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Nye regler om midlertidig ret til dagpenge for
selvstændige
Den 4. juni 2021 blev lovforslag L237 fremsat i Folketinget. I denne information er
beskrevet forhold, som a-kassen skal være opmærksom på i forbindelse med opkrævning og afregning af medlemsbidrag til arbejdsløshedsforsikringen efter de
nye regler.
Informationen gives på baggrund af det foreliggende lovforslag, som forventes at
blive vedtaget den 24. juni 2021 til ikrafttrædelse dagen efter offentliggørelse i
Lovtidende.
Bidrag for 1 år før optagelse som medlem

Med lovforslaget indføres bl.a. en midlertidig mulighed for, at en person kan opnå
ret til dagpenge, selvom personen ikke er arbejdsløshedsforsikret eller endnu ikke
har opnået 1 års medlemskab af en a-kasse. Dette gælder, hvis personen er eller var
på en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. inden for de seneste
tre måneder, inden kompensationsordningen udløber. Det gælder følgende midlertidige kompensationsordninger:





Kompensationsordningen for selvstændige
Kompensationsordningen for freelancere med B-indkomst
Kompensationsordningen for freelancere med blandet indkomst
Den midlertidige kunststøtteordning

Retten til dagpenge er bl.a. betinget af, at personer, der ikke allerede er medlem af
en a-kasse, indbetaler et bidrag til arbejdsløshedsforsikringen svarende til et års
medlemskab. Selvstændige medlemmer, der endnu ikke har været medlem et helt
år, kan nøjes med at betale 12 måneders bidrag fratrukket det antal måneder, som
medlemmet allerede har betalt for. Bidraget fastsættes i 2021 niveau.
Endvidere er retten til dagpenge betinget af, at personen ikke modtager kompensation for tabt omsætning eller indkomst under en kompensationsordning for selvstændige m.v., som er relateret til covid-19 via en af Erhvervs- eller Kulturministeriets kompensationsordninger.
Anmodning om optagelse og medlemmets betaling af bidrag til a-kassen skal ske i
perioden fra den 1. juli 2021 til den 31. juli 2021.
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Afregning til staten sker efter de hidtidige regler, men dog via en
anden blanket, der er vedlagt denne information. Afregningen
skal ske særskilt for den vedlagte blanket for perioden juli 2021.
På blanketten skal oplyses antal personer, som a-kassen afregner for. Der gøres opmærksom på, at ud for efterbetalte månedsbidrag (dvs. månedsbidrag betalt af personer, som allerede var
medlem af a-kassen, men som endnu ikke har været medlem et
helt år) skal der yderligere oplyses det antal måneder i alt, som
a-kassen afregner for til styrelsen – ikke antal måneder pr. person. Bidrag for 1 år efter optagelse som medlem

Ifølge lovforslaget skal den selvstændige, der opnår ret til dagpenge efter de nye
regler være medlem af en a-kasse i ét år efter optagelsen. Hvis medlemsskabet afbrydes før tid, skal medlemmet indbetale restbeløbet, dvs. 12 måneders bidrag fratrukket det antal månedsbidrag, som medlemmet har betalt efter optagelsen som
medlem. Dette gælder tilsvarende for både selvstændige, som er medlem af a-kassen, men endnu ikke havde været medlem et helt år og som derfor efterbetaler månedsbidrag til a-kassen for at få ret til dagpenge og for selvstændige, som opfylder
medlemskravet om et års medlemskab, men hvor den del af det seneste overskud af
selvstændig virksomhed er indtjent uden for en medlemsperiode. Hvis medlemsskabet afbrydes i 2021 beregnes beløbet med 2021-niveau. Hvis medlemsskabet afbrydes i 2022 beregnes beløbet med 2022-niveau. Der tilskrives ikke renter til beløbet.
Hvis et medlemskab afbrydes før tid, og medlemmet ikke betaler den resterende
del af bidraget for 1 års medlemskab efter optagelse, kan a-kassen straks oversende
kravet om medlemsbidrag til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden
(Gældsstyrelsen). A-kassen skal derfor sikre sig, at a-kassen kan adskille kravene
om selvstændiges betaling af bidrag for 1 år efter optagelsen efter de nye regler fra
andre krav om betaling af obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen.
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