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Oplysningsperiode

Har De i perioden haft arbejde, f erie, været syg, været på kursus mv?
Arbejdsgivers navn og adresse (eller
"sygdom", "ferie", "kursus" mv.):
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Underskrift
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. § 86, stk. 1 og 2, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen på side 2.
Underskrift

Udfyldes af a-kassen/afdelingen
Løntimer i alt
Feriedage i alt
Kursusdage i alt
Andet (sygedage uden l øn mv.)
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Vejledning
Oplysningsperiode
Deres a-kasse skal altid udfylde denne rubrik for
Dem.
Antal løntimer
For hele ansættelsesperioden skal De oplyse antal timer (inkl. overarbejdstimer), som De har
fået udbetalt løn for (løntimer).

Perioder hvor De har
- været fritstillet
- haft ferie
- haft barselsorlov
- været syg
er derfor omfattet, hvis arbejdsgiveren har udbetalt løn for perioden.

Underskrift
Husk dato og underskrift. Bemærk, at De skriver
under på tro og love. Oplysninger, der viser sig at
være urigtige kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge mv. og tab af rettigheder.
Det står i § 86, stk. 1 og 2, og § 87, stk. 1 og 2,
der er gengivet nedenfor. De kan også blive meldt
til politiet.
Kontrol og anden information
De oplysninger, som du giver på denne blanket,
bliver kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af
oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.
Kontrol kan også ske ved registersamkøring.

I henhold til persondataloven skal det oplyses, at
- a-kassen kan indhente oplysninger fra
din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine
rettigheder og pligter,
- a-kassen registrerer modtagne oplysninger,
- a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til
registersamkøring,
- du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger
a-kassen registrerer om dig, og
- du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Feriedage
Dage, hvor De har holdt ferie med
feriegodtgørelse samt supplerende feriedage i
henhold til ferielovens § 8 uden at De har
modtaget løn for disse dage.
Sygedage
Ud over sygedage skal De oplyse dage i forbindelse med barselsorlov og barns 1. sygedag,
som arbejdsgiveren ikke har udbetalt løn for.
Andre fraværsdage
Her skal fx oplyses dage, hvor De har holdt fri
for egen regning.

Er De i tvivl? - Spørg a-kassen.

Uddrag af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 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 og tilskud
til befordring 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, hv is betingelserne fo r 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 s eneste 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.
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