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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 12. februar 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 
283 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Leif 
Lahn Jensen (S). 
 
Spørgsmål nr. 283: 

”Ministeren bedes oplyse, hvor mange hhv. etniske danskere og indvandrere fra 
hhv. vestlige og ikke-vestlige lande, som mister retten til arbejdsløshedsdagpenge 
på grund af regeringens forslag om at indføre et opholdskrav for ret til 
arbejdsløshedsdagpenge, således at medlemmer af en a-kasse fremover skal 
have opholdt sig lovligt i Danmarks rige eller i et andet EU/EØS-land i 
sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år for at kunne få ret til 
arbejdsløshedsdagpenge. Desuden bedes ministeren oplyse, hvor længe hhv. de 
etniske danskere og indvandrere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande, som 
mister retten til arbejdsløshedsdagpenge, har været i udlandet (dvs. uden for riget 
og EU/EØS), fordelt i en tabel på følgende intervaller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 eller 
flere år.” 
 
Svar: 

Det fremgår af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pen-
sionsindbetalinger, som regeringen for nyligt har indgået med Dansk Folkeparti, at 
der indføres et opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det indebærer, at 
medlemmer af en a-kasse skal have opholdt sig lovligt her i riget og/eller i et andet 
EU/EØS land i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, for at kunne få ret til 
dagpenge. Der er en række undtagelser til opholdskravet, hvor ophold i udlandet 
sidestilles med ophold her i riget, uanset om det er inden for eller uden for 
EU/EØS. Således vil udstationering for en dansk offentlig myndighed eller en 
dansk virksomhed, i øvrigt beskæftiget i dansk interesse, ophold i udlandet med 
henblik på uddannelse eller hyre på et dansk skib, kunne sidestilles med ophold her 
i riget.  Undtagelserne til opholdskravet svarer til undtagelserne på folke-og før-
tidspensionsområdet. 
 
Desuden undtages personer, der har gennemført en integrationsgrunduddannelse 
(IGU), fra opholdskravet, og de vil fortsat kunne få dagpenge på dimittendsats efter 
at have afsluttet en IGU. 
 
Det skønnes, at forslaget fuldt indfaset vil berøre ca. 4.500 personer, heraf ca. 
1.750 danske statsborgere og ca. 2.750 tredjelandsborgere, mens borgere fra øvrige 
EU/EØS-lande antages at opfylde opholdskravet, når ophold i EU/EØS-lande tæl-
les med. Omregnet til fuldtidspersoner svarer dette til i alt ca. 1.500 fuldtidsperso-
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ner fordelt på ca. 500 danskere og ca. 1.000 tredjelandsborgere, svarende til ca. 1/3 
er danskere og ca. 2/3 er tredjelandsborgere.  
 
Beregningerne beror på en række antagelser om, hvilke lande borgere befinder sig 
i, når de ikke opholder sig i Danmark, da CPR-registeret kun indeholder perioder 
med ophold i Danmark. Derfor er det ikke muligt at udarbejde en opgørelse, som 
præcist angiver, hvor lang tid, de har opholdt sig uden for riget og EU/EØS-lande.     
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Troels Lund Poulsen 
 


