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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 14. januar 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 

10 (L85 - bilag), som hermed besvares.  
 

Spørgsmål nr. 10: 
”Vil ministeren præcisere, hvad reglerne er for optjening af ret til dagpenge for 
flygtninge med midlertidigt ophold i Danmark, som er i arbejde, og for familiesam-
menførte, som er i arbejde? Spørgsmålet stilles som opfølgning på samrådet den 

14. januar 2020 om afskaffelse af opholdskravet for dagpengemodtagere, jf. L 85 – 
samrådsspørgsmål A-C.” 
 

Svar: 
Flygtninge med midlertidigt ophold og familiesammenførte, som er i arbejde, har 
de samme rettigheder og pligter som andre a-kassemedlemmer. Det er dog en be-

tingelse for begge grupper, at de fortsat har et gyldigt opholdsgrundlag.  
 
For personer i beskæftigelse er det en betingelse, at pågældende har været medlem 

af en dansk a-kasse i mindst et år, og i medlemskabsperioden opfylder et indkomst-
krav på mindst 238.512 kr. inden for de sidste 3 år. Ved optjeningen kan der højst 
medregnes 19.876 kr. pr. måned (2020-niveau), hvilket betyder, at det vil tage 

mindst et år at imødekomme indkomstkravet – også for højtlønnede. Indkomsten 
opgøres som A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, B-
indkomst, hvoraf der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (fx honorarer), og det skat-

temæssige overskud af en virksomhed m.v. For personer, som skal genoptjene dag-
pengeretten, er kravet 1.924 løntimer inden for 3 år. 
 

Det er således ikke muligt for de nævnte tredjelandsborgere at få dagpenge fra før-
ste dag, da dagpengesystemet allerede indeholder værnsregler, der sikrer tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. 
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Det er desuden et grundlæggende krav i dagpengesystemet, at man for at have ret 
til dagpenge skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Et medlem kan kun stå rå-

dighed for arbejdsmarkedet, hvis medlemmet har et lovligt opholdsgrundlag i Dan-
mark. 
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