktivitetsparat borger, skal 
beskæftigelsesrådgiveren have udtømt alle rimelige 
muligheder for at komme i personlig kontakt med borgeren 
og der skal derfor gøres en ekstra indsats for at få fat på 
borgeren ved enten at kontakte borgeren telefonisk, pr. 
brev eller møde op på adressen. 
Rådgiverens indsats og forsøg på at 
få fat på borgeren noteres i Opera– også selv om borgeren 
ikke tager telefonen. 



 
3) Hvis borgeren har bemærkninger til sanktionen, som 
rådgiveren vælger at godtage, skal 
årsagen fremgå tydligt af journalen i Opera – og 
sanktionen falder bort. 
 
4) Når de 7 dage er gået, og hvis rådgiveren 
ikke har hørt noget fra borgeren eller hvis 
partshøringen ikke har givet anledning til bortfald af 
sanktionen, indstiller rådgiveren 
sanktionen til Ydelse. 
 
5) Der sendes en afgørelse til borgeren med begrundelse og klagevejledning. 
 
Der kan kun gives én sanktion pr. overtrædelse af rådighedspligten – 
og der kan gives én periodesanktion og én punktsanktion pr. 
kalendermåned. 
Hvis fradrag i ydelsen ikke er afviklet senest 3 kalendermåneder 
efter hændelsestidspunktet, bortfalder sanktionen. 

Praksis på området: Principafgørelser kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside – og 
nedenstående er kun et lille udsnit af relevante principafgørelser 
på området. 
 
Principafgørelse 39-15: Ved indstilling til sanktion til aktivitetsparat 
kontanthjælpsmodtager skal kommunen kunne dokumentere sine 
muligheder for at komme i personlig kontakt med borgeren. 
Principafgørelse 105-14: Ved sygemelding er borgeren ikke 
forpligtet til at melde sygdom til både tilbudssted og jobcenteret. 
Principafgørelse 5-11: Vejledning om konsekvenser ved udeblivelse 
fra tilbud skal være konkret og fyldestgørende, og skriftligt afgivet ved afgivelse af tilbud. 
Principafgørelse 184-09: Deltagelse i aktivering er ikke rimelig grund 
for udeblivelse fra jobsamtale. 
Principafgørelse 19-13: Skriftlighed ved afgivelse af tilbud, vedr. konsekvensen og hvad der skal til for 
at få KTH igen + partshøring 

OBS på partshøring. Der skal ALTID ske partshøring forud for en afgørelse om sanktion. Alle fradrag i kontanthjælpen er 



 sanktioner. 
Efter forvaltningslovens § 19, stk. 1 har kommunen pligt til at foretage partshøring, når parten ikke kan 
antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende 
sagens faktiske omstændigheder, hvis oplysningerne er til ugunst for parten og af væsentlig betydning 
for sagens afgørelse. Reglerne om partshøring har sammenhæng med undersøgelsesprincippet og skal 
medvirke til at sikre, at sagen er tilstrækkelig oplyst, inden kommunen træffer afgørelse. 

Klagevejledningen: Klagevejledning: 
Jobcenter Hedensted har truffet en afgørelse i din sag. Hvis du ikke er tilfreds med kommunens 
afgørelse, kan du klage over den til Ankestyrelsen. Du skal afgive klagen mundtligt eller skriftligt til 
Jobcenter Hedensted, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted,  att: Gitte Bisgaard.  
Klagen skal afgives inden fire uger og være modtaget inden lukketid på klagefristens sidste dag. Den 
sidste dag er fire uger efter, du har modtaget afgørelsen fra Jobcentret. Det er vigtigt, at du formulerer 
din klage så præcist som muligt og oplyser, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen.  
Hvad sker der med din klage: 
Når Jobcenter Hedensted modtager klagen, vil afgørelsen blive revurderet. Vi vil tage stilling til, om vi kan 
give dig helt eller delvis medhold i din klage. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked indenfor fire 
uger. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen inklusive de oplysninger, 
afgørelsen er truffet på baggrund af. Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller er i tvivl om, hvordan du 
skal klage, er du altid velkommen til at kontakte Jobcentret på tlf. 79 75 54 00 eller ved personligt 
fremmøde på Jobcentret, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted.  
 
De der sender afgørelsen, sender også klagevejledning. Vi skal kunne dokumentere den klagevejledning, 
borgeren har fået. Derfor er det ikke tilstrækkeligt, at vi vedlægger den eksisterende klagevejledning som 
dokument i et brev. Teksten til venstre skal fremgå af tekst i opera og i den fremsendte brev, der er gemt 
i doc2archive. 
 
BRMÆRK: I vores oprindelige klagevejledning står der, at ”hvis du har behov for hjælp til at udforme din 
klage, kan du kontakte din sagsbehandler”. Denne formulering kan jeg ikke umiddelbart finde grundlag 
for i loven, så den har jeg ikke medtaget i klagevejledningen. (men det retter vi selvfølgelig, hvis jeg tager 
fejl). 
 
Rikke Schrøder: Tager stilling til klagen. Ved for sent modtaget klage, videresendes denne direkte til 
Ankestyrelsen med sagens akter og besked om, at vi vurderer, klagefristen er overskredet. 
 
Tidsfristen for at klage på de fire uger gælder fra den UGEdag, borgeren MODTAGER klagen. Altså fire 



uger efter – ikke en måned. Når vi sender en afgørelse  som elektronisk post, er afsende- og modtage dag 
den samme – med mindre borgeren ikke er tilmeldt elektronisk post.’’ 
 
Kommunen har efterfølgende fire uger til enten at fastholde sin afgørelse eller træffe en ny. 

Kilder: Lov om aktiv social politik, Lovguide Aktiv social politik Schultz, Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 
anvendelsen af sanktioner overfor uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, uddrag af 
principafgørelser på området. 

 


