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Arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp og ophold i 
udlandet  

Ophold i udlandet og ydelser 

For at kunne få blandt andet arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp har du pligt til at stille din 

arbejdskraft til rådighed for det danske arbejdsmarked. Du skal også have bopæl og opholde dig i Danmark 

for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge fra en arbejdsløshedskasse eller kontanthjælp fra en kommune. 

 

Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge, og du gerne vil rejse, skal du søge om feriedagpenge eller melde 

dagpengene fra. Derfor skal a-kassen have besked 14 dage før, du rejser ud. Jobcenteret skal også have 

besked.  

 

Hvis du modtager kontanthjælp, kan du søge om ret til udrejse med ydelsen før udrejsen. Det skal ske efter 

konkret aftale med kommunen forud for rejsen.   

 

Konsekvenser 

Det kan konsekvenser, hvis du får ydelser, som du ikke har ret til, fx fordi du opholder dig i udlandet. 

Arbejdsløshedsdagpenge skal betales tilbage, og man kan fremadrettet blive udelukket fra at kunne få 

dagpenge i en periode. Det er arbejdsløshedskassen, der træffer afgørelsen. 

 

Hvis du uberettiget har modtaget kontanthjælp, skal den betales tilbage, og ydelsen kan nedsættes 

fremadrettet. Det er kommunen, der træffer afgørelsen. 

 

Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, foretager lejlighedsvise kontroller i 

lufthavne og ved andre grænseovergange bl.a. sammen med SKAT af, om rejsende har modtaget dagpenge 

eller kontanthjælp under udrejsen. Kontrollerne udføres som led i tilsynet med kommunernes og a-kassernes 

administration af reglerne om kravet til de ledige om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

 

Har du spørgsmål 
Du skal være opmærksom på, at der også er andre ydelser, der ligesom kontanthjælp og dagpenge er 

afhængige af, at man opholder sig i Danmark. 

 

Er du i tvivl, eller har du i øvrigt har spørgsmål så kontakt dit jobcenter eller din a-kasse. 
 


