Jobsøgning i EØS og på Færøerne med danske dagpenge
Det er muligt at få danske dagpenge med sig under
jobsøgning i et andet EØS‐land eller på Færøerne i op til
3 måneder. Du skal søge om det, inden du rejser, og
reglerne gælder kun, hvis du er statsborger i et EØS‐
land, konventionsflygtning eller statsløs.
EØS‐lande og ‐områder
De fælles regler om arbejdsløshedsforsikring gælder i
følgende lande, som kaldes EØS‐landene:
Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark,
Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland,
Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen,
Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien,
Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
Følgende områder er også omfattet af EØS‐aftalen:
Azorerne, Balearerne (Mallorca, Ibiza), Ceuta, De
Kanariske Øer, Fransk Guyana, Gibraltar, Guadeloupe,
Hebriderne, Isle of Wight, Madeira, Martinique, Melilla,
Orkneyøerne, Réunion, Shetlandsøerne, St. Martin (den
franske del) og Western Isles.
Der er indgået en lignende aftale mellem
Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landsstyre om
koordination af arbejdsløshedsforsikring. I denne pjece
omtales Færøerne som et EØS‐land der, hvor reglerne
for Færøerne ikke adskiller sig fra EØS‐reglerne.
Sådan søger du
Du skal søge om at få udstedt et dokument, som hedder
PD U2, ved at udfylde (EØS1) ”Ansøgning om dagpenge
under arbejdssøgning i et andet EØS‐land (dokument PD
U2)”. Du kan finde ansøgningen på krifa.dk eller få den
ved at kontakte os.
Det er vigtigt, at du påfører den præcise dato for din
afrejse på ansøgningen. Du må ikke rejse før den dato,
du oplyser på ansøgningen.
Du har mulighed for at benytte dokument PD U2 i flere
lande inden for 3‐måneders perioden. Ønsker du dette,
skal du oplyse de præcise datoer for dine
jobsøgningsperioder i de enkelte lande. Datoerne skal
oplyses på ansøgningen, og vi udsteder et dokument PD
U2 for hvert land.
Hvis din ansøgning godkendes, udsteder vi dokument PD
U2 til dig. Dette dokument skal have en original
underskrift fra os, for at myndighederne i de andre EØS‐
lande godkender den. Vi vil meget gerne have din
ansøgning senest 3 uger inden din afrejse, så vi kan nå
at sende det originale dokument PD U2 til dig med
posten. Hvis vi ikke kan nå at sende dokument PD U2 til
dig, skal du hente den hos os i vores åbningstid.
Betingelser for at få dokument PD U2
Du skal opfylde disse betingelser for at kunne få
dokument PD U2 fra os:
 Du skal søge om dokumentet, inden du rejser.

 Du skal være statsborger i et EØS‐land,
konventionsflygtning eller statsløs (gælder ikke ved
PD U2 til Færøerne).
 Du skal være medlem i a‐kassen og betale dit
kontingent.
 Du skal have ret til dagpenge på afrejsetidspunktet og
i hele perioden med dokument PD U2.
 Du skal have bopæl og ophold i Danmark til og med
afrejsedatoen på din ansøgning.
 Du skal være meldt ledig på jobcentret i Danmark
mindst fire uger op til den dag, du rejser (4‐ugers
kravet), medmindre du kan få dispensation (gælder
ikke ved PD U2 til Færøerne).
4‐ugers kravet
Du skal være meldt ledig på jobcentret, have ret til
dagpenge og stå til rådighed for det danske
arbejdsmarked i mindst 4 uger op til den dag, du rejser.
Du skal være opmærksom på, at følgende situationer
påvirker opfyldelsen af 4‐ugers kravet:
 Ferie. Egen optjent ferie og ferie med feriedagpenge,
i op til sammenlagt 3 dage, kan tælle med til fire‐
ugers kravet. Holder du ferie i mere end sammenlagt
3 dage, kan 4‐ugers kravet dog forlænges.
 Sygdom. Sygdomsperioder tæller ikke med. Dog kan
der dispenseres for egen eller barns sygdom i op til
sammenlagt 3 dage i 4‐ugers perioden.
 Arbejde. Mere end sammenlagt 2 dages arbejde
afbryder 4‐ugers perioden, og 4‐ugers perioden skal
optjenes på ny.
 Afmelding fra jobcentret. En afmelding afbryder 4‐
ugers perioden.
 Aktivering eller planlagt aktivitet efter en jobplan på
afrejsedatoen. Det forhindrer udstedelse af PD U2.
En periode, hvor du afvikler karantæne eller har karens
pga. endt uddannelse eller endt selvstændig
virksomhed, kan tælle med i opgørelsen af 4‐ugers
kravet, hvis du er meldt ledig på jobcentret og står til
rådighed i perioden.
Hvis du siger dit arbejde op for at tage til udlandet, vil
du ikke have ret til dagpenge i mellemperioden. Det vil
sige, at du ikke kan få dagpenge i perioden, fra du
stopper dit arbejde, og indtil du rejser. Du skal dog være
meldt ledig på jobcentret og tage evt. formidlet arbejde
i mellemperioden. Mellemperioden kan tælle med i
opgørelsen af 4‐ugers kravet, hvis du er meldt ledig på
jobcentret og står til rådighed i perioden.
Siger du dit job op for at tage til udlandet, vil du også få
en karantæne på 3 uger. Karantænen kan du først
afvikle fra den dato, du rejser til det andet EØS‐land.
Hvis det efter din afrejse konstateres, at du ikke har
opfyldt 4‐ugers kravet, skal vi annullere din ret til PD U2.
Dispensation fra 4‐ugers kravet
Du kan få dispensation fra 4‐ugers kravet, hvis du:
 Rejser til Færøerne.
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 Stopper med at arbejde for at flytte med din
ægtefælle eller samlever, der inden for det sidste år
er begyndt eller skal begynde i varigt arbejde (mere
end fem uger) eller på en længerevarende
uddannelse (mindst 18 måneder) i et andet EØS‐land.
 Skal til ansættelsessamtale i det andet EØS‐land.
 Er statsborger i det EØS‐land, du rejser til.
Hvis du får dispensation fra 4‐ugers kravet, fordi du er
statsborger i det land, du ønsker at rejse til, skal du dog
være meldt ledig på jobcentret og stå til rådighed for
arbejdsmarkedet i mindst én uge op til
afrejsetidspunktet.
Hvis du tidligere har fået dokument PD U2
Hvis du tidligere har søgt job i udlandet med danske
dagpenge, skal du have arbejde, før du kan få en ny ret
til danske dagpenge under jobsøgning i EØS.
Hvis du er forsikret på fuld tid, skal du arbejde mindst
296 timer inden for 12 uger/3 måneder. Hvis du er
forsikret på deltid, skal du arbejde mindst 148 timer
inden for 12 uger/3 måneder. Arbejdet må godt være
udført i udlandet.
Hvis du driver selvstændig virksomhed, så kan
overskuddet fra din selvstændige virksomhed bruges til
at optjene de 296 timer arbejde, der kræves, for at du
kan overføre din forsikringsperiode fra et andet EØS‐
land. Vi kan tidligst udregne de 296 timers arbejde fra
din selvstændige virksomhed, når din årsopgørelse er
endelig. Årsopgørelse er tidligst endelig den 1. juli året
efter.
Ændring af afrejsedato
Din afrejsedato skal være den dato, der står på din
ansøgning om dokument PD U2. Ellers har du desværre
ikke ret til dagpenge under jobsøgning i EØS‐landet.
Hvis du ændrer datoen for din afrejse, skal du straks
kontakte os, da du hverken må rejse før eller efter den
dato, du har oplyst på din ansøgning. Ændrer du din
afrejsedato, skal du søge om et nyt dokument PD U2, og
ansøgningen skal godkendes. Det er også meget vigtigt,
at du kontakter jobcentret og informerer dem om din
jobsøgning i udlandet, så du bliver afmeldt hos dem den
dato, du rejser.
Du skal være til rådighed i Danmark på afrejsedagen
frem til din afrejse.
Du skal have et EU‐sygesikringskort
Vær opmærksom på, at du skal have et EU‐
sygesikringsbevis (det blå EU‐sygesikringskort) for at
have ret til lægehjælp mv. i EØS‐landet. Læs mere om
dette på borger.dk.
Afmeld dig jobcentret i Danmark på afrejsedatoen
Det er vigtigt, at du afmelder dig jobcentret den dato,
du rejser fra Danmark, så jobcentret har de korrekte
oplysninger og ikke bevilger dig job eller aktivering efter

din afrejse. Vi gør dig opmærksom på, at du skal stå til
rådighed i Danmark på afrejsedatoen, indtil du rejser.
Bevar tilmeldingen til folkeregistret
Vi anbefaler, at du ikke afmelder dig folkeregistret i
Danmark i din periode med jobsøgning i EØS‐landet.
Afmelder du dig folkeregistret, kan du få problemer med
at indsende dit dagpengekort til os med NemID, og du
kan ikke tilmelde dig jobcentret digitalt, hvis du kommer
retur til Danmark. Da skal du møde personligt op på
jobcentret.
Tilmeld dig jobcentret i EØS‐landet indenfor fristen
Når du kommer til EØS‐landet, skal du hurtigst muligt
registrere dig på jobcentret dér. For at få dagpenge fra
startdatoen på dokument PD U2 skal du tilmelde dig
senest 7 dage fra dokumentets startdato. Den seneste
dato for tilmelding kan du se i punkt 2.3 på dokument
PD U2.Hvis du tilmelder dig efter denne dato, betyder
det, at du først kan få dagpenge fra den dag, hvor du
tilmelder dig.
Hvis du ikke kan blive tilmeldt første gang, du
henvender dig til jobcentret i EØS‐landet, er det vigtigt,
at du får en bekræftelse fra de udenlandske
myndigheder på, at du har henvendt dig for at blive
tilmeldt.
Det vil være en rigtig god idé, at du på forhånd sætter
dig ind i forholdene i det land, som du rejser til, fx hvilke
kontorer, du skal henvende dig på for at blive korrekt
tilmeldt. Taler du ikke landets sprog, skal du forvente, at
du skal have en tolk med. På ec.europa.eu/eures kan du
læse mere om forholdene i de forskellige EØS‐lande.
Rådighed
Du skal følge de krav, den udenlandske myndighed
stiller til jobsøgende. Det betyder, at du skal
 møde frem på de tidspunkter, som jobcentret kræver
efter deres regler.
 stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØS‐
land.
 være aktivt jobsøgende.
 overtage job eller deltage i aktivering, hvis du bliver
det tilbudt.
 give besked til myndigheden i det andet land, hvis du
bliver syg, får arbejde, deltager i undervisning, rejser
tilbage til Danmark eller lignende.
Hvis du udebliver fra møder eller aktivering, har det
betydning for din ret til udbetaling af dagpenge fra
Danmark.
Udbetaling af dagpenge
Du skal fortsat indsende dit dagpengekort hver måned
via krifa.dk/mitkrifa, da du skal have dagpenge fra os
under din periode med dokument PD U2. Udbetalingen
vil ske til din NemKonto med den månedssats, som du
har fået besked om, da du meldte dig ledig. Du skal have
en NemKonto i Danmark for at være berettiget til
dagpenge under jobsøgning i et EØS‐land.
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Du skal være opmærksom på, at vi ikke kan udbetale
dagpenge til dig, før vi har fået dokumentation
(dokument SED U009) fra det andet EØS‐lands jobcenter
for, at du er tilmeldt som jobsøgende.
Hvis du får arbejde i EØS‐landet
Får du arbejde i EØS‐landet, har du ikke længere ret til
danske dagpenge. Du skal derfor straks kontakte os og
informere os om, at du har fået arbejde.
Når du får arbejde i et EØS‐land, skal du som hovedregel
arbejdsløshedsforsikres i det land, du arbejder.
Er du lønmodtager, vil det typisk fremgå af din
lønseddel, om du indbetaler bidrag til
arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS‐land. Betaler
du bidrag til arbejdsløshedsforsikring, er du automatisk
omfattet af forsikringen i EØS‐landet. I Sverige og
Finland skal du dog selv sørge for at indmelde dig i en a‐
kasse.
Er du selvstændig, skal du selv kontakte myndighederne
i det andet EØS‐land for at blive forsikret. Ikke alle EØS‐
lande har forsikring for selvstændige.
Når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det
andet EØS‐lands arbejdsløshedsforsikring, skal du
skriftligt melde dig ud af a‐kassen hos os. Vi anbefaler
dig at læse meget mere om disse regler i pjecen ”Om at
være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne”
(P141a), som du kan finde på krifa.dk.
Viser det sig, at du ikke kan blive arbejdsløshedsforsikret
i det andet EØS‐land (fx fordi der ikke er forsikring for
selvstændige, eller arbejdet ikke kvalificerer sig til
forsikring), kan du fortsætte som medlem hos os. Du
skal dokumentere over for os, at du ikke kan blive
forsikret i det andet EØS‐land. Det kan være med et
skriftligt afslag på forsikring fra landets myndighed.
Får du et afslag fra myndighederne på forsikring, vil der i
nogle tilfælde være mulighed for fortsat udbetaling af
dagpenge eller supplerende dagpenge fra os. Kontakt os
straks, så vi kan vejlede dig.
I Norden kan du ved delvis arbejde vælge at bevare dit
medlemskab hos os i PD U2‐perioden. Det kræver, at du
ikke bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i EØS‐
landet. Vi vil anbefale dig straks at kontakte os, så vi kan
vejlede dig om udbetaling af supplerende dagpenge.
Hvis du bliver syg i EØS‐landet
Skulle det ske, at du bliver syg, mens du opholder dig i et
andet EØS‐land, skal du straks kontakte os og sygemelde
dig. Du skal også sygemelde dig på jobcentret i det land,
du opholder dig i. Forventer du at være syg mere end 14
dage, skal du også inden en uge kontakte din danske
bopælskommune.
Du skal oplyse sygdommen, når du indsender dit
dagpengekort. Du kan som udgangspunkt få udbetalt
danske dagpenge under de første 14 dages sygdom. Har

du kontaktet kommunen rettidigt, tager de stilling til din
ret til udbetaling efter de 14 dage.
Er du sygemeldt i forbindelse med tilbagevenden til
Danmark efter udløbet af din PD U2‐periode, er det
vigtigt, at du læser afsnittet ”Dispensation for
tilmeldingsfrist ved tilbagevenden til Danmark” i denne
pjece.
Hvis du holder ferie i din periode med PD U2
Du har mulighed for at holde op til 7 dages ferie for
egen regning eller med feriepenge fra en arbejdsgiver
under din jobsøgning i EØS‐landet. Du kan desværre ikke
få danske dagpenge eller feriedagpenge i ferieperioden.
Det er vigtigt, at du informerer os om ferien i god tid, og
at du oplyser datoerne for din ferie, når du indsender dit
dagpengekort.
Hvis du rejser midlertidigt til Danmark og melder dig
ledig på jobcentret i Danmark, mister du retten til din
nuværende PD U2‐periode.
Holder du ferie i mere end 7 dage, afbrydes din
bevilgede periode med dagpenge under jobsøgning i
EØS‐landet, og den kan desværre ikke genoptages.
Hvis du rejser tilbage til Danmark
Hvis du ikke vil miste din ret til dagpenge i Danmark, skal
du vende tilbage til Danmark og melde dig ledig på
jobcentret, inden din bevilgede periode udløber. Du kan
ikke få dagpenge for de dage, du bruger på at rejse
tilbage til Danmark, medmindre du bliver afmeldt
jobcentret i EØS‐landet og tilmeldt i Danmark samme
dag.
På dokument PD U2 under punkt 2.2.1 kan du se,
hvilken dag du senest skal være tilbage i Danmark og
melde dig ledig på jobcentret. Hvis denne dag er en
søndag eller helligdag, skal du melde dig ledig på
jobcentret den førstkommende hverdag.
Vi har brug for dokumentation på, at du er kommet
tilbage til Danmark senest den sidste dag med ret til
danske dagpenge under jobsøgning i EØS. Det kan fx
være en kopi af din flybillet, personligt fremmøde i
vores kundecenter, en kvittering fra et køb i Danmark
med dit betalingskort eller lignende.
Du kan derfor ikke holde ferie i det andet EØS‐land i
forlængelse af den periode, du har ret til PD U2, hvis du
ønsker at søge om dagpenge, når du vender tilbage til
Danmark.
Tilmelding i Danmark efter fristens udløb
Hvis du melder dig ledig på jobcentret i Danmark for
sent ‐ altså efter dokumentets udløb ‐ kan du først få
dagpenge fra os, når du har haft arbejde. Det samme
gælder, hvis du ikke kan fremvise dokumentation for, at
du har været i Danmark, inden din bevilgede periode
udløber.
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Hvis du er forsikret på fuldtid, skal du arbejde mindst
296 timer inden for 12 uger/3 måneder for igen at få
retten til dagpenge. Hvis du er forsikret på deltid, skal
du arbejde mindst 148 timer inden for 12 uger/3
måneder.
Hvis du driver selvstændig virksomhed, så kan
overskuddet fra din selvstændige virksomhed bruges til
at optjene de 296 timer arbejde, der kræves, for at du
kan overføre din forsikringsperiode fra et andet EØS‐
land. Vi kan tidligst udregne de 296 timers arbejde fra
din selvstændige virksomhed, når din årsopgørelse er
endelig. Årsopgørelse er tidligst endelig den 1. juli året
efter.
Selvom du mister din ret til dagpenge, hvis du tilmelder
dig for sent, mister du ikke retten til at være medlem i a‐
kassen. Du skal derfor fortsat betale kontingent for at
kunne få dagpenge igen.
Dispensation for tilmeldingsfrist ved tilbagevenden til
Danmark
A‐kassen kan give dispensation, så du kan melde dig
ledig på jobcentret i Danmark efter dokumentets udløb,
uden at du mister din dagpengeret i Danmark.
Dispensationen kan gives i følgende situationer:
 Du kan dokumentere, at du skal til
ansættelsessamtale i det andet EØS‐land i
umiddelbar tilknytning til dokumentets udløb.
 Du kan dokumentere med en lægeerklæring, at du
har været forhindret i at rejse, fordi du er syg.
 Du er overgået til barselsorlov, inden PD U2 udløber.
 Undskyldelige og uforudsigelige omstændigheder har
forhindret dig i at nå tilbage til Danmark i rette tid.
Du skal i alle tilfælde søge om en dispensation, inden din
bevilgede periode med PD U2 udløber.
Selvom a‐kassen giver dispensation for tilmelding som
ledig på jobcentret i Danmark efter den periode, du har
ret til på dokument PD U2, kan du ikke få udbetalt
dagpenge i det andet EØS‐land ud over den periode, du
har ret til. Dvs. at perioden med ret til danske dagpenge
under jobsøgning i EØS‐landet ikke kan forlænges ud
over den periode, den er bevilget. Vi kan maksimalt
bevilge danske dagpenge under jobsøgning i et EØS‐land
i 3 måneder.

Hvis du ikke rejser tilbage til Danmark
Hvis du bliver i landet efter den periode, du er bevilget
danske dagpenge under jobsøgning, mister du retten til
dagpenge i Danmark.
For at få retten til danske dagpenge igen skal du opfylde
kravene, som er beskrevet under ”Tilmelding i Danmark
efter fristens udløb”. Kravet om arbejde bortfalder dog,
hvis du bliver omfattet af forsikringen i EØS‐landet.
Det er vigtigt, at du fortsætter dit medlemskab hos os,
indtil du bliver omfattet af forsikringen i EØS‐landet, så
din anciennitet ikke brydes.
Du har mulighed for at overføre din forsikringsperiode
og anciennitet fra Danmark til EØS‐landet. For at kunne
medregne dine forsikrings‐ og arbejdsperioder fra
Danmark, skal du have perioderne bekræftet på et
dokument, som hedder PD U1. Du kan søge dokumentet
hos os.
Myndighederne i EØS‐landet kan oplyse, om du har ret
til dagpenge dér, og hvad der evt. skal til for at opnå
retten til udbetalinger hos dem.
Får du arbejde i EØS‐landet, skal du som hovedregel
udmeldes hos os. Læs meget mere om dette i afsnittet
”Hvis du får arbejde i EØS‐landet”.
Kontakt os ved spørgsmål
Reglerne beskrevet i denne pjece er udtryk for, hvordan
reglerne er i dag. Derfor vil vi altid opfordre dig til at
kontakte os, hvis du opholder dig i et EØS‐land i en
længere periode, så vi kan give dig den rigtige og mest
præcise vejledning ud fra din situation. Vi er klar til at
vejlede dig på tlf. 7227 7227 alle hverdage fra 7‐20.
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Er du syg og modtager dagpenge under sygdom, kan du
dog få op til 14 dage med dagpenge under sygdom, hvis
du har søgt om dispensation inden udløbet af PD U2 og
fået fristen for tilbagevenden forlænget.
Skal du til ansættelsessamtale, eller venter du på svar,
har du i nogle tilfælde mulighed for at få dagpenge i en
kortere periode, indtil svaret er givet. Det kræver, at du
søger om dispensation inden udløbet af PD U2 og at
fristen for tilbagevenden bliver forlænget.
Får du dispensation for tilmelding som ledig på
jobcentret, er det meget vigtigt, at du melder dig ledig
på jobcentret senest dagen efter dispensationens udløb.
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