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Interessevaretagelse vedr. velfærdsydelser 

  

  

 

Nedenfor fremgår en ikke-udtømmende liste over centrale danske aktiviteter for at 
fremme danske positioner vedrørende velfærdsydelser og forhandlingerne om for-
ordning 883/04.  
 
 

2016   

8. dec. EPSCO-rådsmøde Beskæftigelsesministeren havde en 
samtale med kommissær Thyssen vedr. 
danske prioriteter ift. forordning 883. 

9. dec. Brev til Kommissær 
Thyssen 

Beskæftigelsesministeren opridsede det 
danske ønske om indeksering af børne-
penge, og ønsket om ikke at forlænge 
eksportperioden for dagpenge. Til bre-
vet var vedlagt et non paper om indek-
sering. 

2017   

9. februar  Møde med Kommissær 
Thyssen i Danmark 

Beskæftigelsesministeren understrege-
de den danske position vedr. indekse-
ring. 

7. april Møde med Margrethe 
Vestager 

Beskæftigelsesministeren understrege-
de den danske position vedr. indekse-
ring. 

21. april  Folketingets Europaud-
valg sendte politisk udta-
lelse til kommissær Thys-
sen 

Flertallet afviste forslaget om at for-
længe eksportperioden for dagpenge og 
fandt det ikke acceptabelt at forslaget 
ikke indeholdt mulighed for at indekse-
re børnepenge.  

27. juli Fælles ministerbrev til 
beskæftigelseskommissær 
Thyssen 

Danmark, Tyskland, Østrig og Irland 
sendte fælles ministerbrev til kommis-
sær Thyssen vedr. ønsket om indekse-
ring. 
Thyssen svarede den 19. september. 

23. oktober EPSCO-rådsmøde Beskæftigelsesministeren oplyste om 
de danske prioriteter ved mødet i NB6-
gruppen. 

27. oktober Møde med den franske 
beskæftigelsesminister i 
Danmark 

Beskæftigelsesministeren bragte indek-
sering op. Den franske minister oply-
ste, at det ikke hørte under hendes res-
sort, men var åben for at modtage yder-
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ligere materiale om emnet (sendt 9. 
nov. jf. nedenfor). 

9. nov. Brev til den franske be-
skæftigelsesminister 

Beskæftigelsesministeren oplyste om 
den danske position vedr. indeksering 
som opfølgning på mødet d. 27. okt. 
Vedlagt var positionspapir om indekse-
ring og det fælles ministerbrev til 
kommissær Thyssen. 

17. nov. Socialt topmøde Statsministeren omtalte på mødet ud-
fordringerne ved den fri bevægelighed, 
herunder muligt misbrug, og fremhæ-
vede den danske position om indekse-
ring af børnepenge. Artikel i Politico 
omtalte også ønske om indeksering. 

23. novem-
ber  

Møde i Madrid og Lissa-
bon 

Møde på teknisk niveau (embeds-
mænd) i Madrid og Lissabon. 

7. dec. EPSCO-rådsmøde Beskæftigelsesministeren mødtes med 
den nederlandske minister om tilslut-
ning til indekseringsønske. Fælles mø-
de med indekseringspositive lande for 
at koordinere fremadrettet proces med 
at skabe opbakning: Nederlandene, 
Tyskland, Irland og Østrig. 

14.-15. dec. Det Europæiske Råd Statsministeren rejste rimelighedsdags-
ordenen ifm. DER.  

2018   

25. jan. Teknisk møde i Haag Møde i Haag for at drøfte strategi for 
883-forhandlinger. 

15. marts  EPSCO-rådsmøde Beskæftigelsesministeren mødtes med 
indekseringspositive lande og drøftede 
interessevaretagelsen. 

20. marts  Møde med bl.a. MEP 
Sven Schulze 

Coreper I-ambassadøren mødtes med 
bl.a. MEP Sven Schulze (EPP), der 
arbejder aktivt for indeksering. 
 

9. april Møde med danske 
MEP’ere 

Beskæftigelsesministeren drøftede 
varetagelsen af danske interesser under 
forhandlingerne om forordning 883. 

10. april  Møde med Europa-
Parlamentets ordfører 

Den danske Coreper I-ambassadør 
mødtes med Europa-Parlamentets ord-
fører på forslaget om revision af for-
ordning 883. 

10. april  FM møde med tysk fi-
nansminister 

Finansministeren mødtes med den ty-
ske finansminister (ressortansvarlig for 
børnepenge i Tyskland). Fælles ønske 
om indeksering blev berørt. 

18. april  Uformelt EPSCO-
rådsmøde i Sofia 

Beskæftigelsesministeriet mødtes på 
højt embedsmandsniveau bilateralt med 
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statssekretær fra Tyskland og drøftede 
indeksering, dagpenge og grænsegæn-
gere. 

15. maj STM møde med østrigsk 
forbundskansler 

Statsministeren drøftede spørgsmålet 
om indeksering med østrigsk forbunds-
kansler. 

15. maj  STM møde med slova-
kisk statsminister 

Statsministeren drøftede spørgsmålet 
om indeksering med slovakisk statsmi-
nister. 

18. maj UM møde med den tyske 
Europaminister 

Udenrigsministeren mødtes med den 
tyske Europaminister og fremhævede, 
at der bør være rimelighed i eksport af 
velfærdsydelser, såsom børnepenge, til 
andre EU-lande. 

 


