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Sanktioner ved udeblivelser
og selvforskyldt ledighed
Booking af samtaler

Du skal kontakte Mødeservice på 7013 7013.

Som dagpengemodtager har du pligt til selv at
booke dine jobsamtaler i jobcentret og
rådighedssamtaler i Ase.

Hvis du er forhindret i at møde til en samtale i
jobcentret, vil vi opfordre dig til at kontakte
jobcentret hurtigst muligt og (hvis muligt) gerne
inden mødetidspunktet.

Når det er tid at booke din samtale, får du en frist til
at booke samtalen hos enten jobcentret eller Ase.

Udeblivelse fra tilbud
Hvis du udebliver fra et tilbud som du er startet i,
kan du ikke få dagpenge indtil du deltager i
tilbuddet igen, medmindre du;

Booker du ikke din samtale inden fristen udløber,
bliver du afmeldt jobcentret som ledig. Du kan ikke
dagpenge fra den dag du blev afmeldt og frem til
du tilmelder dig igen. Det er derfor vigtigt at du, så
hurtigt som muligt, tilmelder dig igen.



Udeblivelse fra samtaler


Det er vigtigt at møde op til de samtaler, du er
blevet indkaldt til eller selv har booket hos
jobcentret, anden aktør og Ase.



er startet i arbejde, er til ansættelsessamtale
eller deltager i samtale eller aktivitet på
tidspunktet for udeblivelsen
har korrekt anmeldt ferie eller meldt sygdom
inden udeblivelsen
har fravær, der vil give mulighed for
tjenestefrihed i et ordinært ansættelsesforhold.

Hvis du udebliver fra en samtale, som du er
indkaldt til eller selv har booket, mister du retten til
dagpenge, indtil du kontakter mødeindkalder, med
mindre du har en gyldig grund til at melde afbud til
samtalen.

Sanktioner for selvforskyldt ledighed

Hvis du kontakter mødeindkalder samme dag eller
inden samtalen skulle afholdes, mister du kun
dagpenge for mødedagen.

Tilsvarende gælder, hvis du ophører i et tilbud fra
jobcentret eller afslår et sådant tilbud. Du kan også
blive selvforskyldt ledig, hvis du afslår et arbejde
som du er henvist til af jobcentret.

Du kan blive anset for selvforskyldt ledig, hvis du
opsiger et arbejde eller afskediges af en grund, der
væsentligst skyldes dig.

En gyldig grund kan være, at du på mødetidspunktet er indkaldt til en jobsamtale hos en
arbejdsgiver, eller hvis du er på arbejde på
mødetidspunktet.

I disse situationer vil du blive pålagt 3 ugers
karantæne.

Du skal heller ikke møde, hvis du afholder korrekt
anmeldt ferie på dagen – eller hvis du allerede er
sygemeldt på jobnet.dk
Hvis du er forhindret i at komme til en samtale i
Ase, skal vi opfordre dig til at kontakte os hurtigst
muligt og (hvis muligt) gerne inden mødet skal
afholdes. På den måde kan vi hurtigt tage stilling til
om du har en gyldig grund til at aflyse samtalen og
finde en ny mødetid til dig.
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Hvis du 2 gange inden for 12 måneder bliver anset
for selvforskyldt ledig, vil du miste retten til
dagpenge, indtil du har haft ustøttet arbejde i
mindst 300 timer inden for en sammenhængende
periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger til e-indkomstregistret eller 276 timer
inden for en sammenhængende periode, der
dækker 12 uger ved uge- eller 14-dagesindberetninger til e-indkomstregistret.

