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Læs mere

Du kan finde flere praktiske informationer 
om de forskellige lande på  

www.eures.dk
Jobsøgning
  
i EØS og de andre 
nordiske lande med 
danske dagpenge

Udbetaling af EØS- 
dagpenge
Du skal sende et EØS-dagpengekort, som du finder 
på www.3f/Mit3F. Pengene bliver sat ind på din 
konto i Danmark.

Medlemskab/job 
I bevillingsperioden skal du bevare dit medlemskab 
af a-kassen i Danmark. 
Får du en tidsbegrænset ansættelse på fuld tid og 
bliver omfattet af det andet lands forsikring, stop-
per EØS-bevillingen.

Har du fået arbejde i udlandet, skal du forsikres i 
det pågældende land. 
Se mere på https://www.3f.dk/find-svar/dagpenge/
dagpenge-og-arbejde-i-andre-eu-og-eoes-lande

Tilbage til Danmark
Får du ikke arbejde i udlandet, skal du være tilbage 
i Danmark og tilmeldt jobcentret inden udløbet af 
jobsøgningsperioden (bevillings-perioden).

Tilmelder du dig først jobcentret efter udløbet 
af jobsøgningsperioden, kan du ikke få udbetalt 
dagpenge, før du har haft 296 løntimer (fuldtidsfor-
sikret) eller 148 løntimer (deltidsforsikret) inden for 
3 måneder/12 uger.
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Hvordan søger du?
For at få danske dagpenge med til udlandet skal du 
have en attest/et dokument - PD U2. Den giver dig ret 
til at få udbetalt danske dagpenge,  mens du søger 
arbejde i et andet EØS-/Nordisk land - i op til 3 måne-
der.

For at få en PD U2 skal du henvende dig i din afdeling.

Du kan tidligst søge 4 uger før din afrejsedato, og 
a-kassen skal have ansøgningen, senest 2 uger før du 
har planlagt at rejse fra Danmark.

Ca. 1 uge før, du rejser, sender vi PD U2 til dig. Det er 
vigtigt, du læser den vejledning, der følger med doku-
mentet.

Tilmelding i EØS- 
landet
Der kan være forskellige regler i de enkelte lande, men 
fælles for dem alle er, at du

•  inden 7 dage fra afrejsedagen fra Danmark  tilmelder 
dig den aktuelle forsikringsmyndighed i EØS-landet. 

•  altid skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde, også 
selv om du kun får udbetalt dagpenge som deltids-
forsikret.

Betingelser
Du skal som udgangspunkt være statsborger i et af lan-
dene. Dog kan konventionsflygtninge og statsløse bosat 
i et EØS-land i visse tilfælde have ret til en PD U2.

Du skal have været ledig og haft ret til dagpenge i 
mindst 4 uger siden sidste arbejdsforhold.  

Det er desuden vigtigt, at du står til rådighed for arbejds-
markedet i Danmark, indtil du rejser. Det betyder, at du 
aktivt skal søge arbejde her i landet, og at du ikke rejser, 
før den dato du skriver på ansøgningsblanketten.

Vi kan dispensere fra kravet om de 4 ugers  
ledighed før afrejsen, hvis 

•  din ægtefælle eller samlever har fået varigt arbejde 
eller skal begynde en længere uddannelse i det andet 
EØS-land. 

•  du i forvejen er statsborger, i det land du rejser til.

HUSK
• Det blå EU-sygesikringskort 

• Du skal være i Danmark på afrejse dagen.

• Du skal tilmelde dig jobcentret i det andet 
land inden 7 dage.

• Bevar medlemskabet af a-kassen i 
  Danmark, medmindre du får arbejde.

• Du skal være i Danmark og være tilmeldt 
jobcentret senest den sidste dag i bevil-
lingsperioden, ellers mister du retten til 
dagpenge.

Dine muligheder
De lande, du kan rejse til med EØS-dagpenge, er: 
EU + Færøerne, Norge, Island, Liechtenstein og 
Schweiz.
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