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ER DU BLEVET OPSAGT, BORTVIST ELLER HAR INDGÅET EN 

FRATRÆDELSESAFTALE?

Du kan kontakte Jura og Forhandling med spørgsmål om

• begrundelsen for din opsigelse er rimelig

• opsigelsesvarslet er overholdt

• hvad du har krav på ifølge overenskomst og lovgivning.

Hvis du får fremlagt en fratrædelsesaftale, anbefales det, at du 

kontakter Jura og Forhandling eller din tillidsmand inden du un-

derskriver aftalen, da de fleste fratrædelsesaftaler underskrives 

til fuld og endelig afgørelse.

Hvis du er blevet bortvist, er det vigtigt, at du

• straks kontakter din a-kasse

• straks protesterer mod bortvisningen overfor din arbejdsgiver

• inddrager din tillidsmand, kredsen eller Finansforbundet, 

som kan hjælpe dig med at rejse krav om erstatning for løn 

og feriepenge samt eventuel godtgørelse hvis der er tale 

om en urimelig afskedigelse.

HUSK:
Der gælder en absolut frist på fire uger fra du har modtaget 

en opsigelse/bortvisning til eventuelle krav, f.eks. om godtgø- 

relse for usaglig opsigelse, skal være rejst overfor virksomhe- 

den. Kontakt derfor Jura og Forhandling eller din kreds i god tid 

for at få en juridisk vurdering af din sag.

FRATRÆDER DU? 
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ER DU BLEVET FRITSTILLET?

At være fritstillet betyder, at du får din løn uden at du skal stå til rå-

dighed overfor din arbejdsgiver. Under en fritstilling skal du fort-

sat være loyal overfor din arbejdsgiver og må ikke tiltræde job i 

en konkurrerende virksomhed.

Hvad betyder tabsbegrænsningspligten:
• Når du er fritstillet har du pligt til at begrænse arbejdsgive-

rens tab ved at forsøge at få nyt job. 

• Indtægten fra nyt job kan arbejdsgiveren modregne i din løn 

i fritstillingsperioden.

Hvad betyder det at kontraopsige:
• Hvis du ønsker at tiltræde job i konkurrerende virksomhed i 

fritstillingsperioden, og virksomheden ikke har accepteret 

det, må du selv bringe ansættelsesforholdet til ophør ved at 

kontraopsige.

Vær opmærksom på, at du ved at kontraopsige kan risikere at 

miste retten til fx fratrædelsesgodtgørelse, hvis du derved ikke 

opnår den anciennitet, der er en betingelse for at få fratrædel-

sesgodtgørelsen.
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FINANSFORBUNDETS A-KASSE / EN DEL AF FTF-A

Du kan kontakte Finansforbundets A-kasse, hvis du vil vide no-

get om

• hvornår og hvordan du melder dig ledig

• hvorvidt din fratrædelsesgodtgørelse bliver modregnet i 

dagpenge eller efterløn

• hvorvidt du får en karantæne

• hvad det betyder for din ret til dagpenge og efterløn, hvis du 

ikke kan arbejde på fuld tid af helbredsmæssige årsager

• lønsikring

• tilbud og arrangementer i A-kassen

• uddannelsesmuligheder på dagpenge

• dagpenge- og efterlønsregler.

Husk:
At kontakte os hvis du i din opsigelsesperiode påtænker at gå i 

gang med en uddannelse eller et kursus, som strækker sig efter 

opsigelsesperiodens udløb. Der er en række begrænsninger i 

forhold til, hvilke type undervisning man kan deltage i, mens man 

er på dagpenge. Det er derfor en god ide, at få det afklaret, in-

den du tilmelder dig.

Socialrådgivning
Du kan kontakte Finansforbundets socialrådgivere og høre mere om

• hvordan du er stillet, hvis du bliver opsagt under sygdom

• dine muligheder og pligter som ledig fleksjobber

• hvornår fratrædelsesgodtgørelse bliver modregnet i offent-

lige ydelser

• dine muligheder for barselsorlov i en opsigelsesperiode.

A-KASSE OG SOCIALRÅDGIVNING
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HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

PÅ VEJ VIDERE

Du kan kontakte Work Life Investment og høre om

• kurser i LinkedIn, cv- og ansøgningstjek, selvstudie, karriere-

afklarende kurser

• kompetencegivende uddannelsesforløb, som kan styrke din 

faglige palette

• råd og værktøjer på nettet, der kan hjælpe dig videre.

Du kan også bestille en samtale med en karriererådgiver og få 

rådgivning/sparring om f.eks.

• uddannelse/efteruddannelse

• kompetenceafklaring

• at netværke

• jobsamtalen

• cv’er og ansøgninger

• karrieredrømme og vejen dertil.

Husk:
Hvis du har fået tilbud om outplacement, anbefaler vi, at du be-

nytte den mulighed først.
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REGISTRERING AF DIT MEDLEMSSKAB

Det er vigtigt, at du står registreret korrekt. Er du blevet ledig, skal dit 

kontingent nedsættes. Du kan fortsat deltage i Finansforbundets 

arrangementer og kurser – følg med på www.finansforbundet.dk.

Husk at give os besked på medlem@finansforbundet.dk når du 

får nyt job, ellers mister du retten til juridisk rådgivning.

Du kan få juridisk rådgivning til:

• Vurdering af din nye kontrakt

• Ansættelsesvilkår og rettigheder

• Spørgsmål om lønniveau i sektoren.

DIT MEDLEMSSKAB
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