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Det nye opholdskrav bør ikke stå alene, for at kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge.
Betingelse for modtagelse af dagpenge bør ikke være afhængig af, at have haft bopæl i DK eller 2
EU/EØS-landene i en afgrænset periode men udelukkende alene knytte sig til a-kasse 3 lovgivningens
regler om medlemskabets- og beskæftigelsen længde.

Begrundelse:

Regeringen og Dansk Folkeparti har i begyndelse af februar 2018 indgået en aftale om, at der fra
01.01.2019 også indføres et opholdskrav for medlemmer af en a-kasse der ønsker
arbejdsløshedsdagpenge.
Opholdskravet indebærer, at et medlem af en a-kasse, skal have opholdt sig lovligt her i riget (inkl.
Grønland og Færøerne) eller i et andet EU/EØS-land i sammenlagt 7 år, inden for de seneste 8 år
(først fra 2021), for at kunne få ret til arbejdsløshedsdagpenge.
Alle medlemmer af de danske a-kasser, der arbejder udenfor de nævnte lande, bliver 15 derfor hårdt
ramt på økonomien ved hjemkomst fra fx Australien eller Amerika m.fl.
I KristenDemokraterne mener vi, at de nuværende regler på området for 18 modtagelse af
kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvor opholdskravet nu er 7 år ud af 8 års lovligt ophold i riget, ikke
bør overføres til også, at gælde for arbejdsløshedsforsikringsområdet.
Dette fordi, at et medlem af en a-kasse betaler sit medlemsbidrag og bidrager derfor selv til finansiering
af dagpengeudgifterne, i modsætning til en person der søger kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Vi
finder det desuden meget positivt, at danskere rejser ud i verden for, at finde beskæftigelse, og for at
dygtiggøre sig indenfor deres fag. Når de så senere vender hjem igen, kommer det Danmark til gode.
I KristenDemokraterne vil vi derfor forelå regeringen, at opholdskravet ikke alene bør være afgørende
for, at kunne modtage dagpenge men, at personens beskæftigelse før udrejsedatoen, bør godskrives
personen til opfyldelse af opholdskravet.
KristenDemokraterne foreslår derfor, at fx 2 års fuldtidsbeskæftigelse før udrejsedatoen, bør “tælle”
mindst som 4 år af opholdskravet og fx 3,5 års fuldtidsarbejde før udrejsedato bør tælle som 7 års
opholdskrav, således at medlemmet dermed vil have ret til dagpenge ved hjemkomst. Det mener vi vil
være rimeligt og mere fair.
I denne sammenhæng vil der også være en sammenhæng med reglerne i den nye dagpengereform
hvor en dagpengemodtager kan forlænge sin dagpengeret med beskæftigelse: fx 962 timers
lønarbejde forlænger dagpengeretten med 1924 timer.
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Eventuelle referencer:

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/02/ny-aftale-lavere-skat-paa-arbejde-og-43
pensionsindbetaling (faktaark_optjeningsprincipper.pdf)
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