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Emne: Foretræde i januar eller februar måned 2018 

 

3F anmoder om et foretræde i januar eller februar måned 2018 for beskæftigelsesudvalget.  

Formålet med foretrædet er at gøre politikkerne opmærksomme på en gruppe borgere med stabil tilknytning til 

arbejdsmarkedet ved sygdom står i den situation, at de under sygdom ikke har ret sygedagpenge fra A-kassen og 

kommunen.  

Dette er bla. gruppen af løsarbejdere, som er i forskellige ansættelsesforhold fra dag til dag og andre faggruppe i 

3F som lastoptagere, ansatte på danske fiskeriaktioner og  fiskere som efter hjemkomst på havet ikke melder sig 

som jobsøgende, da de skal med samme fiskekutter senere. 

Gældende regler er at for at få ret til sygedagpenge er det en betingelse, at pågældende opfylder 

beskæftigelseskravet. For ikke ansatte kræver det, at de er tilmeldt som jobsøgende på Jobnet forud for 

sygemeldingen og sygemelder sig til A-kassen på første ledighedsdag. Det er desuden en betingelse, at den ledige 

ville have været berettiget til ADP eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis de ikke var blevet syg.  Det vil sige 

at man skal have en aktuel ret til arbejdsløshedsdagpenge – altså være tilmeldt som jobsøgende. 

Løsarbejdere som ikke melder sig ledige dagen efter at ansættelsesforholdet er stoppet har ikke ret til 

sygedagpenge, hvis der er fri for egen regning mellem ansættelsesforholdet er stoppet og sygdom. Én dags 

”frihed” er tilstrækkelig til man ikke opfylder kravet om aktuel ret.  Det er altså en forudsætning, at man får sig 

tilmeldt Jobnet medmindre man bliver syg aften før eller samme morgen.  

Desværre har vi flere medlemmer som har mistet retten til sygedagpenge på grund af begrebet ”aktuelt ret ” som 

vi anmoder beskæftigelsesudvalget om at forholde sig til.  

Inden foretræde fremsendes yderligere redegørelse for problemstillingen samt en oversigt på fremmødte.  

Venlig hilsen 
 
Karin Petersen 
Socialpolitisk konsulent 
3F - Fagligt Fælles Forbund 
Kampmannsgade 4 
1790 København V. 

Telefon: 88921005 

Mobil: 21419444 
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