
Svenskere og a-kassen i DK 
 
I bør ikke rådgive jeres kollegaer som er bosiddende i Sverige, om hvilke regler der gælder for 
dem, da reglerne er under ændring. I bør i videst mulig omfang henvise dem til mig, Mette 
Lisberg – lisberg@3f.dk eller til Øresunddirekt.com - www.oresunddirekt.com, for mere generel 
information. I er også velkomne til at ringe, hvis I lige står med et tvivlsspørgsmål. 
 
Men her er lige en lynoversigt på gældende regler, som styres af EØS-forordninger man kan 
finde på http://www.adir.dk/sw31075.asp - og som sagt... reglerne ændrer sig hele tiden. Der 
er specielle regler for Øresundsregionen. 
 
 

Hovedregler i EØS     
 

• Man skal være forsikret i det land hvor man arbejder 
 

• Man skal have ydelser fra det land hvor man bor 
 
 
Grunden til disse regler er, at i alle lande, med undtagelse af Danmark og Finland, er 
forsikringen en obligatorisk del af lønnen, men frivillig i Danmark og Finland, hvor man selv 
bliver nødt til at tegne den. 

 
• Supplerende dagpenge udbetales i arbejdslandet 

 
Forudsætning er naturligvis, at man er dagpengeberettiget, evt. får indhentet oplysninger fra 
den svenske a-kasse, hvis de havde sådan en, før de startede i Danmark. For at få 
supplerende skal man have en frigørelsesattest og melde sig ledig på jobnet.dk og 
efterfølgende opfylde alle de forpligtelser, som ledige skal. 
 
 

Fordel som pendler 
 
Man har som fordel som pendler (grænsegænger) den fordel, - at når man bliver arbejdsløs, 
behøver man ikke først have et arbejde i sit Sverige for at kunne blive optaget af a-kassen.  
 
 

Forbudt – foreløbigt 
 
Hvis man tager et job i Sverige samtidig med, at man arbejder i Danmark, vil den svenske 
socialsikring forlange 25% i forsikringsafgift af den danske arbejdsgiver. Det er derfor en god 
ide, at danske arbejdsgivere får ansatte bosat i Sverige til at underskrive en erklæring på, at 
de ikke tager arbejde i Sverige, mens de arbejder i DK, og at de vil hæfte for en evt. afgift der 
måtte komme. 
 
Der er arbejdes på politisk plan i Øresundskomiteen på en løsning af problemet, som vil tillade, 
at man skal arbejde mere end 25% i Sverige, før der kan forlanges socialafgift at lønnen i DK.  
 
 



Når medlemmer flytter til udlandet 
 
 
Når medlemmer af 3F Kastrup flytter til udlandet, oftest Sverige – sender vi et orienterende 
brev vedlagt brochure ”At pendle” fra Øresunddirekt.com – findes både på svensk og dansk. 
 
Brevets ordlyd er:  
 
Sverige 

 

Vi har fra CPR fået at vide at du er flyttet til Sverige 

 

Du skal være opmærksom på at der gælder særlige regler for dig som grænsegænger/pendler. 

 

Hvis du bliver arbejdsløs skal du have dagpenge i Sverige og huske at melde dig ledig på din første ledighedsdag dér. 

Du skal derefter afslutte dit medlemskab her i DK og ansøge om optagelse i en Svensk A-kasse.  Husk at kontakte os 

så hurtig som muligt. 

 

Der er p.t. en ventetid på 3-4 mdr. før der sker udbetaling i Sverige. 

 

Jeg vedlægger en praktisk brochure og skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe eller skrive til 

lisberg@3f.dk 

  
 
Nyheder m.m. 
 
Öresunddirekt  www.oresunddirekt.com er en informationstjeneste, der formidler offentlig 
information fra myndigheder til borgere og virksomheder i Øresundsregionen. De har også til 
opgave at fremme samarbejdet mellem myndigheder og sagsbehandlere i regionen. Og det er 
de virkelig gode til. I Malmö sidder Christer Olsson med a-kasse spørgsmål. Han ved som 
regel, hvor man kan finde svar, eller hvem man skal kontakte, - men benyt ham kun, hvis du 
er helt fortvivlet. Han taler det smukkeste syngende skånsk, men er rimelig nemt at forstå☺ 
 
 
 
Nyhedsbrevet fra dem kan du bestille på 
http://www.oresunddirekt.dk/Nyheder/Nyhedsbrev.aspx 
 
 
Nyt fra Øresund, www.nfo.nu - en næsten daglig nyhedsmail. Bitte små artikler om det der 
kan være væsentligt… nok mest for svenskere, der har interesse i DK, - men det er jo godt at 
vide, hvad der optager de svenske medlemmer. Journalisten Anne Palmehag har jeg stødt på 
flere gange ved forskellige arrangementer, - og er meget interesseret i at tage 
problemstillinger op og gå dem efter journalistisk, - som f.eks. da jeg ikke kunne få et 
rabatkort i ICA, fordi jeg ikke havde en svensk personnummer eller adresse og dermed gik glip 
af masser af rabatter og tilbud. 
 
Bestil nyhedsbrevet ved at trykke på ”Prenumerera utan kostnad” 
 



Arbejdsløs – pendler - Sverige 
 

• Meld dig ledig på din lokale Arbetsformedlingen første dag 
o find den nærmeste på www.arbetsformedlingen.se 

 
• Meld dig ind i en svensk a-kasse 

o www.transport.se/avd12  - er for de fleste: SAS, Renovationsfolk og lign. 
o www.hrak.se  Hotel og Restauration a-kasse, fagforening www.hrf.net 

 
- fordelen ved disse 2 a-kasser er, at de har lokalt kontor i Malmø 
 

• Meld dig ud af den danske a-kasse 
o Allerbedst er personlig henvendelse i 3F Kastrup 

 
 

• Få udsted en PD U1 (tidl. E301) 
o Personbåren Dokument Udland 1 – udstedes af 3F. Dokumentet beviser overfor 

den svenske a-kasse, hvor længe du har været forsikret i DK, hvor mange timer 
du har arbejdet, og hvad du har tjent.  

o Medbring helst sidste 2 års lønsedler, fyreseddel eller kontrakt, evt. årsopgørelse 
for at lette vores ekspedition. Det tager ca. 2 uger at udstede PDU’en. 

 
• Hav stor tålmodighed 

o Der kan være op til flere måneders ventetid i Sverige før du får dine dagpenge 
(dog med tilbagevirkende kraft).  

 
• Overlev med feriepengene 

o Iht. Ferieloven §30, stk. 2 – ”feriegodtgørelse for tidligere og løbende 
optjeningsår udbetales til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto ….. 2) 
hvis lønmodtageren fratræder i forbindelse med flytning til udlandet” 

o Hvis arbejdsgiver allerede har afregnet til FerieKonto, kan du via 
www.feriekonto.dk henvende dig via kontaktformularen og bede om at få 
pengene udbetalt.  

o Hvis du har fået alt udbetalt vil du naturligvis ikke få feriepenge, hvis du tiltræder 
det danske arbejdsmarked igen 

o Man kan ikke holde ferie som arbejdsløs i Sverige (svensk a-lov) 
 

I arbejde igen 
 

• Husk at melde dig ind senest den første arbejdsdag i DK igen 
o De fleste a-kasser har online tilmelding, henvend dig gerne til os for at høre 

hvilken a-kasse der er den rette for dig 

  
• Afslut den svenske a-kasse 

o Du skal kun være arbejdsløsforsikret ét sted: i dit arbejdsland, når du har 
arbejde. 
 
 
 

3F Kastrup, www.3fkastrup.dk, Saltværksvej 68 - Mette Lisberg 70300950 


