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Kære Folketingsmedlemmer 
 

Regeringen fremsatte d. 3. oktober lovforslag L13 med et nyt opholdskrav for 
retten til dagpenge, som en del af implementering af skatteaftalen fra februar 
2018. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det udelukke mange udlandsdanskere fra 
dagpengesystemet. Et forslag I snart skal stemme om i Folketinget. 

 
Kritik og eksempler fra flere cases i medierne har tydeliggjort mange 
uhensigtsmæssigheder i forslaget. Det kan fx være en person, som tager til USA, 
hvor vedkommende arbejder to år i biotek-industrien. Han/hun kommer 
efterfølgende til Danmark og arbejder i fire år for fx Novo, ALK, Lundbeck, 
universitetsverdenen eller tilsvarende, men bliver efter fire år sagt op som led i en 
fyringsrunde. Denne person vil - på grund af sit udlandsophold fire år tidligere - 
ikke kunne modtage dagpenge, selv om han/hun er medlem af en a-kasse. 

 
Af de mest fremtrædende cases, som beskæftigelsesudvalget har fået 
henvendelser om kan bl.a. nævnes Jannik Møllers beretning. Jannik er en 61 årig 
dansker, som er ansat som udviklingsmedarbejder i en tysk virksomhed, der inden 
for de seneste 5 år udsendte ham til Nigeria og Etiopien. En skatteyder gennem 
længere tid samt medlem af en a-kasse, men pludseligt kommer han til at stå i en 
situation, hvor han simpelthen ikke må være uden beskæftigelse op til han alligevel 
skal på pension. Bliver han alligevel ledig i tiden op til folkepensionen, vil han være 
tvunget til at gå fra hus og hjem, da han heller ikke vil være berettiget til 
kontanthjælp. 

 
Hanne Jørgensen berettede om sine sønner i et åbent brev til 
beskæftigelsesministeren. I brevet skrev hun følgende: ”Mine egne sønner og 
deres kærester arbejder i dag i to forskellige lande i store globale virksomheder. 
De har gjort alt dét, der indtil for ganske nyligt var helt rigtigt i forhold til de politiske 
udmeldinger om at være på forkant i den globale konkurrence. De har haft 
deltidsarbejde, mens de har gået i folkeskolen, på gymnasiet og på universitetet. 
De har taget en del af deres universitetsuddannelse i udlandet. De blev ansat i 
faste stillinger i Danmark i umiddelbar forlængelse af uddannelsen, og derfor har 
de i efterhånden mange år haft tæt tilknytning til det danske arbejdsmarked og 
betalt skat her i landet. Lige nu indbetaler de stadig kontingent til a-kassen. Når de 
om et par år vender hjem til Danmark med bred international erfaring, som vil 



kunne komme virksomheder her i landet til gavn, vil de med det foreliggende 
lovforslag reelt set være retsløse.” 

Danes Worldwide opfordrer politikerne til at lytte til de danskere, forslaget rammer. 
Det handler om vore danske medborgere, der arbejder eller har arbejdet i 
udlandet. 

 
Vi opfordrer jer til at stemme imod et forslag, som vil skade den danske model, det 
danske arbejdsmarked og Danes Worldwides medlemmer. 

  

Venlig hilsen/best regards, 

Anne Marie Dalgaard 
Generalsekretær/Secretary General 


