
Om at stå til rådighed 

Arbejdsdirektoratet · August 2009 



Om at stå til rådighed 
 

 2

 
 
Om at stå til rådighed 
 
INDHOLD 
 
 

1. INDLEDNING ...........................................................................................................................3 

2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING......................................................................................3 

3. DIT CV .......................................................................................................................................3 

4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR ........................................4 

5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE.......................................................................................4 

6. DU SKAL SØGE ARBEJDE OG DELTAGE I KURSER MV.............................................5 

7. HVORNÅR KAN DU IKKE FÅ DAGPENGE?.....................................................................5 

8. OPHOLD I UDLANDET ..........................................................................................................6 

9. HUSKESEDDEL .......................................................................................................................6 
 



Om at stå til rådighed 
 

 3

1. Indledning 
 
Hvis du er medlem af en a-kasse og bliver ledig, har du mulighed for at få 
arbejdsløshedsdagpenge (dagpenge). For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav 
om arbejde af en vis varighed i den periode, hvor du har været medlem af a-kassen. 
Du skal være blevet ledig uden egen skyld, og du skal opfylde betingelserne om at stå 
til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er din a-kasse, der vurderer, om du står til 
rådighed. 
 
For at stå til rådighed skal du bl.a. opfylde følgende betingelser: 
 

• Du skal være tilmeldt som ledig og arbejdssøgende i jobcenteret. 
• Du skal senest hver 7. dag bekræfte din arbejdssøgning på Jobnet.dk. 
• Du skal udarbejde et CV og lægge det på Jobnet.dk. 
• Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark. 
• Du skal kunne overtage arbejde med dags varsel. 
• Du skal søge alt arbejde, du kan varetage. 
• Hvis du har en jobplan, skal du deltage i de aktiviteter og tilbud, som 

jobplanen indeholder. Du skal samtidig søge og kunne overtage arbejde. 
 
For at få dagpenge skal du på den første dag, hvor du er ledig, henvende dig til dit 
lokale jobcenter og tilmelde dig som ledig og arbejdssøgende. Mens du er ledig, skal 
du have kontakt med jobcenteret og din a-kasse.  

2. Bekræftet arbejdssøgning 
Senest hver 7. dag skal du bekræfte din arbejdssøgning på din personlige internetside 
”min side”, som du finder på www.jobnet.dk.  
 
Fristen på de 7 dage regnes fra dagen efter tilmeldingen i jobcenteret eller din sidste 
bekræftelse af arbejdssøgningen. Det betyder fx: Hvis du tilmelder dig eller bekræfter 
arbejdssøgning torsdag, skal du senest den følgende torsdag bekræfte din 
arbejdssøgning. Der regnes med 7 dage, uanset søgnehelligdage og weekender. Der 
løber en ny 7-dages-frist efter hver tilmelding eller bekræftelse.  
 
Hvis du ikke bekræfter din arbejdssøgning, får du en skriftlig påmindelse fra 
jobcenteret om at bekræfte din arbejdssøgning inden for en ny frist på 7 dage regnet 
fra udløbet af den første 7-dages-frist. Hvis du heller ikke bekræfter arbejdssøgningen 
inden for den nye frist, bliver du afmeldt dagen efter fristens udløb, og mister derved 
din ret til dagpenge. 
 
Bekræftelse af arbejdssøgningen skal også ske under aktivering. 

3. Dit CV 
Senest 3 uger efter tilmeldingen i jobcenteret skal du udarbejde et CV og have det 
godkendt af a-kassen. I CV´et skal du give oplysninger om tidligere arbejde, 
uddannelse, kvalifikationer og andre forhold, som har betydning for dine muligheder 
for at få arbejde. 



Om at stå til rådighed 
 

 4

 
Du skal mindst én gang om ugen logge dig på dit CV for fx at besvare henvendelser 
fra arbejdsgivere. A-kassen kan hjælpe dig med CV´et. Du skal give jobcenteret, a-
kassen og evt. anden aktør adgang til dit CV. 

4. Samtaler mv. hos jobcenteret og anden aktør 
Du skal møde til jobsamtaler og aktiviteter, som jobcenteret indkalder dig til. Ved 
jobsamtaler forstås alle samtaler, som jobcenteret indkalder dig til. 
 
Udebliver du fra en jobsamtale eller en aktivitet, kan du ikke få dagpenge, før du 
kontakter jobcenteret om udeblivelsen. Du risikerer desuden at få en karantæne. 
 

 
 
En jobsamtale hos jobcenteret eller anden aktør kan være en samtale om en jobplan. 
En jobplan er en aftale, som du indgår med jobcenteret eller anden aktør. Jobplanen 
indeholder dine beskæftigelsesmål og en plan for, hvordan målene nås. 
 
Du skal give jobcenteret besked, når du vil holde ferie, senest 14 dage før ferien 
begynder. Hvis du ikke oplyser jobcenteret om din ferie, kan jobcenteret indkalde dig 
til samtaler, der rækker ind over din ferie. 

5. Kontakten med din a-kasse 
Du skal give a-kassen alle de oplysninger, der har betydning for vurderingen af din 
rådighed. 
 
Du skal møde til samtaler, som a-kassen indkalder dig til, herunder samtaler hvor a-
kassen skal vurdere, om du står til rådighed. 
 
Du vil bl.a. blive spurgt, 
 

• om du har gjort en indsats for at komme ud af ledigheden ved at søge arbejde, 
• om du har søgt konkrete job efter pålæg fra jobcenteret, a-kassen eller anden 

aktør,  
• om du har overholdt din jobplan, og  
• om du har deltaget i kurser, tilbud og aktiviteter, som du er pålagt. 

 
Du skal altid give din a-kasse besked, hvis du deltager i undervisning. 
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Din a-kasse skal i fornødent omfang vejlede og bistå dig, hvis du har spørgsmål inden 
for din a-kasses sagsområde. 
 
Udebliver du fra en henvisningssamtale, CV-samtale, rådighedssamtale eller en 
aktivitet, kan du ikke få dagpenge, før du kontakter a-kassen om udeblivelsen. Du 
risikerer desuden at få en karantæne. 
 
Du kan heller ikke få dagpenge, så længe du ikke giver a-kassen de oplysninger, som 
a-kassen har bedt om. 

6. Du skal søge arbejde og deltage i kurser mv. 
Du skal søge alt arbejde, som du kan varetage, herunder også arbejde, som du ikke 
tidligere har været beskæftiget med. 
 
Du skal også søge konkrete job, når jobcenteret eller a-kassen beder dig om det. 
 
Du kan enten sende ansøgninger eller henvende dig personligt eller telefonisk. Du 
skal søge arbejde på den måde, der er almindelig. 
 
Du skal deltage i kurser eller gennemføre en uddannelse, hvis det er afgørende for, 
om du igen kan komme i arbejde. Det er dog ikke alle kurser og uddannelser, du kan 
deltage i samtidig med, at du får dagpenge. Din a-kasse kan fortælle dig, hvilken 
undervisning du må deltage i uden at miste dagpengene. 
 

 

7. Hvornår kan du ikke få dagpenge? 
Der er flere situationer, hvor du ikke kan få dagpenge. Det er bl.a. tilfældet, hvis du 
 

• ikke er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, 
• er syg, 
• opholder dig i udlandet, 
• ikke har mulighed for at få dine børn passet, eller 
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• flytter uden at oplyse jobcenteret og a-kassen om din nye adresse. 
 
Du mister også retten til dagpenge, hvis din a-kasse vurderer, at du i øvrigt ikke står 
til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kan fx ske, hvis du ikke har været tilstrækkeligt 
arbejdssøgende, eller hvis du har været syg i en længere periode. I disse situationer 
kan du først få dagpenge igen, når du 
 

• som fuldtidsforsikret medlem har haft ustøttet arbejde i mere end 300 timer i 
en periode på 10 uger, 

• som deltidsforsikret medlem har haft ustøttet arbejde i mindst 150 timer i en 
periode på 10 uger, eller 

• har drevet ustøttet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i 
mindst 26 uger. 

 
Din a-kasse kan fortælle dig, i hvilke situationer du ikke opfylder 
rådighedsbetingelserne, og hvilke krav der stilles til dig, for at du anses for at stå til 
rådighed. 
 
Du får karantæne, hvis du er blevet selvforskyldt ledig, fx fordi du har opsagt dit 
arbejde eller afslået et arbejde uden en gyldig grund. 
 
Du får også karantæne, hvis du afslår eller udebliver fra et tilbud eller ophører i et 
tilbud efter en jobplan uden en gyldig grund. 
 
Det gælder også, hvis du udebliver fra en jobsamtale hos jobcenteret eller en samtale i 
a-kassen 2 gange inden for 12 måneder. 
 
Er du 2 gange inden for 12 måneder blevet selvforskyldt ledig, kan du først få 
dagpenge igen, når du opfylder de krav om arbejde, som er nævnt ovenfor. 
 
Du bør altid kontakte din a-kasse, inden du siger op, afslår et arbejde mv. eller 
udebliver fra en samtale eller et tilbud.  

8. Ophold i udlandet 
Det er en betingelse for din ret til dagpenge, at du opholder dig og har bopæl i 
Danmark. 
 
Du kan dog få dagpenge under særlige betingelser, mens du opholder dig i udlandet i 
forbindelse med en ansættelsessamtale. Du kan få mere at vide herom i din a-kasse. 

9. Huskeseddel 
Husk 
 

• at du altid straks skal tilmelde dig som ledig og arbejdssøgende i jobcenteret - 
også selvom du har fået en karantæne, 

• at du skal bekræfte din arbejdssøgning senest hver 7. dag på ”min side”, 
• at du skal have godkendt dit CV senest 3 uger efter tilmeldingen som 

arbejdssøgende, 
• at du løbende skal ajourføre dit CV, 
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• at du skal søge alt arbejde, du kan varetage, 
• at du altid skal møde, når du bliver indkaldt til samtale mv. hos jobcenteret, 

anden aktør eller i din a-kasse,  
• at du skal give besked til både jobcenteret og din a-kasse, hvis de ikke dagligt 

kan få fat i dig på din adresse, 
• at du skal give jobcenteret besked så hurtigt som muligt, når du får arbejde, så 

du ikke længere står tilmeldt som ledig og arbejdssøgende, 
• at du også skal give jobcenteret besked, hvis du af andre grunde ikke skal 

være tilmeldt som arbejdssøgende, 
• at du fortsat skal være tilmeldt som arbejdssøgende, hvis du får deltidsarbejde 

og stadig ønsker af få dagpenge. 
 
Er du i tvivl, så spørg din a-kasse eller jobcenteret. 
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