Arbejde i udlandet
Hvis du får tilbudt arbejde eller ophold i udlandet, er det vigtigt at du straks kontakter din afdeling/kreds
for at få vejledning om, hvad det betyder for dig.
Det skyldes at det kan have betydning for din ret til medlemskab, dagpenge og efterløn.
Vi har lavet denne vejledning som vi beder dig om at læse.
Herefter er du meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
Arbejde i et EØS land
Hvis du får arbejde i et andet EØS-land (EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz), skal du som
hovedregel være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i landet. Du må ikke samtidig være medlem af
Byggefagenes Arbejdsløshedskasse - BFA. (Hvis du bliver udstationeret, skal du læse mere om det længere
nede i denne vejledning).
Hvis du bliver omfattet af forsikringen i det andet land og skal udmeldes af BFA, kan du ikke indbetale
efterlønsbidrag i denne periode. Til gengæld har du mulighed for at efterbetale efterlønsbidraget, når du
kommer tilbage til Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at det kan være et stort beløb, du skal
efterbetale. Der er desuden en række regler, du skal være opmærksom på - især hvis du er væk i lang tid,
eller du påtænker at gå på efterløn kort tid efter, du er vendt tilbage til Danmark.
Hvad skal du gøre?
Hvis du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det EØS-land, hvor du har fået tilbudt arbejde, skal du
kontakte BFA. Du kan ringe til din afdeling/kreds, eller du kan sende en mail til medlem@bf-a.dk.
Du vil få tilsendt et skema, som du skal udfylde og returnere sammen med kopi af din første lønseddel fra
arbejdsforholdet i EØS-landet. Herefter vil vi udmelde dig af BFA, sende brev med bekræftelse til dig og
tilbagebetale kontingent fra din udmeldelsesdato. Brevet vil også indeholde information om dine
muligheder for optagelse, hvis du vender tilbage til Danmark.
Hvis du ikke kan blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende land, skal du bede om
dokumentation for det. Denne dokumentation skal sendes til BFA. Hvis vi modtager denne dokumentation
har du ret til at bevare medlemskabet hos os.
Optagelse efter arbejde i et EØS-land
Efter arbejde i et andet EØS-land, kan du blive optaget i BFA og få overført din forsikrings- og
arbejdsperiode fra det andet EØS-land.
Du skal søge om optagelse senest 8 uger efter du er ophørt med at være forsikret i det andet EØS-land.
Det kan du gøre elektronisk på vores hjemmeside .
Du kan tidligst blive optaget fra den dato, vi har modtaget din ansøgning om optagelse.
Hvis du er ledig kan du tidligst modtage dagpenge fra den dato vi har modtaget din ansøgning om optagelse
OG du er tilmeldt Jobcenter. Du skal også have bopæl og ophold i Danmark.
Hvad skal du gøre, hvis du har været forsikret i en dansk a-kasse inden for de seneste 5 år?

Du skal søge om optagelse så vi modtager den inden for 8 ugers fristen. Hvis du ønsker at få overført din
forsikringsperiode skal du give besked til din afdeling/kreds eller sende en mail til medlem@bf-a.dk.
Herefter vender vi tilbage til dig med et særligt skema som du skal udfylde og sende til os for at vi kan
indhente dokumentation for den forsikringsperiode du har haft i det andet EØS-land. Hvis du er ledig skal
du tilmelde dig Jobcenter.
Hvad skal du gøre, hvis du ikke har været forsikret i en dansk a-kasse inden for de seneste 5 år?
Du skal søge om optagelse så vi modtager den inden for 8 ugers fristen. Herudover skal du begynde arbejde
i Danmark senest 8 uger efter du er ophørt med at være forsikret i det andet EØS-land. Du skal arbejde
mindst 296 timer inden for 12 uger/ 3 måneder for at kunne overføre forsikringsperioderne.
Hvis du ønsker at få overført din forsikringsperiode skal du give besked til din afdeling/kreds eller sende en
mail til medlem@bf-a.dk. Herefter vender vi tilbage til dig med et særligt skema som du skal udfylde og
sende til os for at vi kan indhente dokumentation for den forsikringsperiode du har haft i det andet EØSland.
Du kan tidligst blive optaget fra den dato, vi har modtaget din skriftlige ansøgning om optagelse.
Udstationering – midlertidigt udsendt til arbejde i et EØS-land
Hvis du bliver udsendt af din danske arbejdsgiver, kan du fortsætte medlemskabet af BFA. Det er en
betingelse at du får en afgørelse af Pensionsstyrelsen/Udbetaling Danmark om at du kan bevare din danske
sociale sikring. Du kan læse mere på www.penst.dk.
Hvad skal du gøre?
Du eller din arbejdsgiver skal udfylde et spørgeskema hos Pensionsstyrelsen/Udbetaling Danmark. Når du
modtager deres afgørelse skal du sende en kopi til BFA. Herefter vender vi tilbage til dig.
Grænsearbejder – arbejdet i et EØS-land og bopæl i et andet
Hvis du som lønmodtager eller selvstændig arbejder i et EØS-land, men bor i et andet land og vender
tilbage til din bopæl mindst en gang om ugen, er du grænsearbejder.
Som grænsearbejder skal du forsikres i det EØS-land du arbejder i. Hvis du bliver grænsearbejder skal du
give besked til din afdeling/kreds. Du kan også sende en mail til medlem@bf-a.dk. Vi vil herefter vende
tilbage til dig.
Hvis du bliver fuldt ledig, skal du modtage dagpenge i det land hvor du bor. Du skal da straks og senest på
første ledige dag rette henvendelse til myndigheden i dit bopælsland.
Du vil modtage dagpenge efter de regler der gælder i dit bopælsland.
Hvis du bliver delvist ledig skal du modtage dagpenge i det land hvor du arbejder. Du skal da straks og
senest på første ledige dag rette henvendelse til myndigheden i dit arbejdsland.
Du vil modtage dagpenge efter de regler der gælder i dit arbejdsland.
Arbejde uden for EØS-landene
Hvis du påbegynder arbejde uden for EØS-landene, kan du bevare dit medlemskab af BFA. Hvis du har
bevaret medlemskabet af BFA og bliver ledig, vil du have mulighed for at modtage dagpenge fra første
ledige dag, dog tidligst den dato du har bopæl og ophold i Danmark og har tilmeldt dig Jobcenter.
Det er vigtigt at du sørger for at gemme al dokumentation for dit arbejde og dine arbejdstimer.

Færøerne
Hvis du påbegynder arbejde på Færøerne, vil du som udgangspunkt blive omfattet af den færøske
arbejdsløshedsforsikring ALS.
Hvad skal du gøre?
Hvis du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen på Færøerne, skal du kontakte BFA. Du kan ringe til din
afdeling/kreds, eller du kan sende en mail til medlem@bf-a.dk.
Du vil få tilsendt et skema, som du skal udfylde og returnere sammen med dokumentation fra ALS. Herefter
vil vi udmelde dig af BFA, sende brev med bekræftelse til dig og tilbagebetale kontingent fra din
udmeldelsesdato. Brevet vil også indeholde information om dine muligheder for optagelse, hvis du vender
tilbage til Danmark.
Hvis du ikke kan blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen på Færøerne, skal du bede om dokumentation
for det. Denne dokumentation skal sendes til BFA. Hvis vi modtager denne dokumentation har du ret til at
bevare medlemskabet hos os.
Efterlønsordningen
Hvis du har ret til at bevare medlemskabet af en dansk a-kasse, kan du også bevare din eventuelle
tilmelding til efterlønsordningen.
Hvis du bliver udmeldt på grund af arbejde i et andet EØS-land, vil du også blive udmeldt af
efterlønsordningen.
Hvis du senere bliver optaget i en dansk a-kasse og får overført din anciennitet, vil du have mulighed for at
efterbetale efterlønsbidrag for EØS-perioden. Du skal være opmærksom på at det kan dreje sig om et stort
beløb du skal efterbetale. Du skal opfylde nogle særlige betingelser for at kunne genindtræde i
efterlønsretten.
Din afdeling/kreds kan fortælle dig mere om de betingelser du skal opfylde.
Den faglige del i Danmark og i udlandet
Hvis du bliver omfattet af forsikringen i et andet EØS land og derfor bliver udmeldt af a-kassen, kan du
vælge at bevare medlemskabet af den faglige del i Danmark, medens du arbejder i udlandet.
Det er også vigtigt at du bliver tilmeldt en faglig organisation når du arbejder for en udenlandsk
arbejdsgiver. Det skyldes, at vi ikke kan hjælpe hvis der bliver problemer med enten løn, arbejdsskader,
eller manglende ansættelse og fyreseddel.
Hvis du bliver udsendt af en dansk arbejdsgiver og bevarer dit medlemskab af dansk a-kasse, skal du også
bevare dit medlemskab af den faglige del i Danmark.
Særlige regler om karantæne
Som hovedregel får du ikke karantæne for arbejdsophør i udlandet. De almindelige
karantænebestemmelser gælder dog, hvis du arbejder i Grønland som udstationeret, hvis du ved ophør
efter arbejde på Færøerne ikke har udstået sanktion efter færøske regler, eller hvis du
-

er grænsearbejder (det vil sige, at du arbejder og er socialt sikret i ét EØS-land, men har din bopæl i
et andet og vender tilbage mindst 1 gang om ugen)
er udsendt for den danske stat eller en dansk registreret arbejdsgiver.

Og til sidst
Hvis du har nogle spørgsmål eller denne vejledning ikke dækker din situation, så er du meget velkommen til
at kontakte os.
Du kan læse mere om arbejde i udlandet på www.penst.dk og www.borger.dk.

