
 
   

 

Udbud af kørekort (B)  

I forbindelse med BIU beslutning om rammerne for udbud af 

ordinære kørekort (B) på udvalgsmøde den 21. november 

vedlægges følgende notat. Notatet omhandler: 

 

1. Hvordan screenes man til at kunne modtage kørekort? 

2. Findes der andre sammenlignelige, udgiftskrævende, 

eksterne opkvalificeringsforløb? 

3. Hvad er de gode argumenter for, at det er kommunens 

opgave at udstyre ledige borgere med kørekort? 

4. Lovgrundlag 

 

1.  Hvordan screenes man til at kunne modtage kørekort? 

Ordinære kørekort (B) bliver bevilliget til ledige borgere 

i Jobcenter København, som har et job på hånden, der 

kræver et kørekort, fx jobs inden for transport og 

levering. I hver borgersag foretages der en individuel, 

konkret vurdering af, hvorvidt det er realistisk, at 

borgeren kan blive selvforsørgende via. kørekortet, og at 

kørekortet er den hurtigste vej ud på arbejdsmarkedet.  

 

Ledige borgere med misbrug får ikke bevilliget kørekort 

(B).  

 

Bevilling af kørekort (B) sker typisk på baggrund af en 

forespørgsel fra den ledige borger, som ser jobbet, fx 

varetransport/kurertjeneste, som en mulighed for at opnå 

beskæftigelse. Kørekort (B) kan derfor anvendes 

erhvervsmæssigt sammen med relevante kurser fx flextrafik, 

kurertjeneste, madudbringning. Et ordinært kørekort (B) 

kan også være starten på opkvalificering til bus-, lastbil 

og taxikørekort.  

 

Det er typisk borgeren selv, der i dag finder en 

leverandør, fx på grund af beliggenhed i lokalområdet 

og/eller sproglige kompetencer.  

 

2. Findes der andre sammenlignelige, udgiftskrævende, 

eksterne opkvalificeringsforløb? 

 

Jobcenter København bevilger i dag eksterne 

opkvalificeringstilbud som fx kørekort til godstransport 

(lastbil + varebil over 3.500 kg), hyrevognskørekort med 

tilhørende nødvendige certificeringer, ordinært kørekort 

(B) m.m. til ledige borgere som led i borgers 

opkvalificering til jobs inden for transportbranchen. 

Udover førerbeviset er der relaterede udgifter til fx bus 

– befordring af bevægelseshandicappede, billettering m.m. 
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og fx lastbil – kran, kørsel med farligt gods m.m. Borgere 
på tværs af målgrupper kan bevilges kørekortene.    

 

Jobcenter København kan som følge af LAB § 53 bevilge 

tilbud om opkvalificering i form af f.eks. et kørekort, så 

længe tilbuddet er rettet mod beskæftigelse inden for 

områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og at 

tilbuddet gives med henblik på at personen hurtigst muligt 

opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis 

selvforsørgelse. 

 

Da der pt. ikke er stor efterspørgsel på arbejdskraft 

inden for jobs, der kræver ordinært kørekort (B), betyder 

det, at Jobcenter København i hver enkelte borgersag 

vurderer hensigten med et ordinært kørekort (B). I praksis 

skal borger altid have et job på hånden, herunder en 

arbejdsgivererklæring, før Jobcenter København tager 

stilling til, om borger skal bevilges kørekortet (B).  

 

Til sammenligning er der stor efterspørgsel inden for bus-

/lastbilbranchen, og her er ledige borgere typisk 

garanteret et job efter endt opkvalificering. Derfor 

stiller jobcentret som udgangspunkt ikke krav om ”et job 
på hånden” i forbindelse med opkvalificeringen med 
bus/lastbil. 

 

3.Hvad er de gode argumenter for, at det er kommunens 

opgave at udstyre ledige med kørekort? 

Ledige uden kompetencegivende uddannelse, herunder ledige 

uden et kørekort (B), kan ved bevilling af kørekort (B) 

opnå arbejde og blive selvforsørgende gennem et kortvarigt 

køreundervisningsforløb. Hvis Jobcenter København 

vurderer, at et kørekort (B) kan få en borger ud på 

arbejdsmarkedet og dermed gjort selvforsørgende, så er det 

også kommunen der betaler.  

 

Bevilling af kørekort (B) kræver ikke egentlige 

skolemæssige forudsætninger, men alene forudsætninger for 

at kunne bestå teori- og køreprøve. Det betyder også, at 

alle (uanset etnisk baggrund) kan opnå kørekort og job. 

 

4.Lovgrundlag 

Jobcenteret kan bevilge tilbud om vejledning og 

opkvalificering i form af f.eks. et kørekort. Tilbuddet 

skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden 

for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Tilbuddet 

skal gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger 

med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig 

beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Det 

følger af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 

53. 
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Et kørekort kan bevilges efter LAB § 90 eller § 91 som et 

tilbud om vejledning og opkvalificering efter LAB. Hvilken 

bestemmelse et kørekort skal bevilges efter afhænger af 

situationen. Et kørekort (B) leveres efter LAB § 91. 

 


