
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring om tilpasning af regelverket til rfo 883/2004 

– ref.nr. 12/985 
 

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) har den 3. april 2012 

modtaget høring fra Arbeidsdepartementet over tilpasningen af de norske 

forskrifter for dagpenge ved arbejdsløshed til forordning 883/04.  

 

I forhold til Arbeidsdepartementets høringsliste skal jeg bemærke, at SFR er 

en selvstændig styrelse under Beskæftigelsesministeriet og vi har 

postadresse, Njalsgade 72 C, 2300 København S.  

 

I jeres høringsbrev fremgår det under pkt. 2, at der i PD U1 ikke er 

tilstrækkelig med oplysninger om indtægtsforhold, til vurdering af hvorvidt 

det norske krav om mindsteindtægt er opfyldt. SFR vil blot henlede 

opmærksomheden på, at med dokument SED U004 kan der angives relativt 

detaljerede oplysninger om en persons arbejdsindtægt.  

 

SFR kan konstatere at Norge – ligesom Danmark – ikke ønsker at forlænge 

perioden med eksport af arbejdsløshedsydelser fra 3 til 6 måneder.  

SFR finder, at der alene gives den kompetente myndighed mulighed for 

forlængelse med forordningens artikel 64, stk. 3, og at det ikke er et krav at 

der kan ske forlængelse. 

 

Til bestemmelserne i den norske dagpengeforskrift, skal SFR blot bemærke, 

at de synes meget summariske, særligt § 13-9. 

 

I vejledning nr. 40 af 2. juni 2010, er de danske betingelser for eksport af 

arbejdsløshedsydelser beskrevet i pkt. 26-99. Bl.a. er der efter dansk praksis 

undtagelser fra 4-ugers-kravet ud over at man skal følge ægtefælle. Fx hvis 

man er statsborger i det land man rejser til, hvis man skal til 

ansættelsessamtale eller skal begynde arbejde i det andet land. 

 

Den danske vejledning kan findes her: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132126  
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Vi har i øvrigt med glæde erfaret, at Norge fra 1. juni 2012 vil være omfattet 

af reglerne i forordning 883/04.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marie Beck Jensen 

Rekruttering og EØS 

Tlf: +45 4177 8089 

e-mail: mje@penst.dk 

 

 

 


