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YDERLIGERE OPLYSNINGER:

DIN RET TIL AT FLYTTE
FRIT INDEN FOR EU

http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=25&langId=da
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=26&langId=da

Siden 1968 har alle arbejdstagere i EU haft ret til
at arbejde i en anden medlemsstat uden at blive
forskelsbehandlet på grund af nationalitet.
Som eksempler kan nævnes:
ÎÎ

 kan arbejde i en anden medlemsstat,
du
bo der med dette formål og blive boende,
når du går på pension.

ÎÎ

du kan søge arbejde i en anden medlemsstat og få hjælp hertil fra de lokale arbejdsformidlinger.

ÎÎ

du har ret til de samme ansættelses- og
arbejdsvilkår som statsborgere i den medlemsstat, du arbejder i.

ÎÎ

du og din familie har ret til de samme sociale og skattemæssige fordele som statsborgere i den medlemsstat, du arbejder i,
f.eks. med hensyn til uddannelsesstøtte.

ÎÎ

d er kan gælde overgangsordninger for
arbejdstagere fra de nye medlemsstater
og deres familiemedlemmer.

Det europæiske sygesikringskort
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=509&langId=da

FLYTNING INDEN FOR
EU, DET EUROPÆISKE
ØKONOMISKE
SAMARBEJDSOMRÅDE
OG SCHWEIZ?

Europe Direct
http://ec.europa.eu/europedirect
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SIKRING AF
DINE SOCIALE
SIKRINGSYDELSER

TÆNKER DU PÅ AT
FLYTTE INDEN FOR EU,
EØS OG SCHWEIZ?
Når du flytter inden for EU, har du måske spørgsmål som f.eks.:
ÎÎ

Hvilken medlemsstat opkræver mine bidrag til sociale sikringsordninger?

ÎÎ

Hvad sker der med min alderspension, når
jeg har arbejdet i mere end én medlemsstat?

ÎÎ

Kan jeg bruge min sygeforsikring, når jeg
rejser til udlandet?

ÎÎ

Jeg er arbejdstager. Har jeg ret til de samme fordele som statsborgere i denne medlemsstat? Kan mine børn få den samme uddannelsesstøtte som børn af statsborgere i
denne medlemsstat?

ÎÎ

Kan jeg rejse til en anden medlemsstat for
at søge arbejde?

Medlemsstaterne har deres egne nationale social- og sygesikringssystemer, men EU-forordninger indeholder bestemmelser om samordning af de forskellige systemer. Dette sikrer, at
personer, der flytter mellem medlemsstaterne,
ikke stilles dårligere med hensyn til social sikring og sygesikring.

BEDRE SAMORDNING
AF DEN SOCIALE SIKRING
FOR AT HJÆLPE DIG

Følgende gælder f.eks. for en EU-borger:
ÎÎ

du betaler kun bidrag til sociale sikringsordninger i én medlemsstat ad gangen.

ÎÎ

hvis du har arbejdet i mere end én medlemsstat (i mindst et år), skal hver enkelt
medlemsstat ved beregningen af din alderspension tage hensyn til hele din arbejdskarriere og betale dig en alderspension, der svarer til din forsikringsbaggrund
i den pågældende medlemsstat.

ÎÎ

hvis du er forsikret i hjemlandet, er det behov for sygesikring, du har, når du rejser i et
af de 31 europæiske lande, dækket med det
europæiske sygesikringskort.

ÎÎ

h vis du rejser til en anden medlemsstat
for at søge arbejde, skal den medlemsstat, hvor du senest har været beskæftiget, betale arbejdsløshedsunderstøttelse
til dig i den anden medlemsstat i mindst
tre måneder.

I begyndelsen af 2010 træder der et nyt sæt regler
for samordning i kraft, som sikrer dine rettigheder
i forbindelse med social sikring og sygesikring, når
du flytter inden for EU, EØS og Schweiz.
Grundprincipperne for samordning vil forblive
uændrede, men de nye regler vil:
ÎÎ

udvide de rettigheder, der er omfattet af
samordningssystemet

ÎÎ

pålægge de nationale socialsikringsinstitutioner en ny forpligtelse til at informere
og bistå borgerne i forbindelse med deres
rettigheder i henhold til samordnings
systemet

ÎÎ

forbedre samordningen med elektronisk
udveksling af information mellem medlemsstaterne, hvilket vil føre til hurtigere, mere retfærdige og mere effektive
afgørelser og betalinger for dig.

