
 

  

 

Information til grænsependlere underCorona-krisen 

 

Grænsependlere, der bor i Danmark og arbejder i Tyskland 

 

Generelle informationer 

 

Alle myndigheder kan i øjeblikket udelukkende kontaktes skriftligt eller digitalt. 

 

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg bliver arbejdsløs efter endt arbejdsforhold i Tyskland? 

 

 Midlertidlig arbejdsløshed (f.eks. Kurzarbeit (Kug)): 

 

o Den lokale Agentur für Arbeit i Tyskland. Hvis du befinder dig i et 

beskæftigelsesforhold, der er omfattet af den sociale sikring, er du automatisk 

arbejdsløshedsforsikret i Tyskland. Arbejdsløshedsforsikringen er obligatorisk i 

Tyskland. 

 

 Det er arbejdsgiverens opgave at søge om Kurzarbeit hos Agentur für Arbeit. 

Medarbejderne skal dog give deres samtygge (se nedenfor: Kurzarbeit (Kug) i 

Tyskland”). 

 

www.arbeitsagentur.de 

 

 Fuldtidsledighed (ved opsigelse) 

 

o Hvis du bliver fuldtidsledig, skal du rette henvendelse til myndighederne i Danmark: 

 

 Dagpenge (fra en a-kasse): 

 

o Du skal informere både a-kassen & dit lokale Jobcenter i Danmark: 

o Du melder dig ledig digital på www.jobnet.dk 

 

 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.jobnet.dk/


https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-

sygedagpenge/Arbejdsloeshedsdagpenge 

 

OBS: Du skal blive medlem af en a-kasse UMIDDELBART efter du er blevet 

arbejdsløs.  

 

o A-kassen afgør, om du er berettiget til dagpenge. Her ser man bl.a. på 

løngrænser og forsikringsperioder fra arbejdsforholdet i udlandet. 

 

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-

og-sygedagpenge/Arbejdsloeshedsdagpenge 

 

o Ansættelses- og forsikringsperioder meldes til a-kassen via dokumentet 

PD U1, som udstedes af Agentur für Arbeit i Tyskland.  

 

o Dokumentet PD U1 sendes til ansøgeren personligt og skal omgående 

sendes videre til a-kassen! 

 

 Kontanthjælp (økonomisk hjælp fra kommunen) 

 

o Hvis du af den ene eller den anden grund ikke er berettiget dagpenge fra 

a-kassen, kan du søge om kontanthjælp ved din bopælskommune 

 

o For at søge om kontanthjælp, skal du: 

 

 Melde dig arbejdsløs under www.jobcenter.dk 

OG 

 Kontakte dit lokale Jobcenter på 1. dagen af din arbejdsløshed.  

 

 

Kurzarbeitergeld (Kug) i Tyskland 

 

 Kurzarbeitergeld (Kug) er en midlertidig arbejdsløshedsunderstøttelse.  

 

 Grænsependlere, der har et arbejdsforhold ved en tysk virksomhed i Tyskland, modtager 

denne støtte fra Agentur für Arbeit (se også: "Midlertidlig arbejdsløshed"). 

 

 Krav for at arbejdsgiveren kan søge om Kurzarbeit: 

 

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Arbejdsloeshedsdagpenge
https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Arbejdsloeshedsdagpenge
https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Arbejdsloeshedsdagpenge
https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Arbejdsloeshedsdagpenge
http://www.jobcenter.dk/


o Arbejsgiveren skal have tysk Betriebsnummer og skal have tysk virkomheldsadresse. 

o Det er arbejdsgiverens ansvar at ansøge om Kurzarbeitergeld. 

 

 Kurzarbeitergeld kompenserer delvis medarbejderens økonomiske tab i tilfælde af, at 
arbejdsgiveren reducerer arbejdstiden og dermed betaler mindre i løn. 

 

o Lønskompensation:  

 

 60% af tabt nettoløn 

 Med hjemmeboende barn/børn: 67% af tabt nettoløn 

 

 Her kan du beregne dine ydelserunder Kurzarbeitergeld: 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/KUG050-2016_ba014803.pdf 

 

 For at kunne stille krav på ydelser under Kurzarbeit skal arbejdsgiveren reducere 
medarbejderens ordinære arbejdstid og arbejdsgiveren skal rapportere dette til Agentur 
für Arbeit. Ansøgningen foretages i to trin: 

 

 Rapport af tabt arbejdstid (skal ske inden  månedens udgang), 

 Forudbetalte beløb rapporteres til arbejdsformidlingen (Agentur für Arbeit) 

og udbetales herefter.  

 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-

arbeitgeber-unternehmen 

 

 

 Ønsker arbejdsgiver at benytte sig af ordningen Kurzarbeit, skal alle ansatte i 
virksomheden give deres samtygge til denne 
 

 Den maksimale periode for Kurzarbeitergeld er 12 måneder, den kan dog afbrydes 
midlertidigt og genoptages igen. 

 

  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/KUG050-2016_ba014803.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen


www.jobnet.dk 

www.arbeitsagentur.de 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/Merkblatt-8b-

Kurzarbeitergeld_ba015388.pdf 

 

https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/corona-informationen-fuer-

arbeitgeber/regeln-fuer-grenzgaenger-und-entsendete/ 

 

https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus. 

 

https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-

arbeitnehmer 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/KUG050-2016_ba014803.pdf 

 

 

Yderligere økonomisk støtte til virksomheder i Corona-krisen i Tyskland: 

 

 Oplysninger om yderligere økonomisk støtte i Corona-krisen: 
 

https://www.ihk-schleswig-holstein.de/news/startseite-

old/coronavirus/finanzierungshilfen-4729362 

 

 

 

 

 

 

 

EURES-Flensburg  

Agentur für Arbeit/Jobcenter Flensburg 

Telefon: +49 (0) 461 819507 

flensburg.eures@arbeitsagentur.de 

 

Stand 16.4.2020 
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