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Flaskehalse på arbejdsmarkedet

Flaskehalsene på arbejdsmarkedet stiller 
krav om en intensiv jobsøgning 

De fleste ved nok, hvad en flaskehals er,  
men udtrykket dækker også de situationer, hvor 
der er flere ledige stillinger end ledige hænder på 
arbejdsmarkedet. 

For dig gælder skærpede regler, fordi du 
modtager supplerende dagpenge samtidig med, 
at du har faglige kompetencer inden for et 
område, hvor der er mangel på arbejdskraft 
(flaskehalsområde). 

Du skal derfor søge ledige stillinger blandt de 
beskæftigelsesmål, hvor der er rigtige gode 
jobmuligheder, og hvor du samtidig har dine 
faglige kvalifikationer. 

Du kan finde listen med rigtig gode 
jobmuligheder, og hvor der er mangel på 
arbejdskraft, på: 

www.arbejdsmarkedsbalancen.dk  

Da du har faglige kvalifikationer inden for et 
flaskehalsområde og modtager supplerende 
dagpenge, får du en frist på 4 uger til at bevise, 
at du aktivt søger fuldtidsbeskæftigelse netop 
inden for de områder, hvor der er mangel på 
arbejdskraft. 

Du skal registrere din jobsøgning for de 4 uger i 
din joblog på jobnet.dk på samme måde, som du 
registrerer din øvrige jobsøgning. 

Efter udløbet af 4 ugers fristen, skal Ase vurdere, 
om du fortsat står til rådighed for 
arbejdsmarkedet, herunder om du har søgt 
fuldtidsarbejde inden for de faglige områder, hvor 
du har kvalifikationer, og der er mangel på 
arbejdskraft. 

Hvis vi vurderer, at du ikke står til rådighed for 
arbejdsmarkedet, fordi du ikke har søgt job på 
den måde som vi har vejledt dig om under 
fristen, må vi ikke udbetale dagpenge til dig. 

I denne situation kan du igen få dagpenge, når 
du har haft ustøttet arbejde i mindst 300 timer 
inden for en sammenhængende periode, der 
dækker 3 måneder ved månedsindberetninger 
eller 276 timer inden for en sammenhængende 
periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-
dages-indberetninger. Ase skal som a-kasse 
grundigt vurdere de initiativer, som du har sat i 
gang for at opnå en fast og varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet.  

Ase ønsker dig held og lykke i din jagt på 
fuldtidsbeskæftigelse. 
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