
ARBEJDE I UDLANDET
OG MEDLEMSKAB



I DENNE PJECE FINDER DU DE 

OVERORDNEDE REGLER FOR ARBEJDE 

OG OPHOLD I EØS-LANDE OG ØVRIGE 

UDLAND.

PJECEN ER IKKE UDTØMMENDE. 

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, ER DU 

VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE  

HK’S A-KASSE.
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1. HVIS DU FÅR ARBEJDE I ET EØS-LAND

Landene i den Europæiske Union har indgået aftale om at samarbejde med en række andre eu-
ropæiske lande om social sikring “EØS-aftalen”.

EØS-aftalen betyder bl.a., at der gælder en række fælles regler om arbejdsløshedsforsikring.

EØS-AFTALEN 

1.1 EØS-landene er :
 ⁄ Azorerne (Portugal)
 ⁄ Balearerne (Mallorca, Ibiza)(Spanien)
 ⁄ Belgien
 ⁄ Bulgarien
 ⁄ Ceuta (Spanien)
 ⁄ Cypern (den sydlige del af øen)
 ⁄ Danmark
 ⁄ De Kanariske øer (Spanien)
 ⁄ Estland
 ⁄ Finland
 ⁄ Frankrig
 ⁄ Grækenland
 ⁄ Guadeloupe (Frankrig)
 ⁄ Guyana (Frankrig)
 ⁄ Irland
 ⁄ Island
 ⁄ Italien
 ⁄ Letland
 ⁄ Liechtenstein
 ⁄ Litauen
 ⁄ Luxembourg
 ⁄ Madeira (Portugal)
 ⁄ Malta
 ⁄ Martinique (Frankrig)
 ⁄ Nederlandene (Holland)
 ⁄ Norge

 ⁄ Polen
 ⁄ Portugal
 ⁄ Réunion (Frankrig)  
 ⁄ Rumænien
 ⁄ Schweiz
 ⁄ Slovakiet
 ⁄ Slovenien
 ⁄ Spanien
 ⁄ Sverige
 ⁄ Tjekkiet
 ⁄ Tyskland
 ⁄ Ungarn
 ⁄ Østrig
 ⁄ Ålandsøerne (Finland).
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2. HVOR SKAL DU FORSIKRES?

Udgangspunktet er, at du skal forsikres i det land, 
hvor du arbejder. Får du arbejde i et andet EØS-
land, skal du derfor som hovedregel arbejdsløs- 
hedsforsikres dér, og derfor skal du meldes ud af 
HK’s a-kasse. Vær sikker på, at du er omfattet af 
det andet lands arbejdsløshedsforsikring, før du 
skriftligt udmelder dig af HK’s a-kasse.

2.1 Lønmodtager i et andet EØS-land
Hvis du får lønmodtagerarbejde i et andet EØS-
land, vil du normalt automatisk blive arbejdsløs- 
hedsforsikret dér. I de fleste EØS-lande trækkes 
bidraget til arbejdsløshedsforsikring via lønnen og 
gennem arbejdsgivers bidrag til forsikringen. Du 
bør altid selv sikre dig, at du er omfattet af ar- 
bejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land.

2.2 Selvstændig i et andet EØS-land
Det er siden 1. maj 2010 blevet muligt at overføre 
medlems- og forsikringsperioder med selvstændig 
virksomhed mellem EØS-landene.

Hvis du starter selvstændig virksomhed som  
hovedbeskæftigelse i et andet EØS-land, skal du 
som hovedregel arbejdsløshedsforsikres dér.

Tilbydes der ikke arbejdsløshedsforsikring til 
selvstændige i EØS-landet, har du mulighed for at 
bevare dit medlemskab i HK’s a-kasse.

2.3 Fortsat medlemskab af HK’s a-kasse
Hvis du ikke kan blive omfattet af det andet lands 
arbejdsløshedsforsikring, har du altid ret til at 
fortsætte medlemskabet af HK’s a-kasse. Er det 
tilfældet, skal du over for HK’s a-kasse dokument-
ere, at du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-
land. 

Dokumentation skal udstedes af den kompetente 
myndighed i det andet EØS-land, der skal 
bekræfte, at du ikke har mulighed for at blive 
forsikret dér.

Vælger du alligevel at melde dig ud af HK’s 
a-kasse uden at være forsikret i EØS-landet, har 
det betydning for din ret til dagpenge og eventuel 
senere ret til efterløn. Kontakt os derfor altid, in-
den du melder dig ud.

2.4 Konsekvenser af fejl- og dobbeltforsikring
Det er meget vigtigt, at du er forsikret i det kor-
rekte land. Er du ikke forsikret korrekt, kan det få 
alvorlige konsekvenser. Konsekvenserne afhænger 
af, hvor lang perioden med fejl- og dobbeltforsi- 
kringen har været.

I værste fald kan du ikke få dagpenge, og du kan 
risikere, du først kan få ret til dagpenge, når du 
har arbejdet på fuld tid i mindst 1 år og været 
forsikret korrekt i samme periode. Det gælder 
uanset om du har bevaret dit medlemskab af HK’s 
a-kasse. Det kan også betyde, at du i værste fald 
mister din ret til efterløn. Spørg os derfor altid, 
hvis du er i tvivl.

3. OVERFØRSEL AF FORSIKRINGS- OG 
ARBEJDSPERIODER

EØS-reglerne gør, at du har mulighed for at over-
føre forsikrings- og arbejdsperioder mellem EØS-
landene. Det betyder, at du ikke behøver at starte 
forfra som arbejdsløshedsforsikret, når du flytter til 
et andet EØS-land og bliver omfattet af landets 
arbejdsløshedsforsikring. 

Du kan derfor også medregne disse perioder ved 
eventuel ledighed i et andet EØS-land. Du skal 
dog være opmærksom på, at reglerne for at få 
dagpenge er forskellige i de enkelte lande. Kon-
takt derfor altid det andet lands a-kasse.

Hvis du skal bruge dokumentation for forsikrings- 
og arbejdsperioder fra Danmark, skal du ansøge 
om dokument PD U1 / attest E 301 ved at udfylde 
og indsende blanket EØS4. 
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3.1 At være grænsearbejder i et EØS-land 
Du er grænsearbejder, hvis du som lønmodtager 
eller selvstændig arbejder i ét EØS-land, men bor 
i et andet, og samtidig vender tilbage til din bopæl 
mindst én gang om ugen. Vender du ikke tilbage 
til din bopæl mindst én gang om ugen, vil du blive 
betragtet som ”anden arbejdstager end grænsear-
bejder”.

Som grænsearbejder skal du være arbejdsløs- 
hedsforsikret i det EØS-land, hvor du arbejder.

Bliver du som grænsearbejder delvis eller peri-
odisk arbejdsløs, f.eks. hvis du er omfattet af en a 
bejdsfordeling, skal du have udbetalt dagpenge i 
det EØS-land, du arbejder i, og efter dette lands 
regler. 

Bliver du arbejdsløs, skal du have udbetalt dag-
penge i det land, du bor i, og efter de regler, der 
gælder dér.

Hvis du er vendt tilbage til din bopæl mindre end 
én gang om ugen, mens du var i arbejde i et an-
det EØS-land, kan du i stedet vælge at få udbetalt 
dagpenge i det land, du har arbejdet i, hvis du  
stadig stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet 
dér.

Som ledig grænsearbejder eller “anden arbejds- 
tager end grænsearbejder” kan du også vælge at 
stille dig til rådighed både for arbejdsmarkedet i 
bopælslandet og det seneste arbejdsland. Du skal 
følge reglerne om rådighed i det land, hvor du får 
udbetalt dagpenge.

3.2 Det øvrige udland + Grønland 
Du kan fortsætte dit medlemskab af HK’s a-kasse, 
når du arbejder i Grønland eller det øvrige udland 
(uden for EØS-samarbejdet). 

Er du ikke allerede arbejdsløshedsforsikret i Dan-
mark, har du, under visse betingelser, mulighed 
for at blive det på baggrund af arbejdet i Grønland 
eller det øvrige udland. 

Du skal opfylde følgende betingelser : 
 ⁄ Du skal være udsendt af en dansk arbejds-

giver.
 ⁄ Dit arbejde i Grønland / øvrige udland skal 

være midlertidigt og for en kortere årrække (i 
praksis højst 6 år).

 ⁄ Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark 
umiddelbart før, du begyndte arbejdet i Grøn-
land / øvrige udland.

 ⁄ Du skal søge om optagelse i HK’s a-kasse se-
nest 1 år efter, du er flyttet til Grønland / øvrige 
udland.
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3.3 Færøerne
Til Færøerne
Rejser du til Færøerne for at arbejde, skal du 
forsikres i den færøske a-kasse (ALS). 

Når du ved fra hvilken dato, du er meldt ind i den 
færøske a-kasse, skal du kontakte os, og oplyse 
datoen. Så melder vi dig ud af a-kassen, så der 
ikke er overlappende perioder med medlemskab 
begge steder (dobbeltforsikring).

Rejser du til Færøerne som ledig, skal du, inden 
du forlader Danmark, søge om at få danske dag-
penge med til Færøerne. De første 3 måneder 
uden arbejde på Færøerne kan du få danske dag-
penge under din arbejdssøgning på Færøerne.

Hvis du stadig er ledig efter 3 måneder, og vælger 
at blive på Færøerne, er det først på det tids-
punkt, du skal tilmeldes den færøske a-kasse. Når 
det er sket, skal du udmeldes af HK’s a-kasse.

Vigtigt hvis du får dagpenge med den særlige 
sats for nyuddannede (dimittend dagpenge)
Du kan som alle andre rejse til Færøerne med 
danske dagpenge i op til 3 måneder. Men – hvis 
du ikke finder et arbejde på Færøerne, vil du ikke 
kunne fortsætte med at få udbetalt dagpenge, da 
dimittend dagpenge ikke er en ret i den færøske 
a-kasse.

Fra Færøerne 
Hvis du rejser til Danmark for at arbejde, er det er 
vigtigt, at du bliver meldt ind i a-kassen senest 8 
uger efter, du ophører i den færøske a-kasse 
forsikring.

Det skal du gøre for at bevare retten til at sam-
menlægge medlems- og beskæftigelsesperioder 
fra Færøerne og Danmark. 

Hvis du kommer fra Færøerne, og flytter til Dan-
mark som ledig, skal du inden du forlader 
Færøerne søge om dagpenge i den færøske 

a-kasse (ALS). Du kan så modtage færøske dag-
penge i op til 3 måneder, mens du søger arbejde i 
Danmark. 

Finder du ikke et job i Danmark, inden for de 
første 3 måneder, kan du først efter de 3 måneder 
er gået, blive meldt ind i HK’s a-kasse, og så 
modtage danske dagpenge, hvis du stadig er 
dagpengeberettiget på det tidspunkt.

Hvis du skal modtage dagpenge i Danmark, skal 
du også altid huske at være tilmeldt som ledig på 
jobnet.dk

http://jobnet.dk
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4. UDSTATIONERING
Hvis du bliver udsendt af din danske arbejdsgiver 
til et andet EØS-land for at arbejde dér, har du 
mulighed for at blive omfattet af dansk lovgivning 
om social sikring. Du kan også bevare dit med- 
lemskab af HK’s a-kasse.

Forudsætningen for at bevare medlemskabet 
af HK’s a-kasse er, at:
 ⁄ du er udstationeret for en dansk arbejdsgiver.
 ⁄ du får løn fra den danske arbejdsgiver.
 ⁄ du ved udrejsen er omfattet af de danske 

regler om social sikring.
 ⁄ din forventede arbejdsperiode i udlandet ikke 

overstiger 2 år. Det er dog muligt at være dæk-
ket i op til 3 år, se nedenfor.

 ⁄ du ikke udsendes for at afløse en anden per-
son, hvis udstationeringsperiode er udløbet.

For at være omfattet af dansk lovgivning under 
din udstationering skal du eller din arbejdsgiver 
søge borger.dk om at attestere en blanket E 101.

4.1 Udstationering i mere end 2 år
Hvis din udstationering på grund af uforudsete 
omstændigheder kommer til at vare mere end  
2 år, skal arbejdsgiveren inden udløbet af blanket 
E 101-perioden søge den kompetente myndighed 
i det andet EØS-land om samtykke til forlængelse 
af udstationeringsperioden.

I den forbindelse skal myndigheden udstede en 
blanket E 101 / E 102. Hvis du får en E 102, kan 
du bevare dit medlemskab af HK’s a-kasse.

4.2 Udstationering i op til 3 år
Når det på forhånd er klart, at du skal være udsta-
tioneret i mere end 2 år, kan du kun være omfattet 
af dansk lovgivning i op til 3 år i forbindelse med 
din udstationering, hvis borger.dk indgår en særlig 
aftale med det land, du udstationeres i. Hvis du 
bliver omfattet af en sådan aftale, kan du bevare 
dit medlemskab af HK’s a-kasse.

5. OPTAGELSE/GENOPTAGELSE  
I HK’S A-KASSE 
Når du har været arbejdsløshedsforsikret i et 
andet EØS-land, skal du søge om optagelse 
 / genoptagelse i HK’s a-kasse, når du kommer 
tilbage til Danmark.

Optagelsesbetingelserne afhænger af:
 ⁄ om du har været medlem af en a-kasse i  

Danmark inden for de seneste 5 år.
 ⁄ om det er mere end 5 år siden, du sidst var 

medlem af en a-kasse i Danmark.
 ⁄ om du aldrig har været medlem af en a-kasse  

i Danmark.

5.1 Medlem inden for de seneste 5 år
Du kan overføre dine forsikrings- og arbejdsperi-
oder fra det andet EØS-land. En forudsætning er 
dog, at du søger om genoptagelse i HK’s a-kasse 
inden 8 uger efter, at du er ophørt med at være 
arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land.

Du har først ret til optagelse – og dermed dag-
penge – fra det tidspunkt, hvor HK’s a-kasse mod-
tager din skriftlige ansøgning om optagelse. Hvis 
du skal modtage dagpenge, skal du have bopæl 
og ophold i Danmark, og du skal huske at melde 
dig ledig på jobnet.dk.

Hør nærmere hos 
borger.dk eller 
HK’s a-kasse
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5.2 Medlem for mere end 5 år siden  
– eller ikke været medlem
For at kunne overføre de forsikringsperioder du 
har haft i det andet EØS-land, skal du inden 8 
uger, fra du er ophørt med at være arbejds- 
løshedsforsikret dér :
 ⁄ begynde et arbejde af mindst 296 timers 

varighed inden for 12 uger / 3 måneder, hvis du 
vil optages som fuldtidsforsikret eller mindst 
148 timer inden for 12 uger / 3 måneder, hvis 
du vil optages som deltidsforsikret.

 ⁄ søge om optagelse i HK’s a-kasse.

6. EFTERLØN
Der er nogle særlige forhold, du skal være op-
mærksom på, hvis du skal arbejde i udlandet. Ar-
bejder du i et andet EØS-land + Schweiz, vil du 
under normale omstændigheder skulle arbejds- 
løshedsforsikres i det land, hvor du arbejder. 

Det betyder, at du ikke kan indbetale efterløns-
bidragene i den periode, da det kræver dansk 
a-kassemedlemskab for at kunne indbetale efter-
lønsbidrag og siden for at få ret til efterløn.

Af den årsag er der lavet regler, der gør det 
muligt, at du kan efterbetale efterlønsbidragene, 
når du igen kommer tilbage til Danmark.

Du kan dog ikke nødvendigvis regne med, at du 
har ret til efterløn, selvom du har været forsikret 
eller haft arbejde i udlandet.

Da det er et krav, at du efterbetaler de nødven-
dige efterlønsbidrag, skal du være opmærksom 
på, at efterbetalingen af efterlønsbidragene, af-
hængig af varigheden af dit ophold i udlandet, kan 
udgøre et forholdsvist stort beløb. Det kan derfor 
være en god idé, at opspare efterlønsbidragene i 
den udenlandske forsikringsperiode.

Du kan læse mere om ret til efterløn efter arbejde 
og ophold i udlandet i HK’s pjece “Arbejde i udlan-
det og efterløn”, som du finder på hka.dk

7. NÅR DU VENDER TILBAGE TIL 
DANMARK

Vi anbefaler, at du kontakter os, inden du rejser 
hjem, så du kan få den nødvendige vejledning. 

Det er ikke en betingelse for indmeldelse, at du 
kan fremlægge dokument PD U1 / attest E 301, 
men det kan være en god idé, hvis du vil med-
bringe dine arbejds- og forsikringsperioder fra et 
andet EØS-land eller Schweiz.

Hvis du er ledig, når du kommer til Danmark, eller 
hvis du vil genindtræde i efterlønsordningen, er 
det vigtigt, at du har dokumentet / attesten med til-
bage til Danmark. 

http://hka.dk
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Myndigheden i det andet EØS-land skal udstede 
dokumentet / attesten. Du skal derfor i god tid, før 
du rejser tilbage til Danmark henvende dig til dem.

Din a-kasseanciennitet fra et andet EØS-land 
dokumenteres på : 
 ⁄ attest E 301, hvis du har været i Norge, Island, 

Liechtenstein eller Schweiz.
 ⁄ dokument PD U1, hvis du har været i et andet 

EØS-land.

7.1 Søg om dokument PD U1 / attest E 301
De forsikrings- og arbejdsperioder det andet EØS-
land har bekræftet på dokumentet / attesten, kan 
du altid overføre til Danmark, også selvom 
8-ugers-fristen er udløbet.

Har du ikke fået dokumentet / attesten med, når du 
vender tilbage til Danmark, har vi mulighed for at 
hjælpe dig med at skaffe den. Du vil i det tilfælde 
skulle udfylde og indsende “EØS 6 : Ansøgning 
om dokument PD U1 / attest E 301 fra et andet 
EØS-land”.

Det er vigtigt, du overholder 8-ugers-fristen for op-
tagelse, uanset om du har modtaget attesten eller 
ej.

8. ARBEJDE I ØRESUNDSREGIONEN
Danmark og Sverige har indgået en Øresunds- 
aftale om social sikring for Øresundsregionen. 

8.1 Arbejde i Sverige – bo i Danmark
Når du arbejder i Sverige, skal du være arbejds- 
løshedsforsikret i Sverige. Det er vigtigt, at der 
ikke bliver noget ophold i dit a-kassemedlemskab 
– da du derved risikerer at miste retten til ydelser.

Hvis du bliver arbejdsløs, er du underlagt danske 
dagpengeregler. Du skal derfor melde dig arbejds- 
løs på jobnet.dk den første ledighedsdag. Du skal 
også melde dig ind i en dansk a-kasse og over-
føre din anciennitet fra Sverige. Husk at få PD U1 
med fra din svenske a-kasse.

8.2 Arbejde i Danmark – bo i Sverige 
Når du arbejder i Danmark, skal du være medlem 
af en dansk a-kasse. Uanset om du er lønmod-
tager eller selvstændig.

Hvis du bliver arbejdsløs, er du underlagt svenske 
regler. Det indebærer, at du skal melde dig ar- 
bejdsløs på Arbetsförmedlingen i Sverige på den 
første ledighedsdag. Du skal også melde dig ind i 
en svensk a-kasse og overføre din danske 
a-kasse anciennitet.

Du kan læse mere på oresunddirekt.com. 

Du kan finde flere nyttige 
oplysninger på disse  
hjemmesider : 

 ⁄ borger.dk
* Indgang til offentlig information 

 ⁄ eures.dk
* Portal for jobsøgende og arbejdsgivere 

der ønsker at søge job eller rekruttere i 
EØS-landene

http://oresunddirekt.com
http://borger.dk
http://eures.dk
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