Jobcenteret må IKKE kræve at du skal møde hver dag.
Jobcentrene må ikke kræve daglig mødepligt udelukkende for at kontrollere, at du opholder
dig i kommunen. De må altså derfor IKKE sanktionere dig blot fordi at du ikke får skrevet
under på en fremmødeseddel.
Hvis i støder på hjemløse der oplever at kommunen kræver at man skal møde op hver dag, så
skal i bede dem tage et billede af ”fremmødesedlen” og sende til Renés nummer 30735030.
Man kan også sende den via mail til rene@sandudvalg.dk
Man SKAL skrive hvilken kommune der kræver dagligt fremmøde og evt. skrive navn og
mobilnummer, så vi kan kontakte dig hvis det er nødvendigt.
Hvis vi modtager tilstrækkeligt med sager vil vi fluks gå i dialog med
beskæftigelsesministeriet, så Christiansborg kan stoppe den ulovlige praksis.
I nedenstående er der kopi af vores korrespondance med ankestyrelsen samt juridiske
henvisninger, som kan hjælpe når i kontakter Jobcenteret.
•

At kræve dagligt fremmøde er et brud på et vigtigt juridisk princip som hedder
Proportionalitetsprincippet. Proportionalitetsprincippet kan populært udtrykkes ved,
at man ikke skal skyde gråspurve med kanoner, når gråspurven kan klares med et lille
gok i nøden.

I SANDs optik bør kommunen tilbyde en social handleplan Jf. serviceloven § 141. Det ville der
være proportioner i.
På den måde får kommunen borgeren at se, men samtidig med det, så kan man rent faktisk
arbejde hen imod nogle løsninger sammen.
•

Citat fra Ankestyrelsen: Kommunen kan dog ikke give et tilbud, som f.eks. kun består i en
”registreringspligt” med dagligt møde blot for at registrere sig. Det er Ankestyrelsens
praksis, at kommunen ikke kan give en modtager af hjælp efter aktivloven et tilbud alene
med den begrundelse, at denne skal rådighedsprøves.

Principafgørelse fra Ankestyrelsen:
Afgørelse
Du har klaget over Aarhus Kommunes afgørelse om fradrag i kontanthjælp.
Ankestyrelsen vurderer, at kommunens afgørelse (Min Plan af 2. januar 2018) lider af
væsentlige retlige mangler, og at afgørelsen derfor er ugyldig.
Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du modtager kontanthjælp, og at du er vurderet aktivitetsparat.
Vi lægger videre vægt på, at kommunen begrunder afgørelsen med, at du får mulighed for at
dokumentere, at du reelt opholder dig i kommunen. Desuden er formålet, at du for mulighed
for at fremvise et stabilt fremmøde.

Vi lægger desuden vægt på, at der i beskæftigelsesindsatsloven ikke er hjemmel til at give
kontanthjælpsmodtagere et rådighedsafprøvende tilbud.
Vi vurderer, at der ikke er hjemmel til at give dig et tilbud med den begrundelse, som
kommunen har brugt.
Det betyder endeligt, at kommunen ikke kunne fortage fradrag i din. Vi ændrer derfor
kommunens afgørelse.
Kommunen kontakter dig og efterbetaler dig det beløb, kommunen har fradraget i din hjælp.
SAND håber at i kan bruge dette uddrag til at fremme den gode dialog med Jobcenteret.

