Nye digitale muligheder
Som noget helt nyt får du medio 2017 mulighed for selv at
logge ind på Jobnet og følge med i dine løntimer, opsparing og
dagpengeforbrug. På den måde kan du få et bedre overblik over,
hvordan din dagpengesituation ser ud.

Nyt dagpengesystem
En kort introduktion til centrale regler og muligheder

Hvis du vil vide mere om det nye dagpengesystem,
så læs pjecen om de yderligere informationer.
Her kan du fx læse om, hvordan du får udbetalt
dagpenge, eller hvad der gælder, hvis du er på
supplerende dagpenge.
Vigtigt: kontakt din a-kasse, hvis du har brug
for personlig vejledning!
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Det nye dagpengesystem giver en række nye muligheder, som bl.a. bygger på fleksibilitet og tryghed. Her er en kort introduktion til
de centrale regler og muligheder. Nogle af reglerne gælder fra 2. januar, de fleste gælder fra 1. juli 2017. Hvis du vil vide mere om,
hvad det har af betydning for dig, så kontakt din a-kasse.

Fleksibilitet
1år

Tryghed

Du kan genoptjene ret
til flere dagpenge ved
at arbejde

De nye regler giver dig mulighed for at opspare arbejdstimer og forlænge
din dagpengeperiode med op til 1 års ekstra dagpenge (svarer til 1.924
dagpengetimer).

2år

Dine dagpenge afregnes fra 1. juli 2017 i timer. Det betyder, at du kun bruger af
dine dagpenge for de timer, du reelt får udbetalt. Det kan derfor betale sig for
dig at arbejde, samtidig med at dine dagpenge kan give dig tryghed.

Fra 2. januar 2017 kan du efter eget valg bruge dine opsparede timer til at forlænge
din dagpengeperiode eller til at genoptjene en ny 2-årig dagpengeperiode. Det er
dog kun muligt, hvis du på dette tidspunkt har ret til dagpenge.

Hver gang du har været ledig i en 4-måneders periode, vil der fra 1. juli 2017 være
en karensdag. Det er en nedsættelse af dine dagpenge, som svarer til værdien af
1 dags dagpenge. Du undgår en karensdag, hvis du arbejder mere end 148 timer
inden for 4-måneders perioden.

Dagpengeperioden er 2 år med mulighed for forlængelse.
Du kan i højere grad selv påvirke, hvornår dine dagpenge udløber. Det gør du
ved at tage arbejde, når du kan, og dermed sparer du op til en forlængelse eller
en ny dagpengeperiode.

Allerede nu tæller hver time du arbejder med i din opsparing og giver dig ret
til 2 timers forlængelse af din dagpengeperiode. Selv småjobs eller job i kortere
perioder vil forbedre din dagpengesituation.

Frem til 1. juli 2017 skal du have mindst 9,3 arbejdstimer i alt for at kunne forlænge
din dagpengeperiode. Fra 1. juli 2017 bortfalder dette mindstekrav.

Du styrer selv forbruget
af dine dagpenge

1,5år

Fra 1. juli 2017 har du op til 1,5 år til at bruge dine optjente dagpenge, efter din
2-årige dagpengeperiode er udløbet. Det kan give dig mere tryghed i dit
dagpengeforløb.
Din a-kasse kan vejlede dig, når du skal beslutte, hvad der er den
bedste løsning for dig.

Småjobs og jobs i kortere perioder giver dig mulighed for at forlænge dine dagpenge!
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Forlængelse af dagpenge pga. opsparet dagpenge

