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Dagpenge, mens du søger job
på Færøerne
Når du er dagpengeberettiget i Danmark kan du
søge om at få udbetalt danske dagpenge i op til
3 måneder samtidig med at du opholder dig og
søger arbejde på Færøerne.

Betingelser for at få en PD U2 under
jobsøgning på Færøerne


Du skal være statsborger i et EØS-land.

Du skal udfylde en ansøgning om at få lov til at
tage dine danske dagpenge med til Færøerne.
Hvis du opfylder betingelserne, udsteder Ase
dokumentet PD U2, som er grundlaget for, at du
kan få dagpenge udbetalt, mens du opholder dig
på Færøerne.



Du skal have ret til danske dagpenge den
dag, du rejser fra Danmark. Det betyder bl.a.,
at du skal have fast bopæl og ophold i
Danmark på afrejsedagen.



Hvis du tidligere har fået et PD U2 dokument
kan du ikke få en ny PD U2, før du;

Der er en række betingelser, der skal være
opfyldt. Du kan læse nærmere herom under
afsnittet:
”Betingelser for at få en PD U2 under jobsøgning
på Færøerne”.

o har haft arbejde i mindst 296 timer inden
for 12 uger eller 3 måneder eller
o har drevet selvstændig virksomhed i
væsentligt omfang i 8 hele uger inden for
12 uger eller 3 måneder.

Før du rejser til Færøerne
Har du planer om at søge arbejde på Færøerne,
bør du læse denne vejledning grundigt igennem
og medbringe den, når du rejser. Du er også
velkommen til at kontakte os, hvis du har behov
for nærmere vejledning.

Så længe kan du få dagpenge
PD U2 giver ret til dagpenge i op til 3 måneder,
mens du søger arbejde på Færøerne. På
dokumentet, står der start- og slutdato.

Det er vigtigt, at du planlægger din afrejse i
god tid!
Du skal søge om at få udbetalt dine danske
dagpenge under arbejdssøgning på Færøerne
inden du rejser fra Danmark. Ansøgningen skal
ske på et særligt skema ”Ansøgning om
dagpenge under arbejdssøgning på Færøerne
(dokument PD U2)”. Du skal udfylde
ansøgningen og returnere den til Ase senest 14
dage før din afrejse. Der er en vejledning på
ansøgningsskemaet, som du bør læse grundigt.
Du har selv ansvaret for, at ansøgningen er
korrekt udfyldt så Ase kan udstede PD U2.

Så meget får du
Det er Ase, der udbetaler dine dagpenge. Du får
det samme beløb, som du normalt ville have fået
i Danmark, der vil blive afregnet og indberettet
skatteoplysninger som ved almindelig udbetaling
af dagpenge. Udbetalingen af dagpenge vil blive
indsat på din NemKonto.
Forholdene på Færøerne
Du kan søge oplysninger om arbejds- og
forsikringsforhold på Færøerne på
www.norden.org
Når du kommer til Færøerne
Når du kommer til Færøerne skal du hurtigst
muligt henvende dig hos arbejdsformidlingen for
at blive tilmeldt som arbejdssøgende.
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For at du kan modtage dagpenge fra PD U2´s
startdato, skal du tilmelde dig arbejdsformidlingen på Færøerne senest 7 dage efter
dokumentets startdato. Hvis du tilmelder dig efter
de 7 dage, betyder det, at du først kan få
dagpenge fra den dag, hvor du tilmelder dig.
Du skal selv medbringe PD U2 til den færøske
arbejdsformidling. Du skal ligeledes medbringe
de 2 dokumenter (SED 008 og SED 009), som vi
sender til dig.
SED 008 skal du aflevere til arbejdsformidlingen
på Færøerne. Dokumentet oplyser, at du har ret
til at være arbejdssøgende med danske dagpenge på Færøerne.

Du kan muligvis få den færøske arbejdsformidling til at påtegne den SED 009 som du
har med og selv sende denne til os via post,
til fax (7013 7012) eller via e-post (som indscannet dokument).
Vi kan først udbetale dagpenge til dig, når vi har
fået bekræftet din tilmelding til arbejdsforrmidlingen på Færøerne.
Tast dagpengekort på mitase.dk
Mens du er på Færøerne, skal du udfylde
dagpengekortet på mitase.dk på samme måde
som når du modtager almindelige dagpenge.
På kortet skal du oplyse om alle forhold, der har
betydning for Ases udbetaling af dagpenge til
dig. Du skal læse vejledningen grundigt
igennem, inden du taster oplysningerne.



betale kontingent og evt. efterlønsbidrag til
Ase i hele perioden. Kontingentet bliver som
udgangspunkt trukket (modregnet) i dine
dagpenge og



give besked til arbejdsformidlingen på
Færøerne, hvis der opstår forhold, der kan få
betydning for din ret til dagpenge. Det
gælder fx hvis du bliver syg, får arbejde,
deltager i undervisning, rejser tilbage til
Danmark eller lignende.

Hvis du bliver syg
Hvis du bliver syg, mens du opholder dig på
Færøerne med danske dagpenge, skal du melde
dig syg hos Ase og arbejdsformidlingen på
Færøerne på din første sygedag. Du vil modtage
dagpenge fra Ase under de første 14 dages
sygdom.

Mens du søger arbejde på Færøerne
Så længe du ikke har fået arbejde på Færøerne
skal du opfylde visse betingelser for at få
dagpenge. Du skal;



stå til rådighed for arbejdsmarkedet på
Færøerne

Hvis du ikke overholder dine forpligtelser
Hvis du fx udebliver fra et møde hos den
færøske arbejdsformidling får Ase besked om
dette. Vi skal behandle udeblivelsen efter de
danske rådighedsregler, hvilket vil sige, at vi
stopper udbetalingen af dagpenge til dig, mens vi
undersøger forholdet. Du får som udgangspunkt
ikke dagpenge fra du udebliver til du igen har
oprettet kontakten til arbejdsformidlingen på
Færøerne.
Hvis du udebliver mere end én gang, kan du
pålægges en karantæne i udbetalingen af
dagpenge. Hvis den færøske arbejdsformidling
giver Ase besked om, at du ikke er aktivt
arbejdssøgende på Færøerne efter de regler, der
gælder dér, kan du helt miste retten til dagpenge.
Det er derfor vigtigt at overholde aftaler med den
færøske arbejdsformidling til punkt og prikke!

SED 009 skal arbejdsformidlingen på Færøerne
udfylde og sende til Ase, påført den dato du har
tilmeldt dig hos dem.





Er din sygdom af mere end 14 dages varighed,
vil du kunne få udbetalt ydelser under
sygdommen ved at henvende dig til den
kompetente myndighed på Færøerne.

følge de krav, som den færøske myndighed
stiller til dig som arbejdssøgende. Når du er i
udlandet, er det ikke nødvendigt at indtaste
din jobsøgning i din joblog på jobnet.dk,

Hvis du får arbejde på Færøerne
Hvis du får arbejde på Færøerne, ophører din ret
til danske dagpenge, og du skal
arbejdsløshedsforsikres på Færøerne. Når du er
sikker på, at du er blevet omfattet af den færøske

gå til kontrol på arbejdsformidlingen på
Færøerne og møde, når arbejdsformidlingen
indkalder dig til møde,
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forsikring, skal du meldes ud af Ase. Du kan ikke
være forsikret i både Danmark og Færøerne.

Det er vigtigt, at du søger om optagelse i den
færøske forsikring senest 8 uger efter, at din
PD U2 er udløbet. På den måde sikrer du, at du
kan indtræde direkte i den færøske forsikring og
modtage dagpenge fra den, hvis betingelserne er
opfyldt.

Den anciennitet, du optjener på Færøerne ved at
være forsikret og arbejde dér, kan du overføre til
Danmark, hvis du vender tilbage hertil. Det
kræver, at den færøske myndighed bekræfter
forsikrings- og arbejdsperioderne på en PD U1.
Du kan henvende dig til myndigheden, inden du
tager hjem, og bede dem om at udstede en
attest PD U1. Hvis det ikke kan nås, inden du
skal vende tilbage, kan vi hjælpe dig med at
indhente dokumentet, når du er kommet til
Danmark.
Hvis du får deltidsarbejde i attestperioden, skal
arbejdsformidlingen på Færøerne spørge os, om
du kan få udbetalt supplerende dagpenge
samtidig med deltidsarbejdet. Det skal dog
bemærkes, at der kun kan udbetales
supplerende dagpenge, hvis du ikke er blevet
omfattet af arbejdsløshedsforsikringen på
Færøerne.

Særligt om dimittender
Da der ikke er dagpengeret for dimittender i den
færøske arbejdsløshedsforsikring, har du ikke
umiddelbart ret til færøske dagpenge efter
udløbet af de tre måneder med PD U2, hvis du
er dimittend.
Tilbage til Danmark ved udløbet af PD U2
Hvis du ikke får arbejde på Færøerne og fortsat
ønsker at få danske dagpenge, er det vigtigt, at
du vender tilbage til Danmark og tilmelder dig
jobcentret, inden PD U2 udløber. Ellers mister du
retten til dagpenge i Danmark. Hvis denne dag er
en søndag eller helligdag, skal du tilmelde dig
jobcentret den førstkommende hverdag. Hvis du
registrerer dig ledig i Danmark via internettet,
skal du være opmærksom på, at du over for os
skal kunne dokumentere, at du var tilbage i
Danmark inden udløbet af PD U2. Denne
dokumentation er kopi af flybillet eller lign. Hvis
du er mødt personligt op på jobcentret, skal du
have bekræftelse på din personlige tilmelding
fra jobcentret.

Hvis du bliver ledig på Færøerne efter du har
haft arbejde dér
Hvis du bliver ledig på Færøerne efter du har
arbejdet dér, og hvis du ønsker at blive på
Færøerne, skal du omfattes af den færøske
arbejdsløshedsforsikring, og kan modtage
dagpenge fra den, hvis betingelserne er opfyldt.
Den anciennitet du har optjent ved at være
arbejdsløshedsforsikret i Danmark kan du
overføre til den færøske forsikring. For at kunne
medregne dine forsikrings- og arbejdsperioder
fra Danmark skal du have perioderne bekræftet
på en PD U1. Du kan få attesten ved at rette
henvendelse til Ase, men husk at du først har
brug for dokumentet, hvis du bliver ledig, efter
du har været i arbejde og kun hvis du ønsker at
blive på Færøerne. Når du er sikker på, at du
er blevet omfattet af den færøske forsikring, skal
du meldes ud af Ase.

Du kan altså ikke holde ferie på Færøerne i
forlængelse af din periode med jobsøgning, hvis
du ønsker at vende tilbage til Danmark og
modtage dagpenge.
For sent tilbage til Danmark
Hvis du tilmelder dig Jobcentret efter udløb af
PD U2-perioden, kan du først få dagpenge igen,
når du har haft arbejde. Som fuldtidsforsikret skal
du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger/3
måneder.
Selv om du mister retten til dagpenge, hvis du
tilmelder dig for sent, mister du ikke retten til at
være medlem af Ase. Du skal derfor fortsat
betale kontingent til Ase for senere at kunne få
dagpenge.

Hvis du bliver på Færøerne efter udløbet af
perioden med PD U2
Hvis du efter udløbet af perioden med PD U2
ønsker at blive på Færøerne, skal du omfattes af
den færøske arbejdsløshedsforsikring. Kontakt
derfor den færøske forsikring, så du kan blive
meldt ind. Du skal også kontakte Ase, så du kan
blive meldt ud her hos os.

Hvis du kan dokumentere, at du skal til
ansættelsessamtale på Færøerne i umiddelbar
tilknytning til PD U2´s udløb, eller hvis du kan
dokumentere, at du har været forhindret i at rejse
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hjem, fordi du har været syg, kan Ase give
dispensation. Hvis du får dispensation kan du
tilmelde dig jobcentret i Danmark efter attestens
udløb, uden at du mister din ret til dagpenge.

for Danmark. Det gælder både for EØS-landene
og for landene uden for EØS.
For det første har man altid mulighed for at rejse
til udlandet, når man blot vender tilbage inden for
samme døgn. Der er således ikke noget i vejen
for at rejse en enkelt dag til et af vores nabolande, for at søge arbejde.

Ase kan også tillade, at du registrerer dig som
arbejdssøgende i Danmark, efter PD U2 udløber,
hvis andre undskyldelige og uforudsigelige
omstændigheder har forhindret dig i at nå hjem i
rette tid.

Man kan også få dagpenge under jobsøgning i
udlandet, hvis man, inden man rejser, oplyser
om opholdets varighed til jobcentret og Ase, og
fremlægger dokumentation for, at man er
indkaldt til en ansættelsessamtale. Man skal
vende tilbage til Danmark inden for 5 dage.

Din ansøgning om dispensation skal i alle
tilfælde sendes til Ase. Ansøgning skal som
udgangspunkt være modtaget i Ase, før din
PD U2 udløber. Hvis vi giver dispensation,
betyder det ikke, at du kan få udbetalt dagpenge
på Færøerne ud over den periode, som PD U2dokumentet dækker. En dispensation betyder
kun, at du kan få dagpenge fra den dag, du
registrerer dig som arbejdssøgende i Danmark.
Tilbagevenden til Danmark efter du har haft
arbejde på Færøerne
Hvis du ønsker at vende tilbage til Danmark efter
at have haft arbejde på Færøerne, skal du
kontakte arbejdsløshedsforsikringen på
Færøerne inden du rejser og få en PD U2 fra
dem. Du skal nemlig bruge retten til at søge
arbejde i Danmark i 3 måneder med færøske
dagpenge, før du kan blive omfattet af den
danske arbejdsløshedsforsikring.
Efter udløbet af de 3 måneder med færøske
dagpenge, er det vigtigt, at du søger om
optagelse i den danske forsikring senest 8 uger
efter, at din færøske PD U2 er udløbet. På
den måde sikrer du, at du kan indtræde direkte i
den danske forsikring og modtage dagpenge fra
den, hvis betingelserne er opfyldt.
PD U2 i EØS-landene
Der er også mulighed for at tage til et andet
EØS-land med en PD U2. Betingelserne er lidt
anderledes end ved jobsøgning på Færøerne. Vi
henviser til vores brochure ” Dagpenge, mens du
søger job i udlandet”, hvor du også kan se hvilke
lande, der er omfattet af EØS.
Andre muligheder for at søge job uden for
Danmark
Du har også andre muligheder for at få udbetalt
danske dagpenge, mens du søger arbejde uden
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