
TRAFIK OG JERNBANE
RÅDIGHEDSLØN OG 

SERVICEMEDLEMMER

DEN 25. APRIL 2018



SIDE:

HVAD VIL VI FORTÆLLE JER

/ Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe.

/ Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.
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SIDE:

RETTEN TIL DAGPENGE

/ Lønmodtagere – fuldtidsforsikret

/ Et års medlemskab af a-kassen

/ Samlede indkomst på mindst 228.348 kr. (2018) indenfor de seneste 3 år før ledigheden

/ Lønmodtagere – deltidsforsikret

/ Et års medlemskab af a-kassen

/ Samlede indkomst på mindst 152.232 kr. (2018) indenfor de seneste tre år før ledigheden
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SIDE:RETTEN TIL DAGPENGE

Optjening på baggrund af indtægt

Der medregnes max.19.029 kr. pr. måned. Al indtægt over 19.029 kr. pr. måned bortfalder
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SIDE:RETTEN TIL DAGPENGE

Når vi skal sted om indkomstkravet er opfyldt kigger vi på de sidste 3 år tilbage fra det tidspunkt hvor du er 

ledig fra. 

Hvis lønnen er mere end 19.029 kr. pr. måned opfyldes kravet på 12 måneder. Hvis lønnen er mindre end 

19.029 kr. vil du være længere tid om at optjene indkomstkravet. Men kravet opfyldes uanset om du er 12 

eller 20 måneder om at have det, bare det er inden for den 3 årig periode.
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SIDE:

LÆNGDEN PÅ DAGPENGERETTEN

/ Indplacering i dagpengeperioden sker fra den 1. i den 

måned, hvor du forbruger af dine ret til dagpenge. 

/ Retten til dagpenge bliver opgjort i timer og du har ret 

til dagpenge i 3.848/3.120 timer inden for en 

referenceperiode på 36 måneder. 
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SIDE:STØRRELSEN AF DAGPENGESATSEN

/ Beregning af dagpengesats sker ud fra de 12 måneder 

med den bedste/højeste lønindkomst inden for de 

seneste 24 måneder forud for beregningstidspunkt 

/ Hvis der ikke er 12 måneder med lønindkomst, 

beregnes satsen ud fra de måneder, hvor der er 

lønindkomst (individuel divisor)

/ Hvis der ikke er indtægt inden for de seneste 24 

måneder, beregnes på indtægt inden for 36 måneder 

(individuel divisor)

/ I 2018 udgør beløbet pr. måned 18.633/12.422 kr. 
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SIDE:STØRRELSEN AF DAGPENGESATSEN

Lønnen er normalt 30.000 kr. pr. måned, men i oktober er den lidt bedre. Da vi må finde de 12 

bedste måneder inden for 24 måneder indgår den høje løn i oktober i grundlaget.
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SIDE:FØRSTE LEDIGHEDSDAG

/ Tilmelde dig på jobcenteret. Det skal du gøre online. Læg dit CV ind på jobnet.dk og husk at 
gemme kvitteringen på din tilmelding. 

/ Oprette dig som bruger på ”Mit HK ”. Herefter kan du ved et enkelt klik overføre dit CV fra 
jobnet til mit HK. 

/ Udfylde og aflevere en elektronisk  ledighedserklæring . 

/ A-kassen kan også bruge kopi af din opsigelse og din ansættelseskontrakt 

30. APRIL 2018
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SIDE:

DAGPENGE OG TJENESTEMANDSPENSION

Hvis du får udbetalt tjenestemandspension og/eller en anden arbejdsmarkedspension, vil dette 

blive modregnet i dine dagpenge. 

Modregningen sker ved omregning af pensionen til timer ved brug af a-kassens 

omregningssats. I 2018 udgør den 235,60 kr. 

Eksempel på udbetaling med fradrag af pension:

Pension pr. måned 22.000 kr. 

22.000 kr. / 235,60 =    93,37 timer

18.633 x 66,96(160,33 -93,37) =   7.781,00 kr. 

160,33
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SIDE:

DAGPENGE, LØNFORSIKRING OG TJENESTEMANDSPENSION

Når du er omfattet af HK Stats lønforsikring, vil udbetaling af en tjenestemandspension også få 

indflydelse på, hvor meget der udbetales i lønforsikring. Årsagen er, at lønforsikringen 

administreres efter reglerne på dagpengeområdet. 

Udbetaling af lønforsikring sker ud fra det samme timetal som der udbetales dagpenge for.

Eksempel på udbetaling af lønforsikring med fradrag for pension:

Løn pr. måned 30.000 kr. x 80% = 24.000 kr. 

24.000 kr. minus 18.633 kr. = 5.367 kr. 

Pension 22.000 kr. / 235,60 =  93,37 timer

5.367 x 66,96(160,33 -93,37) =   2.241 kr. 

160,33
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SIDE:UDDANNELSE MENS JEG FÅR DAGPENGE

Som udgangspunkt er det ikke muligt at deltage i uddannelse mens der udbetales dagpenge, 

men der er nogle tilfælde hvor det kan lade sig gøre.
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SIDE:UDDANNELSE MENS JEG FÅR DAGPENGE

/ Aftenskole og ligestillet undervisning. 

/ 8.-10. klasses niveau.

/ HF enkeltfag, HHX, HTX. Deltagelsen må højest være 19 timer ugentligt. 

/ Eksempelvis merkonom- eller teknonomuddannelsen, HD-studiet, MBA, MPA. Deltagelsen 

må højest være 19 timer ugentligt. 

/ Kurser op til 2 uger arrangeret af f.eks. a-kassen eller fagforeningen. 

Se mere på vores hjemmeside under ”uddannelse med dagpenge”.
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SIDE:

RÅDIGHED

Hvilket faglige område skal der søges?

Der skal søges rimeligt arbejde, hvilket vil sige alt arbejde som du har muligheder for at klare 

evt. efter en kort oplæring og har kompetencer til at kunne klare.

Hvis der ikke findes nok stillinger at søge inden for det faglige område, så skal søgningen 

udvides til andre relevante områder. 

I princippet skal du fra første ledighedsdag søge arbejde både inden og uden for det hidtidige 

faglige område.

Når du har været ledig et stykke tid, så skal der under alle omstændigheder søges bredere. 

Aftaler om, at der skal søges inden for bestemte områder, skal overholdes. 

30. APRIL 2018

HK PRÆSENTATION

14



SIDE:

RÅDIGHED

Hvor mange jobs skal der søges pr. uge?

Der skal i hele ledighedsperioden være en høj jobsøgningsaktivitet og 

det skal være seriøst, realistisk og kontinuerligt. 

Der skal søges arbejde med gode muligheder for beskæftigelse, både 

inden for og uden for det hidtidige fagområde. 

Der kan ikke opstilles retningslinjer for hvor mange stillinger der skal 

søges, men der skal søges de stillinger der er. Som udgangspunkt er 

det mindst 2 stk. pr. uge. 

Hvis der er indgået en aftale om et antal jobs der skal søges pr. uge, så 

skal de også søges
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SIDE:

RÅDIGHED

Metode – netværk, uopfordret …?

Der skal søges på den måde som det er normalt for området, hvilket vil sige skriftlig ansøgning, 

telefonisk ansøgning eller personlig henvendelse til en arbejdsgiver.

Inden for nogle områder er det normalt at det sker gennem forskellige bureauer. 

Så er der jobbørs, jobnet.dk, jobindex mv. 
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SIDE:TILBUD UNDER LEDIGHED 30. APRIL 2018
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Jobcentret kan give dig forskellige typer tilbud under din ledighed 

for at hjælpe dig i job. Et tilbud er:

Vejledning og opkvalificering.

Virksomhedspraktik.

Ansættelse med løntilskud.



SIDE:VIRKSOMHEDSPRAKTIK

/ Normalt op til 4 uger.

/ Særlige tilfælde op til 8 uger.

/ Jobcentret skal normalt 

godkende virksomheden.

/ Du får dagpenge med 

din individuelle sats.

/ Du kan søge om befordringsgodtgørelse.
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SIDE:ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD

/ Krav om mere end 6 måneders forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud hos en 

offentlig arbejdsgiver

/ Undtagelser er:

/ 50+

/ Enlige forsørgere

/ Eller hvis du ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere 

niveau

/ Man kan være ansat med løntilskud hos privat arbejdsgiver i op til 6 måneder og hos en 

offentlig arbejdsgiver i op til 4 måneder. 
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SIDE:JOBRETTET UDDANNELSE

6 ugers jobrettet uddannelse:

Du har ret til ét betalt kursus eller ét kursusforløb.

/ Et kursusforløb består af flere kurser, der tilsammen 

kvalificerer dig til en bestemt jobfunktion på arbejdsmarkedet.

/ Vil du søge om ét kursusforløb, skal du søge om hele forløbet i én ansøgning.

/ Vil du kun deltage på ét af de kurser, der ligger i ét kursusforløb så vær opmærksom på, at du 

opbruger din ret til jobrettet uddannelse efter dette ene kursus.

/ Det er gratis for dig at deltage.

/ Du får dine sædvanlige dagpenge, når du deltager.
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SIDE:JOBRETTET UDDANNELSE

Hvem kan deltage?

Du kan deltage i den jobrettede uddannelse, hvis du er ledig og:

/ ufaglært 

Det vil sige, at du har afsluttet højst grundskolen (folkeskolen) og eventuel en gymnasial 

uddannelse eller

/ faglært

Det vil sige, at du har en erhvervsfaglig uddannelse som f.eks. grafiker, frisør eller har en kort 

videregående uddannelse og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Vær opmærksom på, hvis du har deltidsjob eller har en selvstændig bibeskæftigelse, kan du

ikke deltage på jobrettet uddannelse.

30. APRIL 2018

HK PRÆSENTATION

21



SIDE:SUPPLERENDE DAGPENGE

/ Mulighed for 30 uger inden for 104 uger.

/ Har du et opsigelsesvarsel, skal du have en frigørelsesattest.

Attesten skal være modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, du er startet på arbejdet.

/ Fortsæt med at søge efter arbejde på 37 timer pr. uge.

/ Tage imod henvist arbejde og deltag i møder eller aktiviteter, når a-kassen, jobcentret og/eller 

anden aktør indkalder.

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

/ Supplerende dagpenge i 78 uger (klip)

Ændret regler fra 1. oktober 2018

30. APRIL 2018
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SIDE:FERIEDAGPENGE

/ Udbetalte ydelser fra a-kassen afgør hvor mange dage 

med feriedagpenge der optjenes ret til. barselsdagpenge

indgår i opgørelsen

/ Der kan optjenes ret til 25 dage med feriedagpenge. 

/ Man skal søge om feriedagpenge senest den 31 maj efter 

udløbet af ferieåret
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SIDE:SENIORJOB

/ Seniorjob er et tilbud, som kommunen skal tilbyde medlemmer af en a-kasse, som ikke 

længere kan få dagpenge, og der er 5 år eller mindre, til de når efterlønsalderen. 

/ Du skal selv søge om det

/ Der udbetales overenskomstmæssig løn. 

/ Hvis kommunen ikke kan skaffe et seniorjob, skal de udbetale kompensation svarende til ens 

dagpenge. 

/ Hvis man fravælger efterlønsordningen fravælger man også muligheden for seniorjob. 

/ Man skal selv søge om et seniorjob – 3 måneder før udløb af retten til dagpenge og senest 2 

måneder efter. 
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SIDE:BREVE FRA HK’S A-KASSE

/ Husk altid at holde din mailadresse og dit Mobilnummer 

opdateret på din Profil i Mit HK.

/ Få besked via e-mail eller SMS når, der er et nyt brev til dig på 

Mit HK.
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SIDE:
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