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Tilsynet med kommunernes administration af 

rådighedsreglerne – 3. kvartal 2014 
 

 

Afrapportering vedr. stikprøvekontrol i Gribskov Kommune 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en stikprøve-

kontrol af rådighedsadministrationen i Gribskov Kommune. Stikprøvekon-

trollen blev gennemført ved tilsynsbesøg i kommunen den 27. maj 2015. 

 

Styrelsen har udtrukket 25 cpr. numre på jobparate kontanthjælpsmodtagere, 

der i 3. kvartal 2014 fik en sanktion efter reglerne i lov om aktiv socialpoli-

tik (aktivloven). Alle cpr-numre er udtrukket på baggrund af kommunens 

sanktionsindberetninger til det fælles datagrundlag. 
 

Tilsynet har gennemgået sagsmateriale for hele 3. kvartal 2014 for hver per-

son og undersøgt, om der i perioden har foreligget flere negative hændelser 

hos personen, som ikke kan antages at falde ind under de rimelige grunde i 

aktivlovens § 13, stk. 4, og om der har været foretaget korrekt sanktionering 

efter aktivlovens §§ 36-41. 

 

Rådighedstilsynet omfatter ikke en vurdering af, om kommunerne har over-

holdt de forvaltningsprocessuelle regler i forvaltningsloven, retssikkerheds-

loven m.v. 

 

Resultat af tilsynet 

5 personers sager udgår af tilsynet, enten fordi de pågældende personer ikke 

modtog kontanthjælp på tidspunktet for hændelsen i 3. kvartal 2014, den 

negative hændelse lå uden for 3. kvartal 2014 eller fordi sagerne i øjeblikket 

behandles i Ankestyrelsen. 

 

De resterende 20 personers sager indeholdt 22 negative hændelser. Styrelsen 

har på den baggrund oprettet i alt 27 sager (22+5).  

 

16 af de 22 behandlede hændelser er håndteret korrekt, hvorfor sagerne er 

henlagt uden bemærkninger. 
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De 6 øvrige behandlede hændelser er registreret som fejl.  

 

3 sager er noteret med fejl, da der er fejl i sanktionering efter § 37 i aktivlo-

ven - udeblivelse fra samtale. 

 

2 sager er noteret med fejl, da der ikke er sanktioneret for dagen, hvor bor-

geren er udeblevet fra tilbud jf. § 36 i aktivloven. 

 

I 1 sag skyldes fejlen forkert sanktionering efter § 38 i aktivloven i forbin-

delse med afmelding som jobsøgende i jobcenteret.  

 

På baggrund af det gennemgåede sagsmateriale vurderer styrelsen, at Grib-

skov Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, regi-

strere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedsplig-

ten. Sanktionerne bliver endvidere effektueret kort tid efter hændelsen. 

 

Samlet set finder styrelsen derfor, at resultatet af tilsynet med Gribskov 

Kommunes rådighedsadministration er tilfredsstillende. 

 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til aktivlovens § 13 d, stk. 5, behandle 

denne afrapportering med det samlede resultat af tilsynet på et møde. 

 

Kopi af dette brev er sendt til kommunens revisor BDO-kommunerevision 

og til Jobcenter Gribskov, som også har fået en tilbagemelding om resultatet 

af styrelsens gennemgang i de enkelte sager. 

 

Baggrunden for tilsynet 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører i henhold til aktivlovens 

§ 13 d tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den 

pågældende har ansøgt eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledig-

hed. 

 

Tilsynet omfatter kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og 

sanktioner efter aktivlovens §§ 13 – 13 c og §§ 36 – 41.  

 
 

Venlig hilsen 

 

 

Eva Kok 

Tilsyn og Kontrol 
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