Vedlæg altid
relevante
notater,
samtalerapporter
og medlemmets
evt. oplysninger
om kontakt til
a-kassen.

Medlems CPR-nr.:
Fuldtidsforsikret
Deltidsforsikret
Lønmodtager
Selvstændig

Bilagsliste om manglende tilmelding i jobcenteret
Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:
1.

Udfyld felter

A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om akassens sagsbehandling/vejledning.
A-kassens afgørelse med angivelse af start- og slutdato for perioden med manglende ret til dagpenge.

2.

3.

4.

Afsendt digitalt og/eller med brevpost?

Medlemmets klage.
Dato for modtagelsen.
Oplysning om, hvad medlemmet har gjort for at hindre eller afhjælpe den
manglende tilmelding i jobcenteret.

Oplysning om og eventuel dokumentation for, hvornår medlemmet første gang
5. kontaktede a-kassen om, at pågældende var ledig og ønskede dagpenge for den
aktuelle periode.
6.

Digitalt
Brevpost

Ikke relevant
Vedlagt
Ikke relevant
Vedlagt

Dokumentation for den vejledning, a-kassen har givet om tilmelding i jobcenteret, selvbooking og
afmelding. Oplys også dato(er) for, hvornår denne vejledning er givet til medlemmet.

7. Dokumentation for medlemmets tilmelding i jobcenteret.

8. Omhandler sagen manglende tilmelding ved ledigmeldelse?

Ja
Nej

Hvis ”Ja” vedlægges ledighedserklæring, inkl. dato for a-kassens modtagelse.
9. Klager medlemmet over afmelding på grund af manglende selvbooking af samtale?

Ja
Nej

Hvis ”Ja” udfyldes 9a.
9a.

10.

Dokumentation for medlemmets frist til at selvbooke en samtale.
Afmeldebrev fra jobcenteret eller a-kassen.
Hvis medlemmet oplyser, at afmelde-brev(e), som er sendt digitalt, ikke er
modtaget, så vedlægges dokumentation for, at brevet/brevene er modtaget.
Bilagslisten fortsættes på næste side.

Ikke relevant
Vedlagt

Bilagsliste om manglende tilmelding i jobcenteret (fortsat)
11. Udtalelse fra jobcenteret, hvis der kan være tale om en fejl fra jobcenterets side.

Ikke relevant
Vedlagt

Udtalelse fra STAR (Landssupporten), hvis jobcenteret ikke kan vedkende sig fejl, og
12. a-kassen fortsat mener, at den manglende tilmelding skyldes en fejl fra jobcenterets
side.

Ikke relevant
Vedlagt

Dokumentation for den vejledning jobcenteret har givet om tilmelding i jobcenteret,
13. selvbooking og afmelding samt oplysning om dato(er) for, hvornår denne vejledning
er givet til medlemmet.

Ikke relevant
Vedlagt

Hvis der er truffet afgørelse om tilbagebetaling og sanktion, skal a-kassen også anvende "Bilagsliste om
tilbagebetaling og sanktion".
Evt. yderligere oplysninger:
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