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Opholdskravet pr. 1. januar
2019

Ud af dagpengesystemet

Opholdskravet pr. 1. januar
2019
Opholdskravet: 
A-kassemedlemmer skal – når loven er fuldt indfaset den 1.
januar 2021 – have opholdt sig i riget (=Danmark, Grønland og
Færøerne) eller et andet EU/EØS-land (=EU + Norge, Island og
Liechtenstein) i sammenlagt 7 år inden for de seneste 12 år for at
få ret til dagpenge.

Før du bliver bekymret: 
En hel del personer er undtaget fra de nye regler, herunder
personer der allerede er ledige ved årsskiftet, studerende,
forskere, personer der arbejder uden for EU/EØS for en dansk
virksomhed/myndighed/organisation m.U. – meget mere herom
nedenfor.

Hvornår gælder de nye
opholdskravsregler?

∠

OBS! Dette afsnit KAN ændre sig.

Når du melder dig ind i MA, skal du på
ansøgningsblanketten give samtykke til, at vi
indhenter oplysninger i CPR-registret om dine
tidligere adresser i Danmark herunder beskyttede
adresser inden for de sidste 12 år.

Ved senere anmodning om ydelser fra os, skal du
ligeledes give samtykke til, at vi ved opslag i CPR-
registret indhenter adresseoplysninger 12 år tilbage.

Hvis det er nødvendigt at bruge perioder med ophold i
EØS-lande til opfyldelse af opholdskravet, indhenter
MA dokumentation for dine opholdsperioder ved
kontakt til  myndighederne i det relevante land.

Hvordan kontrolleres udlandsophold 12
år tilbage i tiden?

∠

UNDTAGELSE: Hvad hvis jeg er blevet
ledig før den 1. januar 2019 – og fortsat er
det efter den 1. januar 2019?

∠
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ledig før den 1. januar 2019 – og fortsat er
det efter den 1. januar 2019?

∠
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Ud af dagpengesystemet

Opholdskravet pr. 1. januar
2019
Opholdskravet: 
A-kassemedlemmer skal – når loven er fuldt indfaset den 1.
januar 2021 – have opholdt sig i riget (=Danmark, Grønland og
Færøerne) eller et andet EU/EØS-land (=EU + Norge, Island og
Liechtenstein) i sammenlagt 7 år inden for de seneste 12 år for at
få ret til dagpenge.

Før du bliver bekymret: 
En hel del personer er undtaget fra de nye regler, herunder
personer der allerede er ledige ved årsskiftet, studerende,
forskere, personer der arbejder uden for EU/EØS for en dansk
virksomhed/myndighed/organisation m.U. – meget mere herom
nedenfor.
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∠

OBS! Dette afsnit KAN ændre sig.
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UNDTAGELSE: Hvad hvis jeg er/bliver
udstationeret af en dansk virksomhed
eller offentlig myndighed i et land uden
for EU/EØS?

∠

UNDTAGELSE: Hvad hvis jeg har ophold i
udlandet som beskæftiget i offentlig
dansk interessse?

∠

IKKE UNDTAGET: Hvad hvis jeg er/bliver
ansat i en virksomhed eller offentlig
myndighed uden for EU/EØS – i Kina fx?

∠

Hvad hvis jeg ferierer uden for EU/EØS? ∠

UNDTAGELSE: Hvad hvis jeg studerer
uden for EU/EØS?

∠

UNDTAGELSE: Hvad hvis jeg forsker
uden for EU/EØS?

∠

IKKE UNDTAGET: Hvad hvis jeg er
ægtefælle, registreret partner eller
samlever med en person, som bliver ramt
af de nye regler?

∠

UNDTAGELSE: Hvad hvis jeg er
ægtefælle, registreret partner eller
samlever med en person, som bliver
undtaget i de nye regler?

∠

UNDTAGELSE (TYPISK): Hvad hvis jeg er
barn af en person, som bliver ramt af de
nye regler

∠

Storbritannien skal efter planen forlade EU den 29.
marts 2019, men hvordan Storbritannien præcist vil

UNDTAGET BAGUD: Hvad med
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blive opfattet i forhold til dagpengelovgivningen, ved
vi ikke noget om endnu. Vi ved dog, at medlemmer,
som før den 29. marts 2019 har opholdt sig i
Storbritannien, vil gå fri; deres fortidige ophold vil
blive betragtet som et ophold i EU uanset, hvilken
status Storbritannien får efter den 29. marts.

Vi informerer, når vi ved noget, men indtil videre er
Storbritannien medlem af EU, hvorfor ophold dér – og
altså før – endnu ingen konsekvenser har for
dagpengeretten i Danmark. Det springende punkt
bliver, hvilken status Storbritannien får efter den 29.
marts 2019.

Sygedagpenge og barselsdagpenge ∠

Efterløn ∠

Kan loven blive lavet om? Og hvad
mener MA?

∠

Det kan kun du afgøre.

Vi vil nævne to forhold, som kan være relevante i dine
overvejelser:

1. Hvis du melder dig ud, og du fortryder, hvis du fx
er tæt på igen at få ret til dagpenge, så skal du
være medlem i et helt år – og arbejde i et helt år –
før du får dagpengeret igen. Du skal have tjent
233.376 kr. og kan højst medregne 19.448 kr. pr.
måned.

2. Socialdemokratiet har lovet, at de – hvis de får
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