Ansøgning om befordringsgodtgørelse
(ved deltagelse i tilbud i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats –
bortset fra tilbud om ansættelse med løntilskud hos privat arbejdsgiver.)
Ansøgningsskemaet indleveres til Ase senest 4 måneder EFTER uddannelsen/kurset er afsluttet.

Husk at læse vejledningen, før du udfylder blanketten
Medl.nr.

Udfyldes af ansøgeren
Ansøger

Virksomhed/Uddannelsessted

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Post nr.:

By:

Tlf.nr.:

Post nr.:
E-mail:

By:

Tlf.nr.:

E-mail:

1) Periodeangivelse
Jeg søger befordringsgodtgørelse i perioden:
Jeg kører alle hverdage i perioden:

ja

Fra og med:
(dd-mm-åå)
nej

Til og med:
(dd-mm-åå)
Se punkt 4

2) Ansøgning om godtgørelse i daglig transport:
Afstand i km fra

Bopæl til uddannelsessted:

Overnatningssted til uddannelsessted:

Km.

3) Ansøgning om godtgørelse til frem- og tilbagerejser mellem bopæl og
overnatningssted
Antal frem- og tilbagerejser i perioden:
Jeg benytter færgetransport i forbindelse med transport imellem bopæl og overnatningssted:

Ja

Nej

Navn og adresse på overnatningssted:

4) Ansøgning om godtgørelse på enkelte dage i perioden nævnt under 1)
Hvis du ikke søger godtgørelse til alle dage i perioden, men kun enkelte dage, angiv venligst dage med transport:
Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

HUSK

Dato

Ansøgerens underskrift
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Vejledning
Ansøgning om befordringsgodtgørelse
(ved deltagelse i tilbud i henhold til lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats –
bortset fra tilbud om ansættelse med løntilskud
hos privat arbejdsgiver.)

Kort om befordringsgodtgørelse
Befordringsgodtgørelse er et beløb til delvis
dækning af dine udgifter til transport mellem din
bopæl og det sted, hvor du deltager i tilbud efter
lov om aktiv beskæftigelsesindsats: vejledning og
opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere.

Befordringsgodtgørelse til daglig
transport
Ledige dagpengemodtager, der deltager i tilbud,
jf. ovenfor, har ret til befordringsgodtgørelse, hvis
den daglige transport mellem bopælen og stedet,
hvor tilbuddet gennemføres, og retur er mere end
24 kilometer pr. dag.

Hvem kan få ydelsen?
• Dagpengemodtagere, der deltager i
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret til befordringsgodtgørelse.

Hvis der indgår praktik i et tilbud om vejledning
og opkvalificering, ydes befordringsgodtgørelse
fra bopælen til praktikstedet.
Der kan derimod ikke ydes befordringsgodtgørelse til ekskursioner, der indgår som en del af
et tilbud om vejledning og opkvalificering.

• Dagpengemodtagere, der deltager i
6 ugers jobrettet uddannelse, hvis
uddannelsen er en arbejdsmarkedsuddannelse.

Ved transport med færge ydes tilskud for
færgetransporten på grundlag af den dobbelte
kilometerafstand.

Ledige dagpengemodtagere, der ansættes med
løntilskud hos en privat arbejdsgiver har dog ikke
ret til befordringsgodtgørelse.

Befordringsgodtgørelse ved overnatning
uden for bopælen
En ledig dagpengemodtager, der deltager i tilbud
om vejledning og opkvalificering, og som
overnatter uden for bopælen, har ret til daglig
befordringsgodtgørelse efter reglerne i pkt. 1.

Betingelser for ret til
befordringsgodtgørelse
For at få befordringsgodtgørelse skal den daglige
transport mellem din bopæl og stedet, hvor
tilbuddet gennemføres, være på mere end 24 km
i alt frem og tilbage. Befordringsgodtgørelsen
udbetales for de kilometer, der ligger ud over de
første 24 kilometer pr. dag.

Herudover er der ved overnatning uden for
bopælen ret til befordringsgodtgørelse til
transport frem og tilbage mellem bopæl og
overnatningssted i følgende situationer:
1) ved tilbuddets start og slutning
2) ved søgnehelligdage og
3) hver weekend.

Hvis en ledig dagpengemodtager overnatter uden
for bopælen i forbindelse med deltagelse i
vejledning og opkvalificering, regnes
overnatningsstedet for bopæl. Det er en
betingelse, at overnatning sker på et sted, hvor
tilbuddet gennemføres eller i umiddelbar nærhed
heraf.
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Befordringsgodtgørelse i udlandet
(ved deltagelse i tilbud om vejledning og
opkvalificering).
Befordringsgodtgørelse kan ydes til daglig
transport mellem bopæl i Danmark og det sted,
hvor tilbuddet gennemføres efter reglerne i pkt. 1.
Regulering af kilometersatser
Kilometersatsen reguleres en gang årligt med
virkning fra 1. januar og følger den til enhver tid
gældende kilometersats, som Skatterådet efter
Ligningslovens § 9 C fastsætter for fradrag for
befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120
km pr. arbejdsdag.
Sådan søger du
1. Udfyld afsnittet ”Udfyldes af ansøgeren”.
Husk underskrift og dato.
2. Ansøgningen indsendes eller afleveres
personligt i din a-kasse.
A-kassen træffer afgørelse om udbetaling og
beregner befordringsgodtgørelsen.
Hvornår skal ansøgningen indsendes?
Du kan indsende ansøgningen løbende, f.eks.
måned for måned, men ansøgningen skal
indgives senest 4 måneder efter tilbuddets ophør
– ellers mister du retten til godtgørelsen.
Klage over afgørelse.
Klagen stiles til Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR), men sendes til Ase. Klagen
skal være modtaget senest 4 uger efter akassens afgørelse.
Hvor finder jeg flere oplysninger?
Du kan altid ringe til jobcentret / din a-kasse for at
høre nærmere, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Du kan finde adresse m.m. på dit lokale jobcenter
på internettet under www.jobnet.dk.
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