
Frivilligt ulønnet arbejde 

Som ledig har du mulighed for at arbejde frivilligt uden fradrag i dine dagpenge. Nogle aktiviteter 

kan du udføre uden tidsbegrænsning og andre aktiviteter op til 44 timer om måneden. Der kan

også være tilfælde, hvor arbejdet medfører fradrag i dagpengene – også selv om arbejdet er 

ulønnet. 

Det frivillige arbejde må dog kun udføres, hvis du samtidig kan påtage dig normalt fuldtidsarbejde. 

For at vurdere, hvilken betydning dit arbejde har for dine dagpenge, skal vi bede dig om at udfylde 

vedlagte blanket og sende den retur til os.   

Bemærk, arbejder du flere steder som frivillig, skal du udfylde et skema pr. arbejdssted.  

På blanketten skal du give os oplysninger om dit arbejde. Du skal bl.a. svare på, om dit ”arbejde” 

vedrører den primære drift eller vedligeholdelse. Primær drift er de centrale, overordnede 

administrative eller ledelsesmæssige funktioner, som fx kompetence ved ansættelses- og 

afskedigelse af medarbejdere, økonomi- og organisationsstyring eller anden overordnet stilling. 

Vedligeholdelse er de funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden. Her tænkes 

særligt på arbejde, der er med til at sikre tilførsel af vand, varme eller elektricitet og dermed 

arbejde, som forudsætter, at du er i besiddelse af en autorisation. Ved vedligeholdelse forstås også 

varetagelse af den daglige rengøring, malerarbejde og lign. 

Når vi har modtaget blanketten fra dig, skriver vi til dig, om det ulønnede arbejde skal medføre 

fradrag i dine dagpenge. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til brevet eller erklæringen. 



Erklæring om frivilligt ulønnet arbejde 

Navn: _________________________________________________ 

Personnummer: ________________________________________ 

Jeg udfører frivilligt, ulønnet arbejde i følgende organisation/forening: 

Organisationens/foreningens navn: __________________________  Tlf.nr.: _________________ 

Adresse: _________________________________________________________________________ 

Virksomhedens P.nr.  _________________     Virksomhedens Cvr.nr. :______________________ 

Formålet med organisationens/foreningens arbejde er: 

____________________________________________________________________________________ 

Bliver et evt. overskud i foreningen udbetalt til medlemmerne? Ja  Nej  

Min stillingsbetegnelse i organisationen:______________________________________________

Jeg skal varetage følgende opgaver/funktioner i det frivillige arbejde:   

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Hvilken periode skal arbejdet udføres?  Fra_____________ til _____________ 

Timer pr. uge _____ 

Ja  Nej  

Ja  Nej  

Ja  Nej  

Ja  Nej  

Ja  Nej  

Hvor mange timer regner du med at bruge om ugen? 

Skal du udføre dit arbejde i Danmark? 

Forudsætter din arbejdsfunktion en særlig uddannelse? 

Er dit arbejde del af den primære drift eller vedligeholdelse? 

Udføres din arbejdsfunktion også af  

lønnede medarbejdere i organisationen, herunder  

også ansatte i jobtræning, skånejob, fleksjob m.v.? 

Får du nogen former for vederlag, eller  
diæter i forbindelse med det frivillige arbejde? 

Er du underlagt sædvanlige ansættelsesretlige 
regler (fx ferie, opsigelsesvarsel, mv.)? Ja  Nej  

Dato:_____________ Underskrift:____________________________________ 

Ja 




