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HVAD ER EØS-DAGPENGE

Landene i den Europæiske Union har indgået af-
tale om at samarbejde med en række andre eu-
ropæiske lande om social sikring. 

EØS-aftalen betyder bl.a. at der gælder en række 
fælles regler om arbejdsløshedsforsikring. I denne 
pjece kan du sæse om jobsøgning med EØS-dag-
penge i EU.

Før du rejser anbefaler vi, at du søger information 
om jobsøgning i det EØS-land, du gerne vil rejse 
til. 

Der er blandt andet særlige regler for medlem-
skab, hvis du arbejder i et andet EØS-land. Du 
kan læse mere i pjecen “Arbejde i udlandet og 
medlemskab”

Du kan også få nyttig information på eures.dk 

Læs mere om de danske regler m.m. på star.dk 

Lidt om lovgivningen
Hvis du er ledig, kan du på visse betingelser søge 
arbejde i et andet EØS-land og samtidig få dan-
ske dagpenge udbetalt direkte fra din danske 
a-kasse. For at du kan få dagpenge i det andet 
EØS-land, skal du have en godkendelse med fra 
os.

Dokument PD U2 er dokumentation på, at du har 
ret til at få udbetalt danske dagpenge i højst 3 
måneder, mens du søger arbejde i et andet EØS-
land og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvad får du udbetalt
Du får samme beløb som i Danmark. Pengene 
udbetales af os, når du hver måned udfylder et 
EØS-ubetalingskort på Mit HK.

Hvor længe kan du få EØS-dagpenge
Du kan højst få EØS-dagpenge i 3 måneder, 
mens du søger arbejde i det andet EØS-land. Du
får et brev fra os om, hvornår din godkendte peri-
ode med dagpenge begynder og slutter.

FØR DU REJSER UD
Ansøgning om EØS-dagpenge
Inden du rejser, skal du søge om at få retten til 
dine danske dagpenge med dig til det andet EØS-
land, hvor du ønsker at søge arbejde.

Ansøgningen hedder ”Ansøgning om dagpenge 
under arbejdssøgning i et andet EØS-land” 
( PD U2  ). Du finder blanketten på HK.DK under 
“Selvbetjening” og “Find blanketter”, klik på menu-
punktet “EØS dagpenge”.

Du skal selv udfylde og indsende ansøgningen. Vi 
skal have din ansøgning tidligst 4 uger før og se-
nest 2 uger inden afejsen. Ansøgningen skal god-
kendes af os inden afrejsedatoen. Dette er vigtigt.

Læs vejledningen til ansøgningen grundigt. Du 
har selv ansvaret for, at ansøgningen er korrekt 
udfyldt, og at der følger den nødvendige doku-
mentation med, så vi kan godkende din ansøg-
ning uden forsinkelser.

Du bør ikke afmelde dig fra folkeregistret 
medmindre du vil emigrere. Hvis du har været af-
meldt folkeregistret, skal du tilmelde dig personligt  
i dit lokale jobcenter, så snart du er tilbage i Dan-
mark.

EØS AFTALEN

https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/akasse/pjecer/arbejdeiudlandet27_05_2019_arbejdeiudlandetogmedlemskab.pdf
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/akasse/pjecer/arbejdeiudlandet27_05_2019_arbejdeiudlandetogmedlemskab.pdf
http://eures.dk
http://star.dk  
https://www.hk.dk/akasse/om-akassen/blanketguide-akasse#
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Disse betingelser skal du opfylde
Du skal opfylde nogle betingelser for at kunne få 
godkendt dagpenge under jobsøgning i et andet 
EØS-land.

 ⁄ Du skal søge om og have en godkendelse af 
en ”Ansøgning om dagpenge under arbe-
jdssøgning i et andet EØS-land, inden du rej-
ser.

 ⁄ Du skal være statsborger i et EØS-land, kon-
ventionsflygtning eller statsløs bosat i et EØS-
land.

 ⁄ Du skal være medlem af en a-kasse.

 ⁄ Du skal have ret til dagpenge, den dag, du  
rejser fra Danmark. 

 ⁄ Du skal have bopæl og ophold i Danmark på 
den dato, du har oplyst som afrejsedato på an-
søgningen.

Krav om 4-ugers ledighed inden afrejse
Du skal som hovedregel have været ledig i mindst 
4 uger op til din afrejse.

 ⁄ Du skal være tilmeldt som jobsøgende hos job-
centret og være fuldt til rådighed i samlet 4 
uger.

 ⁄ Du kan kun medregne perioder, hvor du har 
været ledigmeldt og til rådighed for arbejds-
markedet. Det betyder bl.a., at du skal have ret 
til dagpenge, men ikke nødvendigvis, at du får 
udbetalt dagpenge.

 ⁄ Er du dimittend kan du tilmelde dig jobcentret 
og din eventuelle karensperiode kan indgå i de 
4 uger

 ⁄ Sygdomsperioder tæller ikke med. Du har dog 
mulighed for at søge dispensation ved sygdom 
af kortere varighed og under dit barns sygdom.

 ⁄ Du må ikke arbejde i den 4 ugers periode, der 
indgår i 4-ugers-reglen.

DISPENSATION FRA 4-UGERS-REGLEN

I visse situationer kan vi dispensere fra 
4-ugers-reglen.

Du kan søge om dispensation, hvis du :
 ⁄ Ophører med at arbejde, for at flytte med din 

ægtefælle / samlever, der enten har fået varigt 
arbejde i mindst 5 uger, eller skal begynde en 
længerevarende uddannelse ( mindst 18 mdr. ). 

 ⁄ Er statsborger i det EØS-land, du ønsker at  
rejse til. Så kræves der kun 1 uges ledighed/
tilmelding til jobcentret forud for afrejsedatoen. 

 ⁄ Skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-
land. 

 ⁄ Rejser til Færøerne. Der kræves ikke ledig- 
hed forud for afrejsedatoen.

Hvis du før har fået EØS dagpenge 
Hvis du tidligere har fået EØS-dagpenge, skal du 
have arbejdet mindst 296 timer, inden for 3 mdr. 
( 148 timer for deltidsforsikrede ) for igen at kunne 
bruge ordningen. 
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Særligt om Færøerne
Rejser du til Færøerne som ledig, skal du, før du 
kan få dagpenge på Færøerne, have søgt om at 
få EØS-dagpenge med fra Danmark til Færøerne. 

Den samme regel gælder også hvis du rejser fra 
Færøerne til Danmark.

Rejser du til Færøerne som ledig dimittend, skal 
du være opmærksom på, at hvis du bliver boende 
på Færøerne ud over perioden med EØS-dag-
penge, så kan du ikke få færøske dagpenge som 
dimittend. Kontakt www.als.fo for at få vejledning.

NÅR DU ANKOMMER

Tilmeld dig jobcentret i det andet EØS-land
Du skal tilmeldes på jobcentret i det andet EØS-
land, senest 7 dage efter afrejsedagen. Hvis du 
tilmelder dig senere, kan du først kan få dag-
penge fra den dag, du tilmelder dig.

Under opholdet skal du aktivt være til rådighed for 
arbejdsmarkedet, efter de regler der gælder i det 
EØS-land, hvor du søger arbejde.

Ferie
Du må gerne holde ferie for egen regning i op til 7 
dage mens du får EØS-dagpenge. Du kan dog 
ikke få udbetalt EØS-dagpenge, når du holder 
ferie. Det er heller ikke muligt at udbetale ferie-
dagpenge, mens du bor i udlandet.

Hvis du finder deltidsarbejde
Hvis du ikke kan blive omfattet af arbejdsløsheds-
forsikringen i det andet land, kan du få udbetalt 
supplerende EØS-dagpenge. Du skal forsat være 
tilmeldt som ledig og være til rådighed for fuld-
tidsarbejde. Du skal skrive dine arbejdstimer på 
dit EØS-udbetalingskort.

Hvis du bliver syg
Hvis du bliver syg i perioden med ret til EØS-dag-
penge, kan vi udbetale dagpenge under sygdom i 
de første 14 dage. 

Hvis du er syg ud over de 14 dage, og ikke er 
vendt hjem til Danmark, skal du kontakte myn-
digheden i det andet EØS-land og søge om fort-
sat udbetaling af sygedagpenge. 

Du kan også kontakte din danske hjemkommune 
for at få yderligere vejledning.

http://www.als.fo
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NÅR DU VENDER TILBAGE

Hvis du ikke får arbejde, skal du vende tilbage til 
Danmark og tilmelde dig jobcentret senest den 
sidste dag i godkendelsesperioden.

Du kan ikke få dagpenge i forlængelse af peri-
oden med EØS-dagpenge i det andet EØS-land. 
Du må derfor heller ikke holde ferie, før du vender 
tilbage. Du anses for at være tilbage på det tid-
spunkt, hvor du bliver tilmeldt jobcentret. 

Ved for sen tilmelding
Hvis du tilmelder dig for sent, skal du opfylde et 
arbejdskrav før du igen har ret til dagpenge. Er du 
fuldtidsforsikret, skal du arbejde mindst 296 timer 
inden for 3 måneder. 

For deltidsforsikrede er arbejdskravet 148 timers 
arbejde inden for 3 måneder for igen at have dag-
pengeret. 

Eventuel forlængelse af frist for tilbagevenden
Din periode med dagpenge i udlandet kan som 
hovedregel ikke forlænges. Vi kan i helt særlige 
tilfælde forlænge fristen for hjemkomst til Dan-
mark. Det kan enten være hvis du kan dokument-
ere, at du skal til ansættelsessamtale i det andet 
land eller hvis du kan dokumentere, at du har 
været forhindret i at rejse på grund af sygdom.

Hvis du skal søge os om dispensation, skal du 
gøre det inden perioden med EØS-dagpenge 
udløber. Du kan ikke få udbetalt dagpenge i den 
periode hvor du har forlænget din frist for at rejse 
hjem.

Hvis du vender tilbage før perioden udløber
Du kan altid vælge at vende hjem før perioden 
udløber. Du har så ret til dagpenge i Danmark fra 
den dato, hvor du igen bliver tilmeldt jobcentret, 
hvis du fortsat opfylder betingelserne for ret til 
dagpenge i Danmark.

HVIS DU FINDER ARBEJDE I ET ANDET 
EØS LAND
Hvis du får arbejde, skal du sikre dig tilmelding i 
landets arbejdsløshedsforsikring, før du udmelder 
dig af din danske arbejdsløshedsforsikring.

Pjecen “Arbejde i udlandet”
Har du haft arbejde i et andet EØS land skal du 
læse vores pjece “Arbejde i udlandet”. Det er vig-
tigt du orienterer dig om reglerne om EØS. I 
pjecen kan du læse om, hvordan du kan overføre 
arbejds- og forsikringsperioder fra et andet EØS 
land til din danske a-kasse.

EØS-LANDENE

EU-området omfatter følgende  
lande i Europa og oversøiske områder :
Azorerne ( Portugal ) – Balearerne ( Mallorca, 
Ibiza )( Spanien ) – Belgien – Bulgarien – Ceuta 
( Spanien ) – Cypern ( sydlige del af øen )  
– Danmark – De Kanariske Øer ( Spanien )  
– Estland – Finland – Frankrig – Gibraltar 
( Storbritannien ) – Grækenland – Guadeloupe 
( Frankrig ) – Guyana ( Frankrig ) – Hebriderne 
( Storbritannien ) – Irland – Island – Isle of Wight  
– ( Storbritannien ) – Italien – Letland  
– Liechtenstein – Litauen – Luxembourg  
– Madeira – ( Portugal ) – Malta – Martinique 
( Frankrig ) – Norge – Nederlandene – Polen – 
Portugal – Reunion ( Frankrig ) – Rumænien – 
Schweiz – Slovakiet – Slovenien – Spanien –
Storbritannien og Nordirland – Sverige – Tjekkiet  
– Tyskland – Ungarn – Østrig og Ålandsøerne 
( Finland ) – Kroatien – Færøerne.

Du ønskes en rigtig god og udbytterig rejse !
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