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Socialret - Forsørgelse og beskæftigelse giver en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes
administration på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Socialret vil kunne anvendes som opslagsbog for
sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området samt være relevant i
undervisningssammenhæng. Socialret behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de
kommunale jobcentre og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der er
beskæftiget i jobcentrene og dels de rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har
været behandlet i den kommunale forvaltning indenfor forsørgelses- og beskæftigelsesområdet.
Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Forsørgelse og beskæftigelseKapitel 2. Kompetence, sagsbehandling og
kontrol Kapitel 3. Arbejdsløshedsdagpenge Kapitel 4. Introduktion til arbejdsskadesikring Kapitel 5.
Sygedagpenge Kapitel 6. Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse Kapitel 7.
Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse Kapitel 8.
Den aktive beskæftigelsesindsatsKapitel 9. Integration af udlændinge i Danmark Kapitel 10. Kompensation til
handicappede i erhverv Kapitel 11. Revalidering Kapitel 12. Fleksjob og ledighedsydelse Kapitel 13.
Ressourceforløb og ressourceforløbsydelse Kapitel 14. Førtidspension Kapitel 15. Tilbagebetaling Kapitel 16.
Vandrende arbejdstagere Kapitel 17. Finansiering af forsørgelse og beskæftigelse Lovoversigt Litteratur
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