RÅDIGHEDSERKLÆRING
For ledige, som deltager i KURSER/UDDANNELSE
med bevarelse af dagpengeretten
Undertegnede medlem af A-kassen Frie:

Cpr.nr.

:

Navn

:

Adresse

:

Postnr./by

:

deltager under min ledighed i følgende kursus/undervisning:
Fra og med :

Til og med :

Antal timer / eller lek- Timer:
tioner pr. uge
:
Kursets/uddannelsens
art/navn

Lektioner:

:

Kursus-/uddannelsesstedets navn og adresse
:

Eventuel opholdsadresse

:

Er uddannelsen støtteberettiget efter reglerne om Statens Uddannelsesstøtte (SU)?, sæt X:
 JA  NEJ
Er uddannelsen udbudt efter Lov om åben uddannelse?, sæt X:
 JA  NEJ
Jeg erklærer på tro og love, at ovenstående oplysninger er rigtige, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 86, stk. 1 og 2 og § 87, stk. 1 og 2, og jeg er indforstået med, at jeg også under
perioden med kursus/uddannelse skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet (se bagsiden).

Dato

Underskrift
Returneres i udfyldt stand til a-kassen.

Husk at give Jobcenteret besked om din kursusdeltagelse og evt. opholdsadresse!!!

UDDRAG AF LOV OM ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MV.:
§62 a, stk. 1:
Dagpenge må ikke udbetales til et medlem, som deltager i uddannelse.
§62 a, stk. 2:
Et medlem kan dog bevare dagpengeretten ved deltagelse i uddannelse, hvis undervisningens varighed er
under 20 timer om ugen, og uddannelsen ikke er godkendt som støtteberettigende efter lov om statens uddannelsesstøtte, i det omfang den udbydes som heltidsuddannelse. Dagpengeretten kan ligeledes bevares
ved deltagelse i enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau under 20 timer om ugen og i undervisning
svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin. Dagpengeretten bevares endvidere under deltagelse i selvvalgt
uddannelse efter kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der kan ikke udbetales dagpenge for
timer, hvor medlemmet modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.
§62 a, stk. 3:
Dagpenge må dog ikke udbetales, hvis et medlem afbryder et arbejdsforhold for at deltage i uddannelse eller
undlader at afbryde uddannelsen for at påtage sig arbejde.
§86, stk. 1:
Et medlem, som uberettiget har modtaget dagpenge eller andre ydelser fra kassen, herunder ydelser, som er
udbetalt med forbehold, skal betale ydelsesbeløbet tilbage, hvis medlemmet har givet kassen urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til ydelserne, eller hvis medlemmet i øvrigt
indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget. Godtgørelse efter lov om godtgørelse
ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er ikke omfattet af bestemmelsen.
§86, stk. 2:
Et medlem, som har modtaget dagpenge eller andre ydelser fra kassen, og som senere modtager løn, pension eller andre indtægter, der dækker samme tidsrum som ydelserne fra kassen, skal betale ydelsesbeløbet
tilbage, i det omfang tidligere modtagelse af de pågældende indtægter ville have medført, at ydelserne fra
kassen ikke kunne udbetales med rette til medlemmet. Forudbetalte feriedagpenge skal tilbagebetales, hvis
betingelserne for retten til feriedagpengene efterfølgende ikke opfyldes.
§87, stk. 1:
Har et medlem gjort sig skyldig i svig eller forsøg på svig over for kassen, kan kassen pålægge medlemmet
en effektiv karantæne på mindst 74 og højst 962 timer. Er medlemmet tidligere pålagt en sanktion for svig,
kan kassen slette den pågældende som medlem af kassen, hvis den seneste forseelse er begået mindre
end 5 år efter den første administrative afgørelse i den tidligere sag. Et medlem, som slettes af kassen,
kan genoptages som nyt medlem.
§87, stk. 2:
Har et medlem gjort sig skyldig i anden forseelse over for kassen, kan kassen bestemme, at medlemmet skal
gennemgå en effektiv karantæne på højst 37 timer.

Rådighedspligten:
I henhold til bestemmelserne i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr.61 af 25. januar 2012 om rådighed har
et ledigt medlem pligt til at underrette Jobcenteret og A-kassen om deltagelse i undervisning.
Ledige, som følger uddannelse/undervisning med dagpenge, har under hele perioden pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket indebærer, at den ledige skal være tilmeldt Jobcenteret som arbejdssøgende, skal søge arbejde, skal deltage i kurser og lignende, der øger mulighederne for at få arbejde, skal afbryde
undervisningen hvis der opstår mulighed for at opnå beskæftigelse, skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at arbejdet er formidlet af Jobcenteret og i øvrigt deltage i møder som a-kassen
eller Jobcenteret indkalder til.

