
Dagpenge og arbejdsløshedskasse i Danmark 
Når du arbejder i Danmark, har du mulighed for at forsikre dig mod arbejdsløshed. 

I Danmark har vi ikke obligatorisk arbejdsløshedsforsikring. Du skal derfor selv tilmelde dig 
arbejdsløshedskassen (a-kassen), som oftest varetages af fagforeningerne.  

Hvad koster det?  
Som fuldtidsmedlem i a-kassen i 3FA koster det 524 kroner om måneden.  
Udover det kommer kontingent til fagforeningen på ca. 479 kroner om måneden.  
Du kan trække kontingentet til fagforening og a-kassen fra i det danske skattesystem (SKAT). 

Ret til dagpenge  
For at få ret til dagpenge og hjælp fra a-kassen kræver loven, at du skal opfylde nogle betingelser: 

• Være medlem af a-kassen i mindst et år.
• Opfylde et indkomstkrav på 254.328 kroner. Kun indkomst i medlemsperioder kan regnes 

med, og du kan maksimalt medregne 21.194 kroner. pr. måned.
Indkomstkravet kan opfyldes på baggrund af A- og B-indkomst, hvoraf der er betalt 
arbejdsmarkedsbidrag, herunder også løn eller overskud fra selvstændig virksomhed.

• Kunne dokumentere, at din ansættelse har været på de løn- og arbejdsvilkår, som 
almindeligvis gælder i Danmark.

• Kunne dokumentere, at din løn svarer til lønnen i danske overenskomster.
• Din lønindkomst skal være indberettet til Indkomstregistret hos SKAT.

Får du en løn, som ligger langt under overenskomsten på området, kan det betyde, at du ikke kan 
optjene ret til dagpenge. Kontakt din lokale 3F fagforening for at få nærmere at vide om reglerne, 
så du undgår misforståelser.  

For at modtage dagpenge i Danmark skal du: 
• Bo i Danmark.
• Være tilmeldt jobcentret.
• Søge arbejde.
• Stå til rådighed for det danske arbejdsmarked på lige vilkår med danskere.

Du er altid velkommen til at kontakte den lokale 3F-fagforening (link) for at høre, om dine løn- og 
arbejdsforhold lever op til de overenskomstmæssige krav.  

Anciennitet fra andre lande  
Forsikrings- og beskæftigelsesperioder til optjening af rettigheder kan lægges sammen fra et land 
til et andet, så længe det er et EU-/EØS-land eller Schweiz.  

Du skal opfylde følgende betingelser: 
• Du skal have arbejde og melde dig ind inden for otte uger, efter du afbryder forsikringen i

det andet EU-/EØS-land eller Schweiz.
• Du skal have 296 timers arbejde inden for de første 12 uger/3 måneder i Danmark  (148

timer for deltidsforsikrede).
• Lønindtægten fra perioder med medlemskab i et andet EØS-land eller Schweiz skal være

skattepligtige.



• Lønnen skal svare til normal løn i det pågældende land.

Husk at aflevere lønsedler eller lignende, der kan dokumentere dine arbejdstimer/lønindtægt i 
udlandet.  

Har du et tidligere medlemskab i Danmark inden for fem år, er der ikke noget krav om arbejde. 

Du skal have et års uafbrudt medlemskab. Her kan du medregne forsikringsperioden fra dit 
hjemland, hvis du opfylder de ovenstående betingelser.  


