
 
Anmodning om tilskud til kost og logi under deltagelse i 6 ugers jobrettet 

 uddannelse 
 

 

         

Navn:     Cpr.nr.   -  

 

 

        

Uddannelse / kursus:         

         

Periode:   Dato         Klokken    

          

  Afrejse:       -         -  :     

          

  Hjemkomst:       -         -  :     

         

Uddannelsessted:         

       

Gratis måltider i tilknytning til kurset:  

  

                                    Antal                        
            

 Morgenmad:    
    

Frokost:    
    

Middag:    

   

Vedlagt dokumentation for udgifter til logi (sæt kryds): 
Ja:    
    

Nej:    

      

Bemærkninger:         

          

          

          

          

 

 

      

Dato:   Underskrift:      
 

Ved underskrift erklæres på tro og love at ovenstående oplysninger er korrekte og fyldestgørende, herunder at 
uddannelsesstedet ikke har ydet kost og logi udover det oplyste.  
          

Udfyldes af jobcentret:          

Time- og dagpenge: 
 Døgn á kr  306,75  

I alt kr. 
   

 
Timer á kr. 12,78 

    
 

          

Udokumenteret nattillæg:  Døgn á kr. 153,75    I alt kr.    
          

Fradrag for kost: 

 Morgenmad á kr. 46,02    

I alt kr. 

   

 Frokost á kr. 92,03        

 Middag á kr. 92,03       
 

Time- og dagpenge i alt kr.: 
         

         

          

Godtgørelse for udgifter til logi ifølge vedlagte regning i alt kr.     

Jobcentrets stempel og underskrift:        

   I alt til udbetaling, kr.    
 

 

 

         

          



 

 

 

Vejledning 
 
 

Kort om kost og logi ved selvvalgt uddannelse 

Er du forsikret ledig kan du få tilskud til kost og logi ved deltagelse i selvvalgt uddannelse, hvis  

 du har mere end 60 km i transport til uddannelsesstedet og 

 udgiften til kost og logi ikke er indeholdt i kursusprisen og 

 uddannelsesstedet ikke yder kost og logi. 
 

Du sørger selv for eventuel booking at hotelværelse, betaling mv. 

 

 

Så meget kan du få i tilskud til kost og logi 

Tilskuddets størrelse følger statens regler om tjenesterejser, reducerede satser. i 2016 er satserne: 

 

Kost:  306,75 kr. pr. døgn. Herfra modregnes gratis måltider efter følgende satser:  

 Morgenmad: 46,02 kr. 

 Frokost: 92,03 kr. 

 Middag: 92,03 kr. 

 

Logi: Mod fremsendelse af dokumentation refunderes hoteludgifter med op til: 

 1/1-14/2 2016  948 kr. pr. overnatning.  Fra 15/2-2016  756,- pr overnatning.  

 

Hoteludgifterne må ikke indeholde udgifter til mad mv. Hvis morgenmad på hotellet er 

obligatorisk, dvs. indeholdt i værelsesprisen, foretages fradrag i kosttilskuddet.  
 

Ved udokumenterede overnatninger udbetales i stedet nattillæg på 153,75 kr.  

 

 

Sådan søger du 

Udfyld blanketten og send den sammen med eventuel dokumentation på hoteludgifter til: 

 

Sekretariatet  

Jobcenter Svendborg 

Ramsherred 12 

5700 Svendborg 

 


