
 

 

30.01.2020 

NOTAT TIL FRIVILLIGE & ANSATTE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 

Afskaffelse af opholdskrav for retten til dagpenge 

Folketinget vedtog den 23. januar 2020 en afskaffelse af opholdskrav for retten til dagpenge - lov nr. 59 af 
28. januar 2020. 

 

Hvad er opholdskrav for retten til dagpenge? 

Kort fortalt blev der pr. 1. januar 2019 indført et opholdskrav for retten til at modtage dagpenge med lov nr. 
1710 af 27. december 2019. Det betød, at medlemmer af en a-kasse ud over de almindelig gældende kriterier 
for at opnå retten til dagpenge, også skulle opfylde et krav om ophold i Danmark, et EU/EØS-land eller 
Schweiz i 7 år inden for de seneste 12 år. Opholdskravet blev indført pr. 1. januar 2019 med en trinvis 
indfasning, som betød, at opholdskravet var på 5 år inden for de seneste 12 år i 2019, på 6 år inden for de 
seneste 12 år i 2020 og 7 år inden for de seneste 12 år i 2021. Nu har Folketinget vedtaget at afskaffe dette 
opholdskrav. 

 

Hvornår gælder reglerne fra? 

Pr. 1. februar 2020 afskaffes det nugældende opholdskrav for retten til dagpenge. Der stilles fremadrettet 
udelukkende de almindelige ordinære krav for retten til dagpenge, herunder indkomst- og 
beskæftigelseskrav, medlemskab af en a-kasse i et år eller afslutning af en uddannelse. Der vil være en 
overgangsordning, der skal tilgodese de a-kassemedlemmer, der har meldt sig ud af en a-kasse efter, at 
opholdskravet blev indført. 

 

Hvem kan genoprette sit medlemskab? 

Tidligere medlemmer af en a-kasse, som aktivt har meldt sig ud af a-kassen eller blev slettet som medlem af 
a-kassen på grund af manglende betaling medlemsbidrag i perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. februar 
2020. De tidligere medlemmer får mulighed for at genoprette deres medlemskab i a-kassen fra 
udmeldelsestidspunktet. Det gælder for medlemmer, der har meldt sig ud i perioden fra den 1. november 
2018 til den 1. februar 2020. Der er mulighed for at genindmelde sig i den a-kasse, hvor man var medlem, 
med tilbagevirkende kraft. 

Der stilles følgende betingelser: 

1) Den manglende opfyldelse af opholdskravet var årsagen til udmeldelsen af a-kassen eller ophør af 
medlemskab på grund af manglende betaling af medlemsbidraget.  

2) Det tidligere medlem skal på et tidspunkt i 2019 eller 2020 frem til lovens ikrafttrædelse have haft 
bopæl i Danmark i mindre end henholdsvis 5 år og 6 år inden for de seneste 12 år og dermed ikke 
have opfyldt opholdskravet. Det skal erklæres på tro og love. 

3) har meldt sig ud eller er blevet meldt ud i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019 
og har haft bopæl i Danmark i mindre end 5 år inden for de seneste 12 år eller fra den 1. januar 2020 
til den 1. februar 2020 og har haft bopæl i Danmark i mindre end 6 år inden for de seneste 12 år. 
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4) Det tidligere medlem skal efterbetale kontingentet, herunder eventuelt bidrag til efterlønsordningen 
for den periode, hvor medlemskabet var afbrudt på grund af opholdskravet – dog tidligst fra den 1. 
januar 2019. Det samlede beløb kan oplyses af a-kassen. 

 

Hvornår kan man få udbetalt dagpenge? 

For et tidligere medlem, der har fået genoprettet sit medlemskab, kan der udbetales dagpenge fra den 1. i 
den måned, hvor anmodning om genoprettelse af medlemskabet er modtaget i a-kassen. Det er desuden et 
krav, at medlemmet i øvrigt opfylder betingelserne for retten til dagpenge efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. 

 

Hvordan genopretter man sit medlemskab? 

Et tidligere medlem kan genoprette sit medlemskab med tilbagevirkende kraft i perioden fra den 1. februar 
2020 til den 31. juli 2020 ved at kontakte sin tidligere a-kasse. Der er som nævnt ovenfor et krav, at man 
efterbetaler kontingentet for den udmeldte periode. A-kassen har pligt til at vejlede disse tidligere 
medlemmer om retten til at genoprette medlemskabet. 

 

Sine Hav, integrationsfaglig seniorrådgiver, Dansk Flygtningehjælp 

 


