Vejledning til optagelse
Du kan se en oversigt over alle a-kassers priser (administrationsbidrag) på
www.danskeakasser.dk under ”Om a-kasserne”.
Oplysninger til brug for optagelse:
Lønmodtager
Du er lønmodtager, når du arbejder hos en arbejdsgiver. Når du arbejder som
lønmodtager, indbetaler arbejdsgiveren A-skat og bidrag til ATP, og ferieloven gælder
for dig.
Med offentlige tilskud menes fx tilskud eller støtte efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller den sociale lovgivning. Hvis du er i fleksjob, skal du svare Ja
til at du eller arbejdsgiveren får tilskud til din løn.
Nyuddannet
Du er nyuddannet, hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse inden for de
seneste 2 uger. Uddannelsen skal have varet mindst 18 måneder eller 3 semestre. Du
skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, du begyndte på
uddannelsen og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.
Værnepligtige, borgmestre, rådmænd, udvalgsformænd, medlemmer af
regeringen, Folketinget eller Europaparlamentet
Du kan optages under aftjening af almindelig eller civil værnepligt, som borgmester,
rådmand mv.
Fuldtids- og deltidsforsikret
Du vil som udgangspunkt altid blive fuldtidsforsikret, når du bliver optaget i
Byggefagenes Arbejdsløshedskasse. Det skyldes at man ved arbejde inden for vores
faglige område almindeligvis arbejder på fuld tid – og hvis du arbejder mere end 30
timer om ugen, så skal du være fuldtidsforsikret.
Du vil i særlige tilfælde have mulighed for at blive deltidsforsikret, fx hvis du arbejder
højst 30 timer om ugen, eller hvis du bliver ledig og ikke kan opfylde
beskæftigelseskravet for fuldtidsforsikrede. Hvis du er ledig, kan du skifte status fra
fuldtidsforsikret til deltidsforsikret. Deltidsforsikrede betaler et lavere kontingent end
fuldtidsforsikrede. Til gengæld er ydelserne også lavere.
Hvis du er blevet deltidsforsikret kan og skal du skifte status til fuldtidsforsikret, hvis du
får arbejde på mere end 30 timer om ugen i gennemsnit over en periode på 12 uger/3
måneder.
Vær opmærksom på at du skal have været fuldtidsforsikret i mindst 10 år inden for de
senest 15 år før overgang til efterløn (og mindst ½ år lige før overgangen til efterløn),
hvis du vil have efterløn som fuldtidsforsikret.
Statsborgerskab
Hvis du ikke er dansk statsborger, kan opholds- og arbejdstilladelse have betydning for,
om du kan få dagpenge.
Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derfor oplyse, om du har varig opholds- og
arbejdstilladelse i Danmark.

Selvstændige erhvervsdrivende
Der er tale om selvstændig virksomhed, når den drives som enkeltmandsvirksomhed,
og når den drives som et selskab.
Du er selvstændig, hvis du ved arbejde for dig selv eller din ægtefælle driver eller er
med i en selvstændig virksomhed. Det gælder også, hvis du arbejder i et selskab, hvor
du eller din ægtefælle ejer hele eller en del af selskabskapitalen.
Skift af a-kasse, når du er nyuddannet
Hvis du allerede er medlem af en anden a-kasse, og du har gennemført en
erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders / 3 semestres varighed, kan du
vælge at blive overflyttet til os. I den forbindelse beholder du altid din anciennitet fra
din anden a-kasse, men du skal vælge hvilken dagpengeret du ønsker i dit nye
medlemskab hos os.
Hvis du allerede er medlem i vores a-kasse, og har gennemført en erhvervsmæssig
uddannelse af mindst 18 måneders / 3 semestres varighed, skal du selvfølgelig ikke
overflyttes, men du kan da vælge mellem følgende:
Nyuddannet med nuværende rettigheder
Hvis du vælger denne mulighed, bevarer du de eventuelle rettigheder og pligter, som
du allerede har optjent i en a-kasse, fx i form af satsberegning og dagpengeret. Du bør
høre din nuværende a-kasse, om du stadig har rettigheder tilbage.
Nyuddannet med rettigheder som nyuddannet
Hvis du vælger denne mulighed, vil det blandt andet betyde, at du kan få dagpenge
med satsen for nyuddannede, og at du kan begynde forfra i en ny dagpengeperiode.
For at opnå rettigheder som nyuddannet skal a-kassen have modtaget din ansøgning
senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Denne 2-ugers frist gælder både, hvis du
skal overflyttes til vores a-kasse, eller hvis du allerede er medlem i vores a-kasse og
ønsker at få rettigheder som nyuddannet, fx fordi din dagpengeperiode (næsten) er
opbrugt.
Skift af a-kasse uden at du har arbejde
Er du uden arbejde, kan du altid blive overflyttet til vores a-kasse, hvis du tidligere har
•
•
•

været medlem af a-kassen,
arbejdet inden for a-kassens faglige område, eller
gennemført en uddannelse, der giver dig ret til optagelse som nyuddannet i
akassen.

Godkend/indsend
Bemærk, at du ved indsendelsen erklærer på tro og love, at oplysningerne er korrekte.
Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af
dagpenge mv. og tab af rettigheder. Det står nærmere beskrevet i § 86 og § 87 lov om
arbejdsløshedsforsikring mv.
Hvis du er i tvivl om noget, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

