
 

 

Beskæftigelsesministeriet 

Ved Stranden 8 

1061 København K 

 

T 72 20 50 00 

E bm@bm.dk 

www.bm.dk 

 

CVR 10172748 

EAN 5798000398566 

 

 

1.september 2014 

Folketingets Beskæftigelsesudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 4. juni 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 401 

(BEU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob 

Engel-Schmidt (V). 

 

 

Spørgsmål nr. 401: 

”Ministeren skriver i sit svar på BEU alm. del spørgsmål 311: ’Den danske a-kasse 

skal herefter tage stilling til, hvilken betydning det har for medlemmets ret til 

danske dagpenge i eksportperioder, herunder om den manglende overholdelse af 

det andet EU/EØS-lands nationale regler skal få konsekvenser for medlemmets ret 

til danske dagpenge i eksportperioden.’ Ministeren bedes redegøre for, hvilke 

konsekvenser danske a-kasser har taget i anvendelse i forbindelse med 

ovenstående, og i hvilket omfang det er sket?” 
 

 

Endeligt svar:  

Idet jeg henviser til besvarelsen af BEU (alm. del) spørgsmål 400, kan jeg oplyse, 

at de 20-25 underretninger til a-kasserne har resulteret i, at otte medlemmer ikke 

har fået EØS-dagpenge i den periode, hændelsen dækker. 

 

I fire tilfælde er det vurderet, at manglende overholdelse af kontrolforanstaltningen 

ikke skyldes medlemmet, eller at det efter en konkret vurdering ingen indflydelse 

havde for retten til dagpenge.  Én sag er under behandling på nuværende tidspunkt, 

hvorfor konsekvensen heraf ikke kan oplyses. Da de resterende underretninger er 

baseret på et skøn fra a-kassernes side, kan de konkrete konsekvenser ikke oplyses.  

 

Jeg vil gerne understrege, at alle dagpengemodtagere selvfølgelig skal stå til rådig-

hed for arbejdsmarkedet – og at det skal have konsekvenser, hvis man ikke lever op 

til rådighedsforpligtigelsen. Det gælder, uanset om man som dagpengemodtager 

opholder sig i Danmark eller har fået tilladelse til at tage dagpengene med til ud-

landet i op til 3 måneder.  
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Jeg mener, der er behov for at følge området tæt og fremadrettet få mere præcise 

oplysninger. Derfor vil jeg undersøge, om registreringen af underretninger og sank-

tioner af personer, der har modtaget dagpenge under arbejdssøgning i et andet 

EU/EØS-land, kan styrkes. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Mette Frederiksen 


