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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 13. august 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 
364 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten 
Hønge (SF). 
 

Spørgsmål nr. 364: 
”Vil ministeren redegøre for, om det er i overensstemmelse med EU-reglerne vedr. 
EU/EØS-borgeres ret til at eksportere dagpenge til et andet EU/EØS-land i 3 måne-
der under jobsøgning, hvis et værtsland, hvor en borger ønsker at søge arbejde, har 
foranstaltninger, som fx krav om indtægt for tilmelding til folkeregister, der gør det 
umuligt at tilmelde sig værtslandets arbejdsformidling, og således reelt umuliggør 
eksport af dagpenge fra oprindelseslandet?” 
 

Svar: 
Det er min klare opfattelse, at det ikke er i overensstemmelse med intentionen bag 
artikel 64 i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordnin-
ger, at et EU/EØS-land har foranstaltninger, der gør det urimeligt svært for en 
EU/EØS-borger, der eksporterer dagpenge, at tilmelde sig som jobsøgende. 
 
Jeg er ikke bekendt med, at nogen EU/EØS-lande har et sådan krav for tilmelding 
til arbejdsformidlingen, som spørgeren refererer til, når det drejer sig om EU/EØS-
borgere, der eksporterer dagpenge fra et andet EU/EØS-land med henblik på job-
søgning. 
 
Hvis et medlem af en dansk arbejdsløshedskasse oplever problemer med at til-
melde sig som jobsøgende ved arbejdsformidlingen i et andet EU/EØS-land, kan 
pågældende fx bede sin arbejdsløshedskasse om at hjælpe med at løse problemet, 
eller evt. klage til Kommissionen over værtslandets administration af forordningens 
regler.  
 
Jeg kan supplerende oplyse, at i Danmark skal EU/EØS-borgere, som eksporterer 
dagpenge fra et andet EU/EØS-land, tilmeldes som jobsøgende i Workindenmark, 
hvor de også skal oprette et CV i Workindenmarks CV-database. Der afholdes også 
en samtale med EU/EØS-borgerne om deres rettigheder og pligter som arbejdstager 
i Danmark, og om muligheden for at deltage i jobsøgningskurser målrettet uden-
landsk arbejdskraft.  
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Derudover får de udleveret informationsmateriale om jobsøgning og rettigheder på 
det danske arbejdsmarked for at modgå social dumping.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Peter Hummelgaard 
 


