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Dagpengemodtagere, der får varigt fuldtidsarbejde midt i en
måned, kan have behov for at stå tilmeldt på Jobnet i hele måneden

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har modtaget enkelte henvendelser
fra jobcentre om hvordan de skal forholde sig til, at dagpengemodtagere, der har
fået varigt fuldtidsarbejde på et andet tidspunkt end den 1. i måneden, ønsker at stå
tilmeldt på Jobnet i perioden med fuldtidsarbejde frem til månedens udgang.
Styrelsen har drøftet problemstillingen med KL og DAK.
Styrelsen kan oplyse, at det nye månedsbaserede dagpengesystem, hvor dagpenge
opgøres og udbetales månedsvist, kan betyde, at nogle dagpengemodtagere - af
hensyn til deres dagpengeudbetaling for måneden - har behov for at stå tilmeldt i
den resterende del af måneden, selvom de er i varigt fuldtidsarbejde.
Styrelsen skal videre oplyse, at dagpengemodtagere, som har behov for at stå tilmeldt resten af måneden af hensyn til deres dagpengeudbetaling, kan stå tilmeldt
som dagpengemodtager, uanset § 14, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at man skal afmelde sig ved fuldtidsarbejde af mindst 14 dages
varighed.
Hvis en dagpengemodtager henvender sig for at få vejledning om behov for fortsat
tilmelding under fuldtidsarbejde af hensyn til dagpengeudbetalingen, skal jobcentrene henvise vedkommende til at kontakte sin a-kasse.
Jobcentrene kan endvidere vejlede dagpengemodtageren om, at vedkommende kan
afmelde sig Jobnet med en fremtidig startdato, fx den 1. i den efterfølgende måned,
således at vedkommende kan vedblive med at være tilmeldt måneden ud.
Jobcenteret kan også registrere den fremtidige afmelding i Jobnet.
I perioden med varigt fuldtidsarbejde har vedkommende ikke pligt til at stå til rådighed for samtaler og indsats.
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Jobcentrene kan med fordel vælge at registrere et fraværsforhold om ”midlertidigt
arbejde” på 14 dage ad gangen, når en person er i fuldtidsarbejde i forhold til vedkommendes forsikringsstatus. Det er teknisk muligt for en sagsbehandler (via eget
sags system) i Det Fælles Data Grundlag at registrere flere på hinanden følgende
fraværsforhold af 14 dages varighed. Med registreringen vil vedkommende være
fritaget for at joblogge, deltage i samtaler og indsats mv. A-kasserne kan i eget system foretage samme registreringer som jobcentrene.
Jobcentrene kan dermed i stedet prioritere indsats og indkaldelser mv., for andre
ledigmeldte.
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