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Tak for jeres henvendelse fra den 10. oktober 2018, hvor I anfører, at opholdskrav
for ret til dagpenge vanskeliggør eksport og vækstmulighederne for arkitektbranchen, herunder at det bliver sværere at tiltrække og fastholde højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

J.nr. 2018 - 6649

Regeringen har indgået Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag
for pensionsindbetalinger med Dansk Folkeparti. Det fremgår heraf, at der indføres
optjeningsprincipper på ydelsesområdet, herunder et opholdskrav for ret til dagpenge. Det har vi besluttet, da regeringen finder det rimeligt, at man skal have en
tæt tilknytning til det danske samfund, hvis man skal kunne drage fordel af dagpengesystemet. Jeg vil minde om, at vi med skatteaftalen generelt set gør det mere
attraktivt at arbejde i Danmark – også for udlændinge.
Regeringen ønsker samtidig ikke at lægge hindringer i vejen for et velfungerende
arbejdsmarked i Danmark eller at man fx kan tage en uddannelse i udlandet. Derfor
er der i aftalen lagt op til en række undtagelser fra opholdskravet, hvor ophold i udlandet sidestilles med ophold her i riget eller et EU/EØS-land. Dette giver mulighed for, at personer, der under et udlandsophold har haft en tilknytning til Danmark
eller en dansk virksomhed, kan opnå ret til dagpenge. Der lægges i regeringens lovforslag op til, at følgende ophold i udlandet kan sidestilles med ophold her i riget:
1) Hyre på et dansk skib.
2) Ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed.
3) Ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse.
4) Ophold i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller
datterselskab.
5) Ophold i udlandet med henblik på erhvervsmæssig uddannelse, og medlemmet opfyldte kravet om bopæl og ophold umiddelbart før, uddannelsen
blev påbegyndt.
6) Ophold i udlandet som forsker ved et udenlandsk universitet eller en udenlandsk forskningsinstitution eller virksomhed, og medlemmet opfyldte kravet om bopæl og ophold umiddelbart før, udlandsopholdet blev påbegyndt.

Der er derudover lagt op til, at også ægtefæller, samlevere, registrerede partnere og
umyndige børn til personer, der opfylder en af undtagelserne, kan sidestille et ophold i udlandet med ophold her i riget.
Regeringen har desuden besluttet, at opholdskravet skal indfases gradvist. Det betyder, at medlemmer, der søger om dagpenge i 2019, skal have opholdt sig i Danmark sammenlagt 5 år inden for de seneste 8 år. I 2020 vil opholdskravet være på 6
år inden for de seneste 8 år. Derudover kan personer, der allerede har påbegyndt et
dagpengeforløb før ikrafttrædelsestidspunktet, først omfattes, når personen genindplaceres i dagpengesystemet.
Med den gradvise indfasning af opholdskravet giver regeringen folk mulighed for
at indrette sig på et dagpengesystem, hvor forudsætningen for adgang til de fulde
ydelser er, at man har en fast tilknytning til det danske samfund og har bidraget
hertil gennem en længere årrække.
På den baggrund mener jeg, at regeringen har fundet den rette balance mellem at
sikre, at borgerne har en tæt tilknytning til det danske samfund, før de kan opnå ret
til dagpenge, og samtidig give plads til at være ansat i erhverv med internationalt
udblik uden at miste retten til dagpenge.

Venlig hilsen

Troels Lund Poulsen
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