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Antallet af udstedte dokumenter svinger – bl.a. i takt med arbejdsløsheden.  Vores sag 

Antallet af udstedte dokumenter er steget fra 626 dokumenter i 2007, til 784 
dokumenter i 2009. I 2010 blev der i alt udstedt 1049 dokumenter.  

11-410-0002 isj 

2. kontor 

  
Styrelsen har hidtil fulgt udviklingen i antallet af udstedte dokumenter i form 
at kvartalsvis statistik over brug af dokumenter. Tilsynsrådet har på møde 
senest primo januar 2011 bedt styrelsen om at afdække brugen af PD U2/ E 
303 for hele EØS-området. 
 
Konklusion. 
I 2010 har styrelsen registeret at der er udstedt i alt 1.049 dokumenter fordelt 
på 29 arbejdsløshedskasser.  
 
Undersøgelsen viser at: 
 

 Der er udbetalt ca. 40 mil kr. i EØS-dagpenge i 2010  
 
 Det estimeres, at 50 pct. af de medlemmer, der rejser ud med en PD 

U2/ E 303 ikke vender tilbage til det danske dagpengesystem efter 
udløb af dokumentperioden. 

 
 Ca. 0,05 pct. af alle medlemmer af en arbejdsløshedskasse får udstedt 

et dokument i løbet af et kalenderår. ”Akademikerarbejdsløshedskas-
serne” udsteder mere end 3 gange så mange dokumenter pr. medlem 
som gennemsnittet for arbejdsløshedskasserne. 

 

                                                 
1 Jobsøgningslandene Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz anvender dog fortsat attest E 
303 (Forordning nr. 1408/1971 med Gennemførelsesforordning nr.574/1972). I rapporten 
dækker begrebet ”dokumenter” både PD U2 og attest E 303. 

Arbejdsdirektoratet ophørte som selvstændig virksomhed den 31. december 2010, idet op-
gaver på tilsynsområdet blev overdraget til Pensionsstyrelsen og opgaver på klagesagsområ-
det blev overdraget til Arbejdsskadestyrelsen. 
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 0, 6 pct. af EU-10 statsborgere2 får udstedt et dokument i løbet af et 
kalenderår. Dette skal sammenholdes med, at EU-10 statsborgere ud-
gør ca. 0,04 pct. af alle medlemmer af en arbejdsløshedskasse. 

 
 77 pct. udstedes til danske statsborgere. 
 
 5 pct. udstedes til EU-10 statsborgere. 

 
 18 pct. udstedes til øvrige EØS-statsborgere. 

 
 Dokumentperioderne fordeler sig ligeligt over hele kalenderåret. 

 
 Ca. ¼ af dokumenterne udstedes til dimittender.  

 
Styrelsen vil følge udviklingen og eventuelt gentage undersøgelsen i 2012, 
med det formål at belyse medlemmernes brug af det danske dagpengesystem 
før og efter brug af dokumentet. 
 
Formål. 
Undersøgelsen har til formål at afdække medlemmernes brug af PD U2/ E 
303 for hele EØS-området. 
 
Undersøgelsens datagrundlag.  
Undersøgelsen omfatter alle dokument PD U2 og attest E 303 udstedt i 2010. 
Det enkelte dokument indeholder oplysninger om cpr-nummer, a-kasse, job-
søgningsland, statsborgerskab, dokumentstart, dimittend, eventuel dispensa-
tion (og grunden hertil).  
 
Indtil den 1. maj 2010 blev EØS-dagpenge udbetalt af jobsøgningslandet. 
Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge af den danske a-kasse, bortset 
fra jobsøgningslandene Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. (Forord-
ning nr. 1408/1971 med Gennemførelsesforordning nr. 574/1972).  
 
Styrelsen har derfor kun kunnet indhente oplysninger om ydelsesudbetalin-
ger før, under og efter dokumentperioden til de medlemmer, der har fået ud-
stedt dokument PD U2 fra den 1. maj 2010 eller senere. Undersøgelsen af 
ydelsesudbetalinger er derfor baseret på PD U2 udstedt den 1. maj 2010 eller 
senere. 
 
 
 

 
2 Statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Tjekkiet, Slovakiet, 
Slovenien, Ungarn. 
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Undersøgelsen er nærmere beskrevet i bilag 1 – 4 
Bilag 1:  Danske statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i 2010. 
Bilag 2:  EØS-statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i 2010. 
Bilag 3:  A-kassetilhørsforhold. 
Bilag 4:  EØS-dagpengeudbetalinger i 2010. 
 
Undersøgelsen er baseret på oplysningerne i bilag 5 - 10 
Bilag 5:  Danske statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i 2010. 
Bilag 6:  Danske statsborgeres brug af PD U2/ E 303 fordelt på områder  
 og kvartaler. 
Bilag 7:  EØS-statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i 2010. 
Bilag 8:  EØS-statsborgeres brug af PD U2/ E 303, fordelt på statsbor-

gerskab, jobsøgningsland mv. 
Bilag 9:  Oversigt over a-kassetilhørsforhold. 
Bilag 10:  Oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om udbetaling af 

dagpenge og EØS-dagpenge i 2010. 
 
Tidligere undersøgelser. 
Det daværende Arbejdsdirektorat gennemførte i 2008 en tilsynsundersøgel-
se3 af a-kassernes administration af udstedelse af attest E 303 (nu PD U2). 
Undersøgelsen omfattede 169 attester, fordelt på 10 a-kasser, udstedt i 2006, 
uanset medlemmets nationalitet og attestland.  
 
Direktoratet fandt som udgangspunkt ikke, at a-kassernes administration som 
helhed var tilfredsstillende, men det var dog direktoratets vurdering, at der, 
da der hovedsageligt var tale om administrative fejl i forbindelse med udfyl-
delse af selve attesten, var tale om typer af fejl, der ville kunne undgås ved at 
a-kasserne blev gjort eksplicit opmærksom på denne type fejlmuligheder i en 
rundskrivelse. Fejludbetalingerne beløb sig maksimalt til ca. 0,2 % af de 
udbetalte ydelser. Direktoratet fandt derfor ikke at der var behov for yderli-
gere tiltag i forlængelse af administrationsundersøgelsen. 
 
 
 

                                                 
3 Tilsynsrapport af 18. august 2008 om a-kassernes administration af udstedelse af attest E 
303, j.nr. 07-410-0039. 
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Bilag 1 
 

Danske statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i 2010. 
 
 
I 2010 blev der udstedt i alt 806 dokumenter til danske statsborgere, til i alt 
27 forskellige jobsøgningslande (se Bilag 5).  
 
Jobsøgningsland. 
Danske statsborgere rejser hovedsagelig til de nordiske og nordeuropæiske 
lande. 67 pct. af dokumenterne udstedes til disse 2 landeområder. Storbritan-
nien, Tyskland og Norge er hovedmål for denne gruppe, idet 44 pct. af alle 
dokumenter udstedes til disse 3 lande. 
 
30 pct. af dokumenterne udstedes til Sydeuropa. Frankrig og Spanien er som 
forventes aftager af væsentlig del af dokumenterne. Ca. 22 pct. af alle doku-
menter udstedes til disse 2 lande. 
 
3 pct. af dokumenterne udstedes til Østeuropa. 
 
Dimittender. 
222 dokumenter blev udstedt til dimittender, svarende til at ca. 28 pct. af alle 
dokumenter udstedes til dimittender. Dimittender udgør således en væsentlig 
del af de danske statsborgere, der benytter dokumentet. 
 
69 pct. af dimittenderne vælger Nordeuropæiske lande eller Norden som 
jobsøgningsland. 53 pct. af dokumenterne udstedes til Nordeuropa, med 
Storbritannien og Tyskland som de største modtagere af dimittender. 16 pct. 
af dokumenterne udstedes til Norden, heraf størstedelen til Norge.  
 
30 pct. af dokumenterne udstedes til Sydeuropa, heraf langt størstedelen til 
Frankrig og Spanien. 
 
Kun 1 pct. af dokumenterne udstedes til Østeuropa. 
 
Dispensationer. 
Efter artikel 64, stk. 1, litra a) i forordningen skal den ledige før sin afrejse 
have været tilmeldt Jobcenteret som jobsøgende og have stået fuldt til rådig-
hed for arbejdsmarkedet i sammenlagt mindst 4 uger efter, at personen blev 
ledig (4-ugers-kravet). Der kan dispenseres fra 4-ugers-kravet:  
 

1. Hvis medlemmet ledsager sin ægtefælle eller samlever, som har over-
taget varigt arbejde eller som er påbegyndt uddannelse i andet EØS-
land (ægtefælleflytning). 

 



 
 
 

5/21 

 

2. Hvis medlemmet skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land. 
 

3. Hvis medlemmet kan dokumentere at skulle påbegynde arbejde i det 
andet EØS-land. 

 
4. Hvis medlemmet er statsborger i det land, som medlemmet rejser til. 

 
5. Hvis medlemmet har været syg af kortere varighed. 

 
I 2010 blev 12 pct. af dokumenterne, til i alt 17 forskellige jobsøgningslande, 
udstedt med dispensation (Bilag 6).  
 
91 dispensationer blev givet grundet ægtefælleflytning. 83 pct. af ægtefælle-
dispensationerne (75) blev udstedt til Norden og Nordeuropa og kun 17 pct. 
af dispensationer blev givet til Syd og Østeuropa.  
 
8 dispensationer blev givet grundet ansættelsessamtale i det andet EØS-land, 
heraf 5 til Sydeuropa. 
 
Dispensationsmulighederne 3 – 5 blev ikke benyttet af danske statsborgere. 
 
Når danske statsborgere benytter muligheden for at få dispensation fra 4-
ugers-kravet er det altså hovedsagelig i forbindelse med ægtefælleflytning til 
Norden og Nordeuropa. 
 
Dokumentperiode. 
Danske statsborgere brug af dokumenter fordeler sig over alle 4 kvartaler i 
året, dog med en lille overvægt i 1. og 3. kvartal.  
 
Fordelingen på lande sammenholdt med kvartaler viser ikke en overvægt til 
et specifikt område, fx Sydeuropa, i et enkelt kvartal. 
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Bilag 2 
 

EØS-statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i 2010 
 

I 2010 blev der udstedt i alt 243 dokumenter til EØS-statsborgere, til i alt 20 
forskellige jobsøgningslande (se Bilag 7).  
 

 40 pct. blev udstedt til statsborgere fra de nordiske lande (104 doku-
menter). 

 
 20 pct. blev udstedt til EU-10-statsborgere (51 dokumenter). 

 
 20 pct. udstedt til statsborgere fra Tyskland og Italien (43 dokumen-

ter). 
 

 20 pct. blev udstedt til øvrige EØS-statsborgere (45 dokumenter). 
 
Jobsøgningsland. 
Mere end 80 pct. af dokumenterne blev udstedt til medlemmets hjemland.  
Kun statsborgere fra Nord Europa har en lidt lavere frekvens til hjemlandet. 
 
Dimittender. 
Hvert 4. dokument blev udstedt til dimittender (27 pct.). Mere end 50 pct. 
(36 dokumenter) af dimittenderne er fra de nordiske lande, heraf 22 fra Is-
land. Næsten 25 pct. (15 dokumenter) er EU-10 statsborgere. Der er således 
en overvægt af dimittender fra Norden og EU-10 landene. 
 
Dispensationer. 
Som beskrevet i bilag 1 kan der dispenseres fra 4-ugers-kravet under visse 
omstændigheder.  
 
Hvert 4. dokument udstedes med dispensation fra 4-ugers-kravet (26 pct.). 
Der er ikke udstedt dokumenter med dispensation fra 4-ugers-kravet til EØS-
statsborgere på grundlag af ægtefælleflytning, påbegyndt arbejde eller syg-
dom (mulighed 1, 3 og 5). 
 
8 dispensationer blev givet grundet ansættelsessamtale i et andet EØS-land. 
Halvdelen af ansættelsessamtalerne var i medlemmets hjemland. 
 
56 dispensationer blev givet grundet statsborgerskab.  
 
37 pct. af EU-10-statsborgere, der rejste til hjemlandet, fik dispensation fra 
4-ugers-kravet grundet statsborgerskab, hvorimod kun 26 pct. af de øvrige 
EØS-statsborgere benyttede muligheden for dispensation grundet statsbor-
gerskab. 
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EU-10 statsborgere benytter altså muligheden for dispensation for 4-ugers-
kravet grundet statsborgerskab i større omfang end de øvrige EØS-
statsborgere. 
 
Dokumentperiode. 
EØS-statsborgeres brug af dokumentet fordeler sig ligeligt over alle 4 kvar-
taler i 2010.  
 
EU-10 statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i 2010. 
Antallet af EU-10 statsborgere, der har fået udstedt et dokument, er steget fra 
23 medlemmer i 2009 til 51 medlemmet i 2010. Mere end halvdelen udste-
des til polske statsborgere. Statsborgere fra 4 lande – Estland, Tjekkiet, Slo-
vakiet og Slovenien - har ikke benyttet muligheden for at får udstedt et do-
kument. EU-10 statsborgere har fået udstedt 21 pct. af det antal dokumenter, 
der er udstedt til EØS-statsborgere i 2010 og ca. 5 pct. af samtlige udstedte 
dokumenter. Dette skal sammenholdes med, at EU-10 statsborgerne udgør 
0,4 pct. af alle medlemmer af en arbejdsløshedskasse. 
 
Jobsøgningsland. 
Der blev udstedt dokumenter til statsborgere fra 6 EU-10-lande. 
81 pct. var til statsborgerens hjemland (43 dokumenter).  
 
Dimittender. 
30 pct. af dokumenter udstedt til EU-10 statsborgere, blev udstedt til dimit-
tender. Der er dog stor forskel på de forskellige statsborgergruppers brug af 
dokumentet som dimittender. Således blev 6 dokumenter ud af 7 dokumenter 
udstedt til statsborgere fra Bulgarien og samtlige (2) dokumenter til statsbor-
gere fra Letland, udstedt til dimittender, hvorimod kun 2 dokumenter ud af 
29 dokumenter til polske statsborgere, blev udstedt til dimittender. 
 
Dispensation. 
37 pct. blev udstedt med dispensation for 4-ugers-kravet grundet statsborger-
skab (16 dokumenter). Ingen EU-10 statsborger fik dispensation på grund af 
ansættelsessamtale. 
 
Dokumentperiode. 
Dokumentperioden er ikke opgjort særskilt for gruppen. 
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Bilag 3 
A-kassetilhørsforhold. 

 
Der er i 2010 udstedt i alt 1.049 dokumenter til 2.126.857 medlemmer af en 
arbejdsløshedskasse. Dette svarer til, at ca. 0,05 pct. af alle medlemmer af en 
arbejdsløshedskasse får udstedt et dokument i løbet af et kalenderår. 
 
Der er dog stor forskel på, hvor stor en andel af medlemmerne i de enkelte 
arbejdsløshedskasser, der får udstedt dokumentet (Bilag 9). 
 
0,22 pct. af medlemmerne af arbejdsløshedskassen for Journalister, Kommu-
nikation og Sprog fik udstedt dokumentet i 2010, hvorimod arbejdsløsheds-
kassen Fag Og Arbejde til sammenligning kun udstedte dokumentet til 0,01 
pct. af medlemmerne, og HK udstedte dokumenter til 0,03 pct. af medlem-
merne. 
  
Arbejdsløshedskassen for Journalister, Kommunikation og Sprog, Magistre-
nes Arbejdsløshedskasse, AAK og Civiløkonomerne Arbejdsløshedskasse 
har alle udstedt mere end 3 x gennemsnittet på 0,05 pct. til deres respektive 
medlemmer. Disse 4 arbejdsløshedskasser udstedte i alt 342 dokumenter, 
svarende til 33 pct. af alle dokumenter i 2010.  
 
133 af dokumenterne i disse 4 arbejdsløshedskasser blev udstedt til dimitten-
der, svarende til ca. 40 pct. 
 
Der er således et væsentlig større brug af dokumentet blandt ”akademiker-
arbejdsløshedskasserne” end gennemsnittet, og ca. 4 ud af 10 dokumenter i 
disse arbejdsløshedskasser udstedes til dimittender. 
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 Bilag 4 
EØS-dagpengeudbetalinger i 2010. 

 
EØS-dagpenge udbetales fra og med 1. maj 2010 af den danske a-kasse. 
Samkørsel mellem styrelsens oplysninger fra a-kasserne om udstedte PD U2/ 
E 303 i 2010 og registrering af udbetalte EØS-dagpenge i Indkomstregisteret 
viser, at der ikke er overensstemmelse mellem det antal og de medlemmer, 
der er indberettet af a-kasserne og udbetalingerne i henhold til Indkomstregi-
steret (bilag 8).  
 
Styrelsen vil henstille til a-kasserne, at indberetning om udstedte PD U2 do-
kumenter og attest E 303 sker i overensstemmelse med de udsendte retnings-
linjer. Der henvises til styrelsens brev til a-kasserne af 21. maj 2010. 
 
Styrelsen vil ligeledes henstille til a-kasserne, at udbetaling af EØS-
dagpenge foretages under a-kassernes særskilte SE-nummer til brug herfor 
samt at a-kasserne benytter SKB-posteringstypen: 1 102 1. Der henvises til 
”Information fra regnskabstilsynet nr. 7/2010” af 9. marts 2010. 
 
Endvidere vil styrelsen overveje at ændre indberetningsmetoden således, at 
styrelsens registrering af udstedte PD U2 dokumenter og attest E 303 sker på 
baggrund af Indkomstregisteret og dagpenge registreret i RAM. 
 
Styrelsen har valgt at lægge registreringerne i Indkomstregisteret til grund 
ved vurderingen af EØS-dagpengeudbetalingerne. 
 
EØS-dagpengeudbetaling i 2010. 
Det estimeres, at der er udbetalt i alt ca. 40 mil kr. i EØS-dagpenge4 i 2010, 
svarende til ca. 11.200 uger.  
 
Ledighed før og efter udløb af dokumentperiode. 
Af de 807 cpr-numre, der har fået udbetalt EØS-dagpenge i perioden 1. maj 
– 31. december 2010, har 644 cpr-numre fået udbetalt dagpenge i 2010. Ca. 
80 pct. af de medlemmer, der får EØS-dagpenge er således ledige, enten før 
og/eller efter udbetaling af EØS-dagpenge. 
 
Ca. 20 pct. modtager kun EØS-dagepenge. Det må derfor antages, at ca. 20 
pct. af medlemmerne får dispensation fra 4-ugers reglen, modtager EØS-
dagpenge i op til 3 måneder, og ikke vender tilbage til ledighed i Danmark. 
 
385 cpr-numre har fået udbetalt dagpenge efter udbetalingen af EØS-
dagpenge. Denne gruppe er altså vendt tilbage til Danmark straks eller kort 

 
4 EØS-dagpenge i forbindelse med attest E 303 udbetales af jobsøgningslandet og indgår 
derfor ikke. 
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tid efter udløb af dokumentperioden og er vendt tilbage til ledighed i Dan-
mark.  
 
Dette tyder på, at ca. 50 pct. forbliver uden for dagpengesystemet i Danmark. 
Undersøgelsens resultat er på niveau med resultatet af en tilsvarende svensk 
undersøgelse5 fra 2004, hvorefter ca. 50 pct. af de ledige, som rejste ud med 
EØS-dagepenge, ikke vente tilbage til ledighed i Sverige.  
 
Ledighedens varighed. 
32 pct. af alle modtagere af EØS-dagpenge var ledige før dokumentperioden, 
og ca. 80 pct. af disse havde en kortvarig ledighedsperiode på op til 13 uger. 
Kun 1,5 pct. havde været ledig mere end ½ år før udrejse. 
 
Efter dokumentperiodens udløb ændres ledighedsmønstret, idet 48 pct. var 
ledige efter dokumentperiodens udløb og kun ca. 30 pct. af disse havde en 
kortvarig ledighedsperiode på op til 13 uger.  
 
Af de resterende 70 pct. havde 27 pct. mere end ½ års ledighed efter hjem-
komsten og 10 pct. mere end ¾ års ledighed. 
 
Undersøgelsen viser, at de 50 pct., som returnerer til ledighed efter hjem-
komst til Danmark, har høj sandsynlighed for en relativ lang ledighedsperio-
de inden for det første år efter hjemkomsten. 
 

 
5 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Jobseeking in other EU/EEA countries while 
drawing Swedish unimployment benefit, second quarter 2004 (2005:4) 
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Bilag 5 

 
Danske statsborgere brug af PD U2/ E 303 i 2010 

 
Danske statsborge-
re / Jobsøgnings-
land 
(27 lande) 

Antal  
dokumenter 

I pct. Dispensation  
ægtefælle-

flytning 

I pct. Dispensation  
ansættelses-

samtale 

I pct. 

Belgien 14 1,7 3 21 -  
Bulgarien 2 0,3 -  -  
Cypern 3 0,4 -  -  
Estland 1 0,1 -  -  
Finland 7 0,9 1 1 -  
Frankrig 54 6,7 -  1  
Grækenland 18 2,2 -  -  
Holland 26 3,2 5 19 -  
Irland 16 2,0 3 19 -  
Island 11 1,4 1 9 1  
Italien 34 4,2 2 6 1  
Letland 6 0,8 2 33 -  
Litauen 1 0,1 1 100 -  
Luxembourg 3 0,4 2 67 -  
Malta 5 0,6 -  -  
Norge 78 9,7 14 18 1  
Polen 13 1,6 -  -  
Portugal 8 1,0 -  -  
Rumænien 3 0,4 -  -  
Schweiz 28 3,5 10 36 -  
Spanien 123 15,3 11 9 3  
Storbritannien 170 21,1 15 9 1  
Sverige 62 7,7 8 13 -  
Tjekkiet 1 0,1 -  -  
Tyskland 103 12,8 10 10 -  
Ungarn 1 0,1 -  -  
Østrig 15 1,9 3 20 -  
I alt  806 100,2pct. 91 11 pct. 8 1 pct. 
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Bilag 6 

 
Danske statsborgeres brug af PD U2/E 303, fordelt på områ-

der og kvartaler. 
 
 
Nord Europa: 
Danske stats-
borgere / 
Jobsøgnings-
land (8 lan-
de) 

Antal  
dokumen-

ter 

I pct. af 
antal do-
kumenter 
til danske 

statsborgere

Dispensation  
ægtefælle-
flytning (I 

pct. af antal 
dokumenter 
til gruppen) 

Dispen-
sation   

ansættel-
sessamta-

le 

Dimit-
tend 

Belgien 14 1,7 3 - 5 
Holland 26 3,2 5 - 11 
Irland 16 2,0 3 - 5 
Luxembourg 3 0,4 2 - 0 
Schweiz 28 3,5 10 - 5 
Storbritanni-
en 

170 21,1 15 1 48 

Tyskland 103 12,8 10 - 38 
Østrig 15 1,9 3 - 5 
I alt  375 47 pct. 51 (14 pct.) 1 117 
 
 
 
 
Syd Europa: 
Danske stats-
borgere / 
Jobsøgnings-
land (7 lan-
de) 

Antal  
dokumen-

ter 

I pct. af 
antal doku-
menter til 

danske 
statsborgere 

Dispensation  
ægtefælle-
flytning (I 

pct. af antal 
dokumenter 
til gruppen) 

Dispen-
sation   
ansæt-
telses-
samtale 

Dimit-
tend 

Cypern 3 0,4 - - 0 
Frankrig 54 6,7 - 1 26 
Grækenland 18 2,2 - - 2 
Italien 34 4,2 2 1 9 
Malta 5 0,6 - - 2 
Portugal 8 1,0 - - 0 
Spanien 123 15,3 11 3 27 
I alt  245 30 pct. 13 (5 pct.) 5 66 
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Norden: 
Danske stats-
borgere / 
Jobsøgnings-
land (4 lan-
de) 

Antal  
dokumen-

ter 

I pct. af 
antal do-
kumenter 
til danske 

statsborgere

Dispensation  
ægtefælle-
flytning (I 

pct. af antal 
dokumenter 
til gruppen) 

Dispensation  
ansættelses-

samtale 

Dimittend 

Finland 7 0,9 1 - 3 
Island 11 1,4 1 1 4 
Norge 78 9,7 14 1 25 
Sverige 62 7,7 8 - 4 
I alt  158 20 pct. 24 (15 pct.) 2 36 
 
 
Østeuropa: 
Danske 
statsbor-
gere / Job-
søgnings-
land (8 
lande) 

Antal  
dokumen-

ter 

I pct. af 
antal do-
kumenter 
til danske 

statsborgere

Dispensation  
ægtefælle-
flytning (I 

pct. af antal 
dokumenter 
til gruppen) 

Dispensation  
ansættelses-

samtale 

Dimittend 

Bulgarien 2 0,3 pct. - - 0 
Estland 1 0,1 pct.  - - 0 
Letland 6 0,8 pct. 2 - 2 
Litauen 1 0,1 pct. 1 - 0 
Polen 13 1,6 pct. - - 1 
Rumænien 3 0,4 pct. - - 0 
Tjekkiet 1 0,1 pct. - - 0 
Ungarn 1 0,1 pct.  - - 0 
I alt  28 3 pct. 3 (10 pct.) 0 3 
 
 
PD U2/ E 303 fordelt på kvartaler i 2010: 
Kvartaler  
2010 

Alle stats-
borgere 

I pct. (alle 
statsborgere) 

Danske 
statsborgere 

I pct. (dan-
ske statsbor-

gere) 
1. kvartal 282 27 pct. 222 28 pct. 
2. kvartal 202 19 pct. 146 18 pct.  
3. kvartal 325 31 pct. 258 32 pct. 
4. kvartal 240 23 pct. 180 22 pct.  
I alt  1049 100 pct. 806 100 pct. 
1. + 4. kvartal = 50 pct. 
Fordelingen på lande viser ikke en overvægt til Sydeuropa i 2. og 3. kvartal. 
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Bilag 7 

 
EØS-statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i 2010. 

 
Statsborgerskab 
(20 lande) 

Antal 
udsted-
te do-
kumen-
ter  

Heraf 
dimittend

Heraf 
til 
hjem-
land 

Dispensation 
Statsborger-
skab 

Dispensation 
Ansættelses-
samtale 

Storbritannien 12 2 9 0 1 
Bulgarien 7 6 7 5 - 
Finland 5 2 5 1 - 
Frankrig 8 3 5 1 - 
Grækenland 8 3 8 2 - 
Holland 3 0 2 1 - 
Irland 2 0 2 1 - 
Island 51 22 47 9 3 
Italien 17 1 14 3 1 
Letland 2 2 1 1 - 
Litauen 6 2 5 4 - 
Norge 29 7 21 9 1 
Polen 29 2 26 6 - 
Portugal 1 0 1 0 - 
Rumænien 5 2 2 0 - 
Spanien 10 3 8 3 - 
Sverige 19 5 14 3 - 
Tyskland 26 2 19 7 2 
Ungarn 2 1 2 0 - 
Østrig 1 0 1 0 - 
I alt  243 65 199 56 8 
      
Danmark 806 222    
I alt 1049 287 199 56 8 
82 pct. af de udstedte dokumenter blev udstedt til statsborgerens hjemland 
(199 dokumenter ud af 243 dokumenter). 
 
28 pct. af dokumenter til hjemlandet blev givet med dispensation for 4-
ugers-kravet. (56 dokumenter ud af 199 dokumenter). 
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Bilag 8 
 

EØS-statsborgeres brug af PD U2/ E 303nd mv. 
 
Nord Europa: 
EØS-statsborgere  Antal dokumenter Udstedt til hjemland 
Holland 3 2 
Irland 2 2 
Storbritannien 12 9 
Tyskland 26 19 
Østrig 1 1 
I alt  44 33 (75 pct.) 
 
Syd Europa: 
EØS-statsborgere  Antal dokumenter Udstedt til hjemland 
Frankrig 8 5 
Grækenland 8 8 
Italien 17 14 
Portugal 1 1 
Spanien 10 8 
I alt  44 36 (81 pct.) 
 
Norden: 
EØS-statsborgere Antal dokumenter Udstedt til hjemland 
Finland 5 5 
Island 51 47 
Norge 29 21 
Sverige 19 14 
I alt  104 87 (84 pct.) 
 
Østeuropa: 
EØS-statsborgere Antal dokumenter Udstedt til hjemland 
Bulgarien 7 7 
Letland 2 1 
Litauen 6 5 
Polen 29 26 
Rumænien 5 2 
Ungarn 2 2 
I alt  51 43 (84 pct.) 
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PD U2/ E 303 fordelt på kvartaler i 2010: 
Kvartaler  
2010 

Alle stats-
borgere 

I pct. (alle 
statsborgere) 

EØS-
statsborgere 

I pct. (EØS-
statsborgere) 

1. kvartal 282 27 60 25 
2. kvartal 202 19 56 23 
3. kvartal 325 31 67 27 
4. kvartal 240 23 60 25 
I alt  1049 100 243 100 
 
 
 
PD U2/ E 303 fordelt på EU-10-statsborgere og øvrige EØS-statsborgere 
i 2010: 
Statsborger-
skab 

Antal doku-
menter 

Jobsøgnings-
land Hjemland

Dispensation 
Statsborgerskab

Dispensation 
Ansættelses-
samtale 

EU-10-
statsborgere 

 
51 

 
43 (81 pct.) 

 
16 (37 pct.) 

 
0 

Øvrige EØS-
statsborgere 

 
192 

 
153 (84 pct.) 

 
40 (26 pct.) 

 
8 

Alle EØS 
statsborgere 

 
243 

 
199 (82 pct.) 

 
56 (28 pct.) 

 
8 
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Bilag 9 

Oversigt over a-kassetilhørsforhold   

Arbejdsløshedskasse Antal personer, 
der har fået 
udstedt PD U2/ 
E 303 i 2010 

Antal medlemmer af a-
kassen i 2010 (1.000) 

D 7 Træ, Industri, Byg 25 41 
D 10 Journalister, Kommunika-
tion og Sprog 

 
47 

 
21 

D 14 Socialpædagogernes A-
kasse 

 
7 

 
34 

D 15 Faglige Fælles A- kasse 90 251 
D 17 FOA 19 166 
D 18 Lærernes A-kasse 21 76 
D 22 Danske Lønmodtageres 
A-kasse 

 
34 

 
66 

D 24 Metalarbejdernes A-kasse 20 88 
D 34 Fødevareforbundet NNF 14 21 
D 37 El-fagets A-kasse 3 23 
D 40 Byggefagenes A-kasse 3 17 
D 53 HK 79 242 
D 57 Min A-kasse (tidl. STA) 6 43 
D 62 Funktionærernes og Ser-
vicefagenes A-kasse 

 
4 

 
18 

D 67 Ledernes A-kasse 16 91 
D 72 Teknikernes A-kasse 34 27 
D 73 Kristelige A-kasse 91 167 
D 76 Danske Sundhedsorgani-
sationers A-kasse 

 
30 

 
80 

D 81 BUPL 19 60 
D 82 Business Danmark 3 26 
D 83 Frie Funktionærers A-
kasse 

 
13 

 
28 

D 86 Ingeniørernes A-kasse 48 69 
D 88 Magistrenes A-kasse 87 51 
D 91 AAK 144 85 
D 92 FTF-A 77 128 
D 94 ASE 43 140 
D 95 DANA 7 32 
D 96 IT-faget og Merkonomer-
nes A-kasse 

 
1 

 
06 

D 98 CA 64 35 
   
I alt 1049 2.1267 

 
 
 
 

                                                 
6 A-kassen er i 2010 sammenlagt med Min a-kasse og har derfor ved udgangen af 2010 
ingen medlemmer. 
7 Styrelsens opgørelse af 5. juli 2011 over antal medlemmer af en arbejdsløshedskasse i 
2010 opgør antallet til 2.126.857 medlemmer. 
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Bilag 10 
 
Oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen udbetaling af dag-

penge og EØS-dagpenge i 2010. 
 
EØS-dagpenge udbetales fra og med den 1. maj 2010 af den danske a-kasse. 
Udbetalingen af EØS-dagpenge registreres i Indkomstregisteret på særskilt 
SE-numre. Arbejdsmarkedsstyrelsen har sammenholdt a-kassernes indberet-
ninger om PD U2-dokumenter til styrelsen med udbetalinger af dagpenge – 
og EØS-dagpenge i henhold til Indkomstregisteret og dagpengeregisteret i 
RAM for perioden 1. maj – 31. december 20108. 
 
Oplysninger vedrørende personkreds: 
Samkørsel af dokumenter indberettet til styrelsen og registrering i Indkomst-
registeret på SE-nummer viser, at 149 cpr-numre, der har fået udbetalt EØS-
dagpenge ikke er indberettet til styrelsen. Det estimeres, at 224 dokumenter 
ikke er indberettet til styrelsen i 2010. 
 
 
Fællesmængde mellem indberettede dokumenter til styrelsen og indbe-
retning om EØS-dagpenge i Indkomstregisteret: 
 
Antal dokumenter, der er indberettet til styrel-
sen i 2010 
 

 
 

1.049 
Antal indberettede cpr-numre i Indkomstregi-
steret i perioden 1. maj – 31. december 2010. 

 
 

803 
Antal dokumenter, der er indberettet til styrel-
sen og til Indkomstregisteret i perioden 1. maj 
– 31. december 2010. 

 
 

654 
Antal dokumenter, der ikke er indberettet til 
styrelsen i perioden 1. maj – 31. december 
2010. 

 
 

149 
Estimeret antal dokumenter, der ikke er ind-
berettet til styrelsen i 2010. 
 

 
 

224 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Oplysninger af 16. juni 2011 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
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Antal dokumenter, der er indberettet til styrelsen men som ikke er ind-
berettet til Indkomstregisteret: 
 
Antal dokumenter, der er indberettet til styrel-
sen i 2010. 

 
 

1.049 
Antal cpr-numre, der er indberettet til Styrel-
sen og til Indkomstregisteret i perioden 1. maj 
– 31. december 2010. 

 
 

654 
Antal dokumenter, der ikke er indberettet til 
Indkomstregisteret i 2010 (inklusiv dokumen-
ter udstedt i perioden 1. januar – 30. april 
2010). 

 
 

395 

 
A-kasserne indberettede i 2010 i alt 395 dokumenter, hvor der ikke efterføl-
gende er registeret udbetaling af EØS-dagpenge i Indkomstregisteret. De 395 
dokumenter indbefatter dokumenter udstedt i perioden 1. januar – 30. april 
2010 og dokumenter, der er udstedt, men som ikke er anvendt.  
 
Oplysninger vedrørende udbetaling af dagpenge og EØS-dagpenge: 
Styrelsen har på baggrund af oplysningerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 
estimeret udbetalingen af EØS-dagpenge for perioden 1. januar – 30. april 
2010. Den samlede udbetaling af EØS-dagpenge i 2010 er estimeret til ca. 40 
mil kr. svarende til ca. 11.200 uger. 
 
EØS-dagepengeudbetalinger, baseret på Indkomstregisteret: 
 
 Dagpengeudbetalinger i 

2010 
Antal uger i 2010 

Estimeret udbetaling i 
perioden 1. januar – 30. 
april 2010. 

 
13,3 mil. Kr.  

 
3.739 

Udbetaling i perioden 1. 
maj – 31. december 2010. 

 
 

26,5 mil. Kr. 

 
7.450 

Estimeret udbetaling i 
2010. 

 
 

39,8 mil. Kr.  

 
 

11.189 
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Ledighed før og efter udbetaling af EØS-dagpenge9 
 
Der foreligger ikke valide data og start – og sluttidspunkt for udbetalingspe-
rioderne for så vidt angår EØS-dagpenge. Arbejdsmarkedsstyrelsen har der-
for anvendt seneste startdato i Indkomstregisteret og seneste udbetalte uge 
med dagpenge i RAM. Da der er tale om et ”levende” register, varierer antal-
let af cpr-numre, der er registeret med tiden. Oplysningerne er baseret på 
kørsler i juni 2011 og indeholder udbetalinger registeret i perioden januar 
2010 – maj 2011. 
 
Dagpengeudbetalinger i tiden før og efter EØS-dagpenge: 
 2010 
Antal cpr-numre, der har fået udbe-
talt EØS-dagpenge i 2010 

 
 

807 
Antal cpr-numre, der har fået udbe-
talt dagpenge i 2010. 

 
 

644 
Antal cpr-numre, der ikke har mod-
taget dagpenge i 2010. 

 
 

163 
Antal cpr-numre, der har modtaget 
dagpenge i 2010 før udbetaling af 
EØS-dagpenge. 

 
 

259 
Antal cpr-numre, der har modtaget 
dagpenge i 2010 efter udbetaling af 
EØS-dagpenge. 

 
 

385 
Antal cpr-numre, der ikke har mod-
taget dagpenge i 2010 efter udbeta-
ling af EØS-dagpenge.  

 
 

342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Oplysninger af 12. juni 2011 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
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Dagpengeudbetaling og varighed. 
 
Ledighed 
2010 

Antal cpr-
numre, der 
ikke har 
modtaget 
dagpenge i 
2010 / 2011. 

Antal cpr-
numre, der har 
fået udbetalt 
dagpenge før 
udbetaling af 
EØS-
dagpenge. 

Antal cpr-
numre, der har 
fået udbetalt 
dagpenge efter 
udbetaling af 
EØS-
dagpenge. 

Antal cpr-
numre i alt. 

Ingen ledig-
hed 
 

 
 

163 

 
 

1010 

 
 

411 

 
 

177 
Op til 13 
ugers ledig-
hed 

 
 

 
 

194 

 
 

109 

 
 

303 
Mellem 13 og 
26 ugers le-
dighed 

  
 

51 

 
 

130 

 
 

181 
Mellem 26 og 
39 ugers le-
dighed 

  
 
4 

 
 

102 

 
 

106 
Over 39 ugers 
ledighed 
 

  
 
 

 
 

40 

 
 

40 
I alt 
 
 

 
 

163 

 
 

259 

 
 

385 

 
 

807 
 

                                                 
10 Cpr-numrene har modtaget dagpenge i perioden, men der er ikke indberettet med oplys-
ninger om ledighedstimer. Dette kan bero på fejlindberetning fra a-kassen. 
11 Cpr-numrene har modtaget dagpenge i perioden, men der er ikke indberettet med oplys-
ninger om ledighedstimer. Dette kan bero på fejlindberetning fra a-kassen. 
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