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Mødeindkaldelse

Du indkaldes til møde i rehabiliteringsteamet. Du er velkommen til at tage en bisidder (fx en pårørende) med til mødet. 
Det er vigtigt at du/I møder op i god tid.

Der vil på mødet blive taget udgangspunkt i din samlede situation for at sikre en tværfaglig koordinering og 
helhedsorienteret indsats med fokus på beskæftigelse og uddannelse. Samtalen vil finde sted:

TORSDAG den 11-01-2018, klokken 11:15

På adressen: RehabiliteringsTeamet
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling, inden der træffes beslutning om 
eventuel tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Rehabiliteringsteamet er sammensat af repræsentanter fra beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet. Hvis du er 
under 30 år, kan der også deltage en repræsentant fra undervisningsområdet.

Vær opmærksom på:
Du har mødepligt. Udebliver du uden rimelig grund fra mødet, sker der fradrag i din ydelse fra den dag, hvor mødet 
skulle være afholdt, og indtil kontakten er genoprettet. Giver du besked om afbud senere end mødetidspunktet den dag, 
mødet skulle have været afholdt, sker der fradrag i ydelsen for én dag.

Er du forhindret i at møde, skal du inden mødetidspunktet kontakte mig på tlf. nr.: 4928 2121. 

Forsørgelse
Er din ydelse blevet stoppet, skal du hurtigst muligt kontakte mig.

Har du i øvrigt spørgsmål om din ydelse, kan du henvende dig til Ydelseskontoret.

Lovgrundlag
Lov om en aktiv socialpolitik, § 37. Se sidst i brevet for uddrag af lov.

Venlig hilsen

Helsingør Kommune
Lisbeth Vilborg
Faglig konsulent
Tlf. 4928 2121
E-mail lvi25@helsingor.dk

79
37

47
72



SQD: 20-11-2017 0305660329

Lov om aktiv socialpolitik

§ 37 
Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, herunder en samtale som led i en sygeopfølgning, en cv-
samtale, et møde i rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering i jobcenteret, foretager kommunen fradrag i hjælpen 
for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til jobsamtalen, cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil 
kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor samtalen eller 
rådighedsvurderingen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter jobcenteret samme dag. 


