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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 7. november 2018 stillet følgende spørgsmål 
nr. 33 (L 13 – bilag 8), som hermed besvares.  
 

Spørgsmål nr. 33: 
”Vil ministeren kommentere henvendelse af 7. november 2018 fra Dansk Musiker 
Forbund?, jf. L 13 – bilag 8” 
 

Svar: 
Med lovforslaget indføres der et opholdskrav for ret til dagpenge, hvorefter et med-
lem af en arbejdsløshedskasse som udgangspunkt skal have haft ophold her i riget, 
et andet EU-land eller EØS-land eller Schweiz i mindst 7 ud af de seneste 8 år.  
  
Det har været et helt grundlæggende ønske fra regeringen, at man skal have en tæt 
tilknytning til det danske samfund, hvis man skal drage fordel af dagpengesyste-
met. Opholdskravet sender et klart signal om, at forudsætningen for adgang til de 
fulde ydelser i Danmark er, at man har en fast tilknytning til det danske samfund, 
og også har bidraget hertil gennem en længere årrække. 
  
Regeringen ønsker samtidig ikke at lægge hindringer i vejen for et velfungerende 
arbejdsmarked i Danmark, og det er derfor, at vi har foreslået, at følgende ophold i 
udlandet sidestilles med ophold her i riget eller et EU/EØS-land:  
 

1) Hyre på et dansk skib. 
2) Ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myn-

dighed. 
3) Ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse. 
4) Ophold i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller 

datterselskab. 
5) Ophold i udlandet med henblik på erhvervsmæssig uddannelse, og med-

lemmet opfyldte kravet om bopæl og ophold umiddelbart før, uddannelsen 
blev påbegyndt. 

6) Ophold i udlandet som forsker ved et udenlandsk universitet eller en uden-
landsk forskningsinstitution eller virksomhed, og medlemmet opfyldte kra-
vet om bopæl og ophold umiddelbart før, udlandsopholdet blev påbegyndt. 

 

Beskæftigelsesudvalget 2018-19
L 13 endeligt svar på spørgsmål 33 

Offentligt



2 
 

Der er derudover lagt op til, at også ægtefæller, samlevere, registrerede partnere og 
umyndige børn til personer, der opfylder en af undtagelserne, kan sidestille et op-
hold i udlandet med ophold her i riget. 
 
Jeg vil gerne understrege, at det er uden betydning i forhold til vurdering af op-
holdskravet, hvilken nationalitet eller statsborgerskab, et medlem har. Det betyder, 
at både danske og udenlandske medlemmer af en a-kasse, som søger om dagpenge, 
er omfattet af opholdskravet.  
 
Jeg kan også oplyse, at medlemmer, der har betalt arbejdsløshedsforsikring i en vis 
periode, som udgangspunkt har haft mulighed for at bruge forsikringen i det om-
fang betingelserne er opfyldt i tilfælde af ledighed.   
 
  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Troels Lund Poulsen 
 


