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Partshøring – Udeblivelse fra samtale

Du var indkaldt til en samtale den 28.05.2018. Du mødte ikke op og meldte ikke afbud. . Du
vil først kunne få udbetalt ressourceforløbsydelse igen fra den dag du igen kontakter
jobcentret.

Du har pligt til at møde til samtaler i jobcentret. Har du ikke haft en rimelig grund til ikke møde
eller melde afbud til samtalen, vil udbetalingen af din ressourceforløbsydelse stoppe fra den
dag du skulle være mødt og til du igen kontakter jobcentret.
Du skal være opmærksom på, at hvis du uden rimelig grund melder afbud senere end
mødetidspunktet for samtalen i jobcentret, vil du blive trukket det, der svarer til, én dag i din
ressourceforløbsydelse.
(Lov om aktiv socialpolitik § 69 og 69c)
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Du kan udtale dig
Inden vi træffer afgørelse om, hvad dette betyder for din hjælp, har du mulighed for at udtale
dig. I udtalelsen skal du begrunde, hvorfor du ikke mødte op til samtalen eller meldte afbud.
Du kan komme med en udtalelse ved at ringe eller skrive til os. Du kan også vælge at møde
op i Centerindgangen på Lærkevej 18, 2400 København NV, mandag-torsdag fra kl. 9.00-15.00
og fredag fra kl. 9.00-14.00.
Du kan læse mere om, hvorfor du har fået brev fra K-kassen ved at gå ind på vores
hjemmeside: www.kk.dk/k-kassen.
Vi skal have modtaget din udtalelse hurtigst muligt og senest den 08.06.2018 kl. 12.00. Vi vil
herefter vurdere, om du havde en rimelig grund til at udeblive fra jobsamtalen eller om du er
udeblevet uden rimelig grund.
(Forvaltningsloven § 19, stk. 1)
Hvis du er mødt til samtalen eller har meldt afbud inden møde tidspunktet og alligevel har fået
dette brev, kan der være sket en fejl. Det beklager vi. Det er derfor vigtigt, at jobcentret kan
bekræfte, at du er mødt, som I har aftalt. Det kan jobcentret gøre ved, at du kontakter dem og
beder dem sende en bekræftelse til K-kassen på, at du er mødt.

Hvis vi ikke har modtaget din udtalelse og evt. dokumentation inden ovenstående tidspunkt,
træffer vi afgørelse ud fra de oplysninger, vi har i sagen.
Du skal være opmærksom på, at hvis du gentagne gange afviser eller ikke møder op i dit
beskæftigelsestilbud, ikke møder op til samtale eller i øvrigt ikke medvirker i dit
ressourceforløb, kan du miste din ressourceforløbsydelse jf. Lov om aktiv socialpolitik § 69e.

Sådan udtaler du dig
Har du modtaget dette brev i din Digitale Post, kan du sende din udtalelse og dokumentation
digitalt ved at benytte dig af knappen Besvar.
Hvis du ikke har Digital Post, kan du sende din udtalelse med brev til:
Ydelsesservice København
Postboks 210
1502 København V
(Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 11b)

Har du spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 82 56 41 00 mandag til fredag kl. 10-12, hvis du har
spørgsmål om din ressourceforløbsydelse. Du kan også finde information på www.kk.dk/kkassen.
Har du spørgsmål som ikke vedrører din økonomiske hjælp kan du finde mange svar på
www.jobnet.dk og ellers er du velkommen til at spørge i Jobcentret.
Du kan finde lovene på www.retsinfo.dk Jobcentret hjælper dig gerne med det.

Hvis vi afgør du ikke har haft rimelig grund

Du vil modtage en afgørelse fra K-kassen. Denne afgørelse vil være bestemmende for den
fortsatte udbetaling af din og din eventuelle ægtefælles ydelse. Du vil samtidig modtage en
klagevejledning.

Venlig hilsen
Nille Rømming
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