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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 5. december 2018 stillet følgende spørgsmål 
nr. 57 (L 13), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sø-
rensen. 
 

Spørgsmål nr. 57: 
”Vil ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål 23 redegøre for, hvilken lov-
hjemmel der er til, at det fremover er STAR, som skal træffe afgørelse om der kan 
udbetales dagpenge ud over 6 mdr.? ” 
 

Svar: 
Det følger af det fremsatte lovforslag, at beskæftigelsesministeren efter forhandling 
med Beskæftigelsesrådet fastsætter nærmere regler om opholdskravet. Der kan 
herunder fastsættes nærmere regler om opgørelsen af opholdskravet og betingel-
serne for forhold, der kan sidestilles med ophold i riget mv. 
 
Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at der med hjemmel i den foreslåede 
bemyndigelsesbestemmelse, vil blive fastsat nærmere regler om, at arbejdsløsheds-
kassen kan udbetale dagpenge i op til 6 måneder til et medlem, der har haft bo-
pælsperioder i et andet EU/EØS-land, som endnu ikke er blevet dokumenteret af 
den udenlandske myndighed. Der vil blive stillet krav om, at arbejdsløshedskassen 
sikrer, at der er anden utvetydig dokumentation for, at personen opfylder betingel-
serne. 
 
Det fremgår af de bekendtgørelser og vejledninger, som har været i ekstern høring, 
at a-kassen kan udbetale dagpenge i op til 6 måneder, selv om a-kassen endnu ikke 
har modtaget underretning fra den udenlandske myndighed, hvis medlemmet på 
anden vis har dokumenteret, at opholdskravet er opfyldt.  
 
Hermed bliver der taget højde for eventuelle forsinkelser ved indhentelse af doku-
mentationen om bopæl fra andre medlemsstater.   
 
Hvis a-kassen endnu ikke har modtaget bekræftelsen fra den udenlandske myndig-
hed efter de 6 måneder, afgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR), om der på baggrund af den foreliggende dokumentation fortsat kan udbe-
tales dagpenge. Dette vil også fremgå af de endelige bekendtgørelser.  
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Dette svarer til gældende regler om udbetaling af dagpenge til medlemmer, der skal 
medregne arbejds- og forsikringsperioder i et andet EU/EØS-land, for at få ret til 
dagpenge, jf. § 7 i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. 
inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Troels Lund Poulsen 
 


