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Orientering om oversendelse af statistik til EU 

  

 

Forhandlingerne om revision af forordning 883 om koordinering af de sociale sik-

ringsordninger er som bekendt endnu ikke afsluttede. Lige nu afventer vi fortsat 

udfaldet af trilogforhandlingerne mellem Kommissionen, Rådet og Europa-Parla-

mentet. Jeg er meget optaget af, at den fri bevægelighed i Europa skal være fair be-

vægelighed, og derfor arbejder jeg for at trække aftalen så meget som muligt i ret-

ning af de danske ønsker. 

I lyset af de uafsluttede forhandlinger, vil jeg her orientere udvalget om den seneste 

opgørelse over, hvor mange personer, der sammenlægger perioder for at få danske 

dagpenge, og hvor mange personer, der eksporterer danske dagpenge til andre 

EU/EØS-lande. Tallene er baseret på indberetninger fra a-kasserne. Opgørelsen er 

desuden jfr. sædvanlig praksis oversendt til den Administrative Kommission i EU. 

 

Indledningsvis vil jeg bemærke, at ret til dagpenge ifølge danske regler bl.a. forud-

sætter medlemskab af en a-kasse i mindst ét år samt opfyldelse af det danske ind-

komstkrav.  

 

En EU/EØS-borger kan medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra andre 

EU/EØS-lande til opfyldelse af de danske krav. For at kunne medregne perioder 

skal pågældende have haft mindst 296 løntimer i Danmark. 

 

Ifølge de danske regler kan EU/EØS-borgere fritages fra 296-timers kravet, hvis de 

har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år. Denne bestemmelse 

bygger på Nordisk Konvention om social sikring af 12. juni 2012 og nationale reg-

ler. 

 

451 EU/EØS-borgere benyttede i 2020 retten til at medregne forsikrings- og be-

skæftigelsesperioder fra andre EU/EØS-lande til opfyldelse af de danske krav. 

Heraf skulle 16 EU/EØS-borgere inkl. danskere opfylde kravet om 296 løntimer 

for at opnå ret til danske dagpenge på baggrund af forordning 883. Ud af disse var 

5 danske statsborgere og 11 borgere fra de øvrige EU/EØS-lande eller Schweiz.  

Jeg kan i øvrigt oplyse, at det tilsvarende tal for 2019 er 16 EU/EØS-borgere, heraf 

5 danskere, og for 2018 er 13 EU/EØS-borgere, heraf 4 danskere.  

Desuden viser opgørelsen, at 435 EU/EØS-borgere inkl. danskere har medregnet 

perioder fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz på baggrund af den omtalte 5-års 

regel. Af de 435 EU/EØS-borgere er 376 danske statsborgere. 
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I 2020 var der 2.415 ledige dagpengemodtagere, der eksporterede dagpenge til et 

andet EU/EØS-land eller Schweiz for at søge arbejde i op til 3 måneder. Heraf ud-

gjorde EU/EØS-borgere fra Danmark (570 eksporter), Polen (517 eksporter), Ru-

mænien (345 eksporter) og Bulgarien (149 eksporter) de største grupper. Tilsva-

rende eksporterede 2.756 EU/EØS-borgere inkl. danskere deres dagpenge i 2019. 

Det skal bemærkes, at erfaringsmæssigt efterregulerer a-kasserne et mindre antal 

eksporter, og antallet af eksporter kan derfor blive justeret. 

Venlig hilsen 

 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister 


