
  

  

Tro og love erklæring ved udbetaling af tilskud til tolkebistand jf. 
Lov om kompensation til handicappede i erhverv   
  
Det er en betingelse for, at jobcenteret kan udbetale tilskud til tolkebistand, at:   
  

1. tolkebrugeren og dennes arbejdsgiver ikke har økonomisk interesse i den virksomhed, hvorfra 

tolkeydelsen rekvireres.   

2. tolkebrugerens nærmeste pårørende eller arbejdsgivers nærmeste pårørende ikke har økono- 

misk interesse i den virksomhed, hvorfra tolkeydelsen rekvireres.   
  

Borger, arbejdsgiver og tolken bekræfter med underskrift af denne erklæring, at ovenstående 

betingelser er overholdt.   
  

Borger og arbejdsgiver bekræfter ligeledes med deres underskrift, at jobcentret kan indhente 

oplysninger om tolkeydelsen med henblik på kontrol af, at der ikke er økonomisk interesse fra 

partnernes side.   
  
Erklæringen skal underskrives på ny ved skift af arbejdsgiver eller tolkefirma, ny bevilling samt ved 

væsentlige ændringer som har indflydelse på partnernes økonomiske interesse.  
  
  

Borgers navn   _________________________________________________   
   (Skriv tydeligt og gerne med blokbogstaver)  

  

Underskrifter   

    

  

Dato ________Borger _____________________________________________  
  
  
  

Dato ________Arbejdsgiver & cvr.nr.__________________________________________________   
  
  
  

Dato _______ Ejer af tolkefirmaet & cvr.nr.  _____________________________________________   

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område  

  

  

Efter § 11 har du  

 •  pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.  

Efter § 12 kan  

•  man blive mødt med et tilbagebetalingskrav og evt. blive tiltalt for bedrageri efter 

straffelovens §279 og efter §12b i denne lov, hvis man ikke oplyser om ændringer, der har 

betydning for hjælpen.  

Efter § 12 a kan  

•  Kommunen til enhver tid uden retskendelse få adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på 

arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om 

borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af kontante ydelser og 

økonomiske tilskud fra Udbetaling Danmark samt kontante ydelser og økonomiske tilskud fra 

kommunen.  

Efter § 12 b kan  

•  der straffes med bøde, medmindre højere straf kan idømmes efter anden lovgivning, hvis 

man ved grov uagtsomhed fremkalder, bestyrker eller udnytter en vildfarelse hos 

myndigheden ved at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller ved at undlade at 

give oplysninger om forhold, der har betydning for hjælpen, jf. § 11, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, 

og derved påfører myndigheden et formuetab.  

  

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.  

  

§ 25  

Stk. 2. Jobcenteret kan udbetale tilskud til tegnsprogstolkning m.v. efter § 12, stk. 4, direkte til den 

organisation m.v., hvorfra bistand er rekvireret. Der kan kun udbetales tilskud til organisationer m.v., der 

har forretningsadresse eller bankforbindelse i Danmark.  

Stk. 3. Det er en betingelse for, at jobcenteret kan udbetale tilskud, at tolkebrugeren og tolkebrugerens 

arbejdsgiver ikke har økonomisk interesse i den virksomhed, hvorfra tolkeydelsen rekvireres. Det er 

endvidere en betingelse, at hverken tolkebrugerens nærmeste pårørende eller tolkebrugerens 

arbejdsgivers nærmeste pårørende har økonomisk interesse i den virksomhed, hvorfra tolkeydelsen 

rekvireres. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering fravige betingelserne i 1. og 2. pkt.  

Stk. 4. Før jobcenteret kan udbetale tilskud, skal tolkebrugeren, dennes arbejdsgiver og tolken erklære 

på tro og love, at stk. 3, 1. og 2. pkt. er opfyldt.  

  

http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=handicappede+i+erhverv&docId=bek20130817-full#p12
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=handicappede+i+erhverv&docId=bek20130817-full#p12


 


