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Når du flyver på deltid 
Hvis du flyver, men kun arbejder på deltid, bliver din arbejdstid betragtet som ukontrollabel, 
fordi din arbejdsgiver kun registrerer timer efter EU-OPS. Der registreres kun tjenestetimer 
og block timer (standby- registreres kun i visse situationer) – og dermed ikke alle 
arbejdstimer. 
 
Når du udfylder dit dagpengekort- Vigtige ting, du skal huske 

 Du skal både oplyse faktiske arbejdstimer og din indtægt dag for dag. Den 
faktiske arbejdstid er block timer og standby timer. Med indtægt forstås 
både ”timeløn” og eventuelle skattepligtige tillæg og skattepligtige diæter.  
 

 Kender du ikke indtægt, når kortet du udfylder kortet, kan du nøjes med, 
at oplyse de faktiske timer. Når oplysningerne om din indtægt kommer i   
e-Indkomstregistret, så regulere vi udbetalingen. 

 

 Er du ansat til en %-sats af fuldtidsnormen, og får du ikke skattepligtige 
tillæg og skattepligtige diæter, kan fast månedsløn oplyses i stedet for 
indtægten dag for dag. 

 

 Husk at sat sende en besked i selvbetjeningen for de dage, hvor du starter 
eller slutter med at arbejde i udlandet samtidig med dit dagpengekort. 
Dage, hvor du starter og slutter i udlandet, skal vi rådighedsbelægge op til 
7,4 timer. 

 
Belægning 
At dit arbejde er med ukontrollabel arbejdstid betyder, at vi skal omregne indtægten til 
timer. I indtægten indgår også skattepligtige diæter og tillæg. 
 
Har du oplyst indtægt pr. dag 
Indtægten du har oplyst, omregner vi til timer med omregningssatsen (247,53 kr./time i 
2020). 
 
Har du oplyst fast månedsløn 
I første omgang belægger vi med de faktiske timer, som du har oplyst. Når din lønperiode er 
gået, trækker vi oplysningerne om din løn i e-Indkomstregistret og laver en regulering ud fra 
de af dig oplyste timer og den indtægt, vi kan se i e-Indkomstregistret.  
 
Belægningen sker på følgende måde: 

 

 



 

  

 

Eksempel: 
Du arbejder på 56 % af fast månedsløn på 23.000 kr. (12.880 kr./måned, 56 % svarer til 89,78 
timer/måned). I lønningsperioden arbejder du 80 faktiske timer. 

 

I første omgang belægger vi med de faktiske timer. Når vi kender indtægten i 
lønningsperioden fra e-Indkomstregistret, kan vi lave den endelige belægning. Det gør vi den 
10. i måneden efter afslutningen på lønperioden. 

 

Dagpengemåneden 
September 2020 

Faktiske timer  
(De timer, du skal oplyse) 

Omregnede timer 

Onsdag (uge 36) 10,50 A-timer 6,83 B-timer 
Torsdag (uge 36) 8,00 A-timer 5,20 B-timer 
Lørdag (uge 36) 8,00 A-timer 5,20 B-timer 

------------ ------------ ------------ 
Mandag (uge 37) 10,50 A-timer 6,83 B-timer 
Tirsdag (uge 37) 12,50 A-timer 8,13 B-timer 

------------ ------------ ------------ 
Torsdag (uge 39) 12,50 A-timer 8,13 B-timer 
Fredag (uge 39) 10,50 A-timer 6,83 B-timer 
Lørdag (uge 39) 7,50 A-timer 4,88 B-timer 
I alt 80,00 A-timer 52,03 B-timer    

 

Du har oplyst at du har overnattet i udlandet 
Hvis du overnatter i udlandet skal du sende os en besked i selvbetjeningen. 
 
De dage, du skal oplyse, er både den dag, hvor du påmønstrer i udlandet og den dag, hvor du 
afmønstrer i udlandet.  
 
Vi skal rådighedsbelægge op til 7,4 timer på de dage. 
 
Eksempel: 
Du arbejder på 56% af fast månedsløn på 23.000 kr. (12.880 kr./måned, 56% svarer til 89,78 
timer/måned). Du starter i Danmark om onsdagen (uge 36) og afmønstrer i Tyskland. 
Torsdag (uge 36) påmønstre du i Tyskland og efter en flyvning til England slutter du med at 
afmønstre i Danmark. Mandag (uge 37) påmønstre du i Danmark og slutter i Italien. Tirsdag 
(uge 37) flyver du via Grækenland tilbage og afmønstre i Danmark. Du skal derfor skrive 
”UDL” både mandag og tirsdag. A-kassen skal rådighedsbelægger de berørte dage, så der 
mindst er belagt med 7,4 timer, fordi du har opholdt dig i udlandet. 

 

 

 



  

 

Sådan skal du udfylde kortet: 

Du belægger dagpengekortet med de faktiske timer. Med kendskab til indtægten omregner 
vi timerne. 
 

Dagpengemåneden 
September 2020 

Faktiske timer  
(De timer, du skal oplyse) 

Omregnede timer 

Onsdag (uge 36) 10,50 A-timer 6,83 B-timer 
Torsdag (uge 36) 8,00 A-timer 5,20 B-timer 
Lørdag (uge 36) 8,00 A-timer 5,20 B-timer 

------------ ------------ ------------ 
Mandag (uge 37) 10,50 A-timer 6,83 B-timer 
Tirsdag (uge 37) 12,50 A-timer 8,13 B-timer 

------------ ------------ ------------ 
Torsdag (uge 39) 12,50 A-timer 8,13 B-timer 
Fredag (uge 39) 10,50 A-timer 6,83 B-timer 
Lørdag (uge 39) 7,50 A-timer 4,88 B-timer 
I alt 80,00 A-timer 52,03 B-timer    

 

På baggrund af din besked i selvbetjeningen laver vi rådighedsbelægningen på de dage hvor 
du er på eller afmønstret i udlandet.  
 

Dagpengemåneden 
September 2020 

Faktiske timer  
(De timer, du skal oplyse) 

Omregnede timer Rådighedsbelægning 

Onsdag (uge 36) 10,50 A-timer 6,83 B-timer 0,57 R-timer 
Torsdag (uge 36) 8,00 A-timer 5,20 B-timer 2,20 R-timer 
Lørdag (uge 36) 8,00 A-timer 5,20 B-timer  

------------ ------------ ------------ ------------ 
Mandag (uge 37) 10,50 A-timer 6,83 B-timer 0,57 R-timer 
Tirsdag (uge 37) 12,50 A-timer 8,13 B-timer  

------------ ------------ ------------ ------------ 
Torsdag (uge 39) 12,50 A-timer 8,13 B-timer  
Fredag (uge 39) 10,50 A-timer 6,83 B-timer  
Lørdag (uge 39) 7,50 A-timer 4,88 B-timer  
I alt 80,00 A-timer 52,03 B-timer    6,11 R-timer 

 

Det betyder, at der sker rådighedsbelægning op til 7,4 timer både onsdag og torsdag (i uge 
36), samt mandag (i uge 37). 

Der skal ikke ske rådighedsbelægning tirsdag (i uge 37), selv der startes arbejde i Italien. Det 
skyldes at de omregnede timer i sig selv er over 7,4 timer. 

Det betyder, at du som fuldtidsforsikret i september 2020 vil få udbetalt  
(160,33 muligt dagpengetimer – 52,03 B-timer – 6,11 R-timer) 102,19 timers dagpenge. 
 



Ramsingsvej 30 
2500 Valby 

 

 

 

Har du spørgsmål? 
- Her kan du få svar: 

Min A-kasse Valby 

Job & Udvikling Øst 
Ramsingsvej 28a 
2500 Valby 
Telefon: 7012 3782 
E-mail: minakasse@minakasse.dk 

Min A-kasse Aarhus 

Job & Udvikling Vest  
Søren Frichs Vej 38 k st th 
8230 Åbyhøj  
Telefon: 7012 3782 
E-mail: minakasse@minakasse.dk 

Min A-kasse Aalborg 

Vestre Havnepromenade 1B, 1 sal,  
9000 Aalborg 
(Indgang ved Stranden) 
Telefon: 7012 3782 
E-mail: minakasse@minakasse.dk 

Min A-kasse Fredericia 

Nørre Allé 11  
7000 Fredericia 
Telefon: 7012 3782 
E-mail: minakasse@minakasse.dk 

Min A-kasse Odense 

Overgade 54 
5000 Odense 
Telefon: 7012 3782 
E-mail: minakasse@minakasse.dk 

Kontoret er bemandet ved aftalte samtaler.  

Min A-kasse Næstved 

Farimagsvej 69 
4700 Næstved 
Telefon: 7012 3782 
E-mail: minakasse@minakasse.dk 

Kontoret er bemandet ved aftalte samtaler.  

Min A-kasse Serviceforbundet  

Ramsingsvej 28a 
2500 Valby 
Telefon: 7012 3782 
E-mail: minakasse@minakasse.dk 

Min A-kasse PROSA 

Vester Farimagsgade 37a 
1606 København V 
Telefon: 3336 4141 
E-mail: prosa@minakasse.dk  

Min A-kasse Business Danmark 

Roskildevej 288 
2610 Rødovre 
Telefon: 3374 0200 
E-mail: businessdanmark@minakasse.dk 

 

 


