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Hvis du har modtaget dagpenge i 4
år inden for en periode på 8 år

Hvis du, inden for en periode på 8 år, sammenlagt har modtaget dagpenge i 4 år, bliver
din efterfølgende dagpengeperiode reduceret med 1 måned. Reglen får betydning for
dig, hvis du modtager dagpenge den 1. juli
2017 eller senere.
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Arbejde udover normal arbejdstid

Reglerne om overskydende timer afskaffes
den 1. juli 2017. Det betyder, at det kan
betale sig at arbejde, alle de timer du kan,
også udover normal tid inden en opsigelse.
Dine ekstra arbejdstimer bliver ikke fratrukket
dine dagpenge.
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Forenkling af gyldige grunde til at afslå/
ophøre med aktive tilbud

Fra 2. januar 2017 vil de gyldige grunde til
at afslå/opsige et arbejde, eller afslå/ophøre
med et aktivt tilbud blive forenklet. Samtidig
skal nogle af ændringerne sikre, at du kun
bliver henvist til tilbud og arbejde, som du har
pligt til at tage imod.
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Dagpengegodtgørelse (G-dage)

i

Hvis du er deltidsforsikret

G-dage er en dagpengegodtgørelse for 1,
2. og 3. ledighedsdag, som din arbejdsgiver
skal betale. Antallet af G-dage bliver ændret
d. 1. juli 2017. Hvis du vil vide mere om det,
kan du spørge i din a-kasse.

Som deltidsforsikret skal du være opmærksom på, at reglerne om overflytning til
fuldtidsforsikring ændres 1. juli 2017. Overflytning sker automatisk, hvis du inden for 3
måneder arbejder mere end:
·

390 timer, hvis du er månedslønnet

·

360 timer, hvis du er uge- og
14 dagslønnet.
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Hvis du er førtidspensionist

Som førtidspensionist, skal du være
opmærksom på, at du fremover har
ret til dagpenge i 2 år inden for 3 år.
Det er de samme vilkår som andre
dagpengemodtagere.
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Hvis du er folkepensionist

Som folkepensionist får du fremover mulighed
for at få et særligt senior-medlemskab i din
a-kasse. Du har dog ikke ret til dagpenge.

Nye digitale muligheder
Som noget helt nyt får du medio 2017 mulighed
for selv at logge ind på Jobnet og følge med i dine
løntimer, opsparing og dagpengeforbrug. På den
måde kan du få et bedre overblik over, hvordan din
dagpengesituation ser ud.

Husk også at læse pjecen om den korte introduktion til
det nye dagpengesystems regler og muligheder.
Vigtigt: kontakt din a-kasse, hvis du har brug for
personlig vejledning!

Nyt dagpengesystem
Yderligere informationer om regler og muligheder
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Det nye dagpengesystem giver en række nye muligheder. Her er yderligere information om reglerne, fx hvornår du har ret til dagpenge,
hvordan du får udbetalt dagpenge, og hvad der gælder, hvis du er på supplerende dagpenge. Nogle af reglerne gælder fra 2. januar,
de fleste gælder fra 1. juli 2017. Hvis du vil vide mere om, hvad det har af betydning for dig, så kontakt din a-kasse.

Hvornår har du ret til dagpenge
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Fra 1. juli 2017 vil din ret til dagpenge opgøres på baggrund af din A- og
B-indkomst (hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag).

· Er du fuldtidsforsikret, skal du have haft en indkomst på mindst 223.428 kr. (i 2017) inden for
de sidste 3 år. Du kan max medregne 18.619 kr. pr. måned (i 2017).
· Er du deltidsforsikret, skal du have haft en indkomst på mindst 148.956 kr. (i 2017). Du kan
max medregne 12.413 kr. pr. måned (i 2017).

Hvornår har du ret til en ny 2-årig dagpengeperiode
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Hvis du skal genoptjene retten til en ny 2-årig dagpengeperiode, sker det på
baggrund af det antal timer, du har fået løn for. Inden for de sidste 3 år skal
du have arbejdet:

· 1.924 timer, hvis du er fuldtidsforsikret (svarer til 1 års fuldtidsbeskæftigelse).
· 1.258 timer, hvis du er deltidsforsikret (svarer til 1 års deltidsbeskæftigelse).

Hvordan beregnes din dagpengesats
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Fra 1. juli 2017 vil det være dine bedste 12 måneder med A- og B-indkomst, inden for
de sidste 24 måneder, der vil danne grundlag for beregningen af din dagpengesats.

· Det er din A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag,
som indgår i opgørelsen.
· Det er muligt at få din beregningsperiode forlænget.
· Som hovedregel er der ikke længere faste satser eller mindstesatser.
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Hvis du får dimittenddagpenge, vil satsen variere fra 2. januar 2017. Alt efter om du
er forsørger eller ikke-forsørger, vil den være:

· 71,5 % af højeste dagpengesats, hvis du er ikke-forsørger.

Udbetaling af dagpenge
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Udbetaling af dagpenge kommer fra 1. juli 2017 til at følge kalendermåneden.
Dagpengene udbetales den sidste bankdag i måneden.

Din a-kasse fastsætter tidspunktet for, hvornår du skal sende dit dagpengekort ind til a-kassen.
Dermed sikres du, at dagpengene udbetales til tiden. For den sidste uge i måneden skal du
”selvangive”, hvad du eventuelt forventer at arbejde m.m.
· Dine dagpenge vil blive udbetalt aconto på grundlag af oplysningerne på dit
dagpengekort.
· Den følgende måned kan der ske en regulering i din udbetaling, hvis det fx har vist sig, at
dine ”selvangivede” oplysninger ændrede sig.
Hvis du får udbetalt dagpenge i din forlængede dagpengeperiode, skal du være opmærksom
på, at du bruger af dine opsparede arbejdstimer.

Hvis du får supplerende dagpenge
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Du har ret til 30 uger med supplerende dagpenge inden for de sidste 104 uger.
Det gælder nu og frem til d. 1. oktober 2018.

Når de 30 uger med supplerende dagpenge er opbrugt, inden for de 104 uger, mister du
retten til supplerende dagpenge. Her kan du vælge:
· At fortsætte arbejdet uden supplerende dagpenge eller
· At sige arbejdet op og overgå til fulde dagpenge uden karantæne.
Retten til en ny periode med supplerende dagpenge kan først genoptjenes, når perioden med
ret til supplerende dagpenge på 30 uger er udløbet.
Fra d. 1. oktober 2018 vil reglerne blive ændret således, at du kan:

· Være hjemsendt i perioder eller have en kort periode, hvor din arbejdsgiver ikke har nok
arbejde til dig (kaldes arbejdsdeling), uden at det vil indgå i beregningen af din ret til
supplerende dagpenge.

Fra 2. januar 2017 kan du få dimittenddagpenge, hvis du efter denne dato eller senere
afslutter en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneder.

· Forlænge perioden med ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger, hvis du arbejder.
Dvs. max 42 uger på supplerende dagpenge inden for 104 uger.

Samme sats gælder, hvis du har opnået dagpengeret helt eller delvist på grund af
aftjent værnepligt eller frivillig værnepligt.

· Genoptjene retten til en ny periode med supplerende dagpenge løbende. Det kræver, at du
inden for 12 måneder har arbejdet i, hvad der svarer til 6 måneders fuldtidsarbejde.

· 82 % af højeste dagpengesats, hvis du er forsørger.

