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Velfærdsturisme og afkobling  
af ret og pligt

Jon Kvist

Introduktion
Velfærdsturisme er et af de mest debatterede socialpolitiske emner og kan 
få afgørende betydning for dansk velfærdspolitik. Spørgsmålet er om den 
danske velfærdsmodel er mulig og ønskelig i et EU, hvor stadigt flere EU-
borgere har adgang til stadig flere danske ydelser på grund af EU-udvidelser 
og domme afsagt ved EU-Domstolen?

Velfærdsturisme kan resultere i et opgør med den danske velfærdsmodel. 
Frygten for velfærdsturisme går på, at udvidelser af den Europæiske Union 
(EU) mod øst og EU’s retspraksis betyder, at flere EU-borgere får bedre adgang 
til flere danske velfærdsydelser. Vores universelle skattefinansierede velfærds-
model tiltrækker som en magnet borgere fra andre EU-lande. Velfærdsturi-
sterne underminerer gennem deres træk på velfærdsydelser det økonomiske 
grundlag for det danske velfærdssystem. Derfor må vi, siger flere politiske 
partier, reformere velfærdssystemet så det er mindre tillokkende og tilgænge-
ligt. De fleste reformforslag går på at indføre eller styrke optjeningskrav om 
forudgående bopæl, arbejde, skatte- og præmiebetaling for at få adgang til 
ydelser. Stærkere kobling mellem pligt til at yde før senere at få ret til at nyde 
er nødvendig, lyder det.

Frygten for velfærdsturisme går på, at personer vil spekulere i forskelle 
i EU-landes velfærdssystemer og søge hen, hvor de kan få mest og bidrage 
mindst. Dermed rammer diskussionen om velfærdsturisme ned i en central 
del af Jørn Henrik Petersen arbejde over årene, nemlig om koblingen af ret og 
pligt (Petersen, 1996, 2014). I Jørn Henriks optik er spørgsmålet, hvorvidt vi 
som borgere er i stand til at udvise det samfundssind med hensyn til måde-
hold i brug af ydelser og generøsitet i betaling af skatter, som er nødvendigt 
i et system som det danske, hvor ret og pligt ikke er koblet sammen, for at 
systemet ikke skal sprænges økonomisk, politisk eller begge dele.

Velfærdsturisme betyder, at personer agerer privatøkonomisk rationelt og 
ikke udviser samfundssind. I det omfang, der er velfærdsturisme, vil det øko-



178 JON KVIST

nomisk betyde, at vi får større sociale udgifter. Hvis der er rigtig mange vel-
færdsturister kan det økonomisk underminere vores velfærdsmodel.

Politisk kan velfærdsturisme underminere opbakningen til en universel, 
generøs, skattefinansieret model, hvis mange vælgere mener - rigtigt eller 
forkert - at systemet bliver brugt forkert. Endelig kan velfærdsturisme føre 
til, at der bliver skruet ned for velfærden i Danmark for at tiltrække færre. 
Og i det omfang at vores nabolande gør det samme, kan man forestille sig 
et kapløb mod bunden i den forstand at vi får en velfærdsmodel med svæ-
rere tilgængelige, mindre generøse eller dårligere serviceydelser end vi ville 
have haft fået uden frygten for velfærdsturisme. Sådanne reformer vil mest 
sandsynligt gælde ydelser ved ledighed (kontanthjælp og arbejdsløshedsdag-
penge), studieaktivitet (SU) og ydelser til familiemedlemmer (børnefamilie-
ydelser).

I dette bidrage beskriver jeg hvordan den politiske diskussion af velfærds-
turisme i Danmark og udlandet er blevet intensiveret efter Øst-udvidelsen 
med nye emner, ydelser, og lande. Derefter beskriver jeg hvordan frygten for 
velfærdsturisme skyldes større forskelle i velstand mellem lande og EU-rets-
praksis, som gradvist har udvidet området af ydelser og personer omfattet af 
EU-lovgivning. Selv defineret bredt som EU-borgeres brug af sociale ydelser 
er omfanget af velfærdsturisme begrænset, om end der er en kraftig vækst 
af antal dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i de senere år. Afslutnings-
vist vender jeg blikket mod de ændringer, Danmark har indført på baggrund 
af frygt for velfærdsturisme, og giver et par bud på tiltag Danmark kunne 
igangsætte i EU og på nationalt plan for at opdatere den EU’s lovgivning og 
bevare den danske velfærdsmodel.

 

Debatten der ikke vil dø
Hvorvidt EU truer den danske velfærdsmodel har vi diskuteret siden vi blev 
medlem af de Europæiske Fællesskaber (EF) i 1973. Dengang frygtede vi ty-
skerne ville tage vores folkepension. Senere var det grækere, spaniere og por-
tugiserne, vi troede ville tage vores ydelse. Syd-nord strømmen af velfærds-
turister materialiserede sig ikke, og er i de senere år blevet afløst af frygten 
for en strøm fra de nye EU-lande i øst til de gamle i vest.

Samtidigt med at daværende statsminister og leder af EU’s formandskab, 
Anders Fogh Rasmussen (Venstre), højtideligt erklærede, at Europa var blevet 
ét ved afslutning af optagelsesforhandlingerne i København d. 13. december 
2002, var der nedsat et tværministerielt udvalg, der skulle undersøge om de 
danske sociale ydelser kunne blive brugt af de nye EU-borgere og i givet fald 
komme med forslag til hvad der kunne gøres ved det. Gruppens rapport fra 
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april 2003 konstaterede nøgternt, at Danmark måtte give de nye EU-borgere 
de samme sociale rettigheder som danskere og andre EU-borgere (Den tvær-
ministerielle arbejdsgruppe om brug af sociale ydelser i lyset af udvidelsen 
af EU, 2003).

Dermed var scenen sat til intense forhandlinger mellem Folketingets po-
litiske partier om hvorvidt Danmark skulle gøre brug af muligheden for at 
indføre en overgangsordning, der udskød nye EU-borgeres ret til at komme til 
Danmark for at arbejde med op til syv år, og om vi skulle indføre nye regler 
eller ændre på de eksisterende velfærdsordninger. Resultatet på forhandlin-
gerne blev Øst-aftalen. Aftalen blev indgået mellem VK-regeringen, Socialde-
mokraterne, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Socialistisk Folke-
parti d. 2. december 2003. Aftalen indebar først og fremmest, at arbejdstagere 
fra de nye lande skulle have en opholds- og arbejdstilladelse inden de kunne 
arbejde for en dansk arbejdsgiver og at børnepasningsorloven blev lukket for 
ansøgninger fra d. 1. april 2004 og dermed faset ud. Derudover blev regler 
for kontanthjælpen skærpet og kommunernes mulighed for opfølgning på 
sygedagpenge forbedret. Afskaffelsen af børnepasningsorloven er en af de få 
eksempler på at en velfærdsydelser er afviklet i nyere tid.

Daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen (Venstre) pro-
klamerede ved aftalens offentliggørelse:

”Nu kan danske lønmodtagere sove trygt og roligt. EU-udvidelsen vil ikke føre til 
løntrykkeri på det danske arbejdsmarked. Og virksomhederne kan glæde sig over, 
at de får adgang til arbejdskraft fra de nye EU-lande. Og vi kan alle glæde os over, 
at vi har fået sat hegn om de danske velfærdsordninger” (Frederiksen, 2003)

Hegnet holdt nogle år. Men debatten om velfærdsturisme fortsatte i kulissen. I 
2010 indførte Regeringen sammen med Dansk Folkeparti optjeningsregler for 
børnefamilieydelser ligesom der blev nedsat et tværministerielt udvalg, der 
skulle undersøge om flere optjeningsregler kunne modvirke EU-borgeres brug 
af danske sociale ydelser.

I marts 2011 skrev afgående Indenrigsminister Birthe Rønn Hornbech 
(Venstre) i to kronikker, at EU-domstolens afgørelser betyder, at millioner af 
EU-borgere og stadig flere tredjelandsborgere vil vandre til Danmark. Derfor 
ønskede Hornbech større brug af optjeningsprincipper. Jørn Henrik og jeg ar-
gumenterede i den forbindelse for, at flere optjeningsregler var unødvendige, 
da der ikke var tegn velfærdsmagnetisme, mange ydelser allerede er genstand 
for optjeningsregler, sociale ydelser ikke er et tag-selv-bord, aldrende befolk-
ninger giver behov for udenlandsk arbejdskraft, at EU-lovgivning forhindrer 
diskrimination gennem optjeningsregler, og da eventuelle stramninger også 
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vil ramme danske familier (Kvist og Petersen, 2011). Det tværministerielle 
udvalg kom frem til samme konklusioner og fremhævede desuden at øget 
brug af optjeningsprincipper kunne indvirke negativt på integrationsindsats 
og medføre nye administrative procedurer og omkostninger. På den baggrund 
var det er forbavsende, at udvalget fandt det ”naturligt at overveje justeringer 
i den danske velfærdsmodel, der i højere grad sikrer koblingen mellem skat-
tebetaling og brug af velfærdsydelser” og at ”optjeningsprincipper er i den 
forbindelse et muligt instrument … selv om særligt EU’s regler begrænser 
det juridiske råderum” (Udvalg om Udlændinges ret til velfærdsydelser, 2011, 
191).

Debatten bliver europæisk
Den seneste debat om velfærdsturisme fra 2013 foregår også i andre EU-lan-
de, og handler ofte ved brug af spektakulære enkeltsager og stereotyper om 
det grundlæggende forhold mellem den nationale velfærdsstat og den social 
union i centrum for den indenlandske politiske diskussion. Debatten handler 
med andre ord ikke om én ydelse, men både om midlertidige overførselsind-
komster som kontanthjælp og dagpenge, tillægsydelser som børnefamilie-
ydelser og studiestøtte.

EU-arbejdstageres brug af sociale ydelser kan føre til statsfinansieret social 
dumping. Enhedslisten har fremført det synspunkt, at EU-borgeres ret til so-
ciale ydelser bliver misbrugt til social dumping af danske og udenlandske ar-
bejdsgivere. Det sker når arbejdsgivere bruger danske sociale ydelser til at ar-
gumentere for at disse indgår i den pakke af løn og ydelser, som udlændinge 
får for deres arbejde i Danmark. Konkret betyder det at børnefamilieydelser, 
fungerer som offentlige finansierede tilskud til social dumping når arbejdsgi-
vere indregner de danske velfærdsydelser til at løndumpe ved ansættelse af 
EU-arbejdstagere. Denne form for argumentation er af ny herkomst. Brugen 
af statsfinansierede velfærdsydelser til social dumping er således ikke nævnt 
med et eneste ord i den rapport om social dumping, som et tværministerielt 
udvalg udarbejdede i 2012 (Udvalg om modvirkning af social dumping, 2012). 
Det er især fagbevægelsen indenfor landbrug og byggeri, der er bekymret for 
at sociale ydelser bliver brugt til social dumping.

Endnu handler den danske debat ikke så meget om serviceydelser, selv-
om det faktisk netop er et omfattende system af serviceydelser, der gør den 
nordiske velfærdsmodel speciel (Kvist, Fritzel, Hvinden og Kangas, 2012). 
Kendetegnende går debatten om udlændinges studier i Danmark ikke på, at 
de koster penge at uddanne, men om deres adgang til overførsler, nemlig 
SU.
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Brug af serviceydelser er ellers centrale elementer i debatten i udlandet. 
Holland, Storbritannien, Tyskland og Østrig fremhæver i et diskussionsoplæg 
til Europa-Kommissionen og de andre EU-lande i maj 2013, at borgere fra de 
nye EU-lande har et uhensigtsmæssigt brug af lokale serviceydelser som sko-
ler, læger, og bolig og af kontanthjælp at de ofte er uberettigede modtagere 
af kontanthjælp (Council of Europe, 2013a).

 Visegrad-landene - Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet - fremførte i en 
fælles udtalelse til mødet mellem EU’s udenrigsministre i december 2013, at 
østeuropæere generelt er en overskudsforretning for Storbritannien, og at 
eventuelt snyd og bedrag kan klares indenfor den eksisterende EU-lovgivning 
(Council of Europe, 2013b).

Europa-Kommissionen har generelt forsvaret den fri bevægelighed og ikke 
gjort meget for at tackle eventuel velfærdsturisme. Som svar på brevet fra de 
fire gamle EU-lande fik Kommissionen kortlagt snyd og bedrag. De danske 
myndigheder fortalte Europa-Kommissionen, at der i 2012 blev fundet 28 
tilfælde af falske dokumenter, 8 proforma ægteskaber og 3 andre tilfælde af 
snyd (Justitsministeriet, 2013). 

Europa-Kommissionen afviser også, at der er velfærdsturisme på baggrund 
af en såkaldt ”fact finding analyse” af et internationalt konsulentbureau (ICF 
GHK, 2013). Gyldigheden af studies konklusioner kan dog diskuteres. Fx fin-
der studiet, at de ikke-aktive EU migranter repræsenterer en meget lille del 
af befolkningen i de enkelte lande og i EU, men glemmer at sætte de ikke-
aktive i forhold til de aktive EU-migranter. Studiet finder at EU migranter i 
gennemsnit oftere i beskæftigelse end den nationale befolkning, men glem-
mer at tage højde for den demografiske sammensætning af migranterne som 
typisk er yngre end den nationale befolkning. Europa-Kommissionen valgte 
at igangsætte en informationskampagne rettet mod nationale myndigheder, 
så de bedre kan forvalte efter EU-rettens bogstav.

Udvidelser af EU
Det er primært udvidelsen af EU mod øst, der bliver diskuteret som en udfor-
dring i de gamle EU-lande. Øst-udvidelsen foregik over to omgange. I 2004 
blev de baltiske lande, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn med-
lemmer sammen med de to mindre lande Cypern og Malta. I 2007 kom Bul-
garien og Rumænien med. Samlet kom 103,6 millioner personer ind i EU sva-
rende til 27 procent af EU’s samlede befolkning (Kvist, 2004). Kroatien kom 
med 4,3 millioner indbyggere ind i EU d. 1. juli 2013. Udvidelsen mod øst er 
den næststørste udvidelse af EU kun overgået da Danmark, Irland og Storbri-
tannien med 64,2 millioner svarende til 31 procent af det daværende EF.
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Øst-udvidelsen betød også større forskelle mellem mere og mindre velstå-
ende lande i EU. Ved 2004-udvidelsen var det gennemsnitlige bruttonational-
produkt per indbygger i de nye medlemslande blot 24,7 procent af niveauet 
i EU 15 (Kvist, 2004). Til sammenligning udgjorde BNP per indbygger i Dan-
mark, Irland og Storbritannien 69,8 procent i 1973 og det græske udgjorde 
47,8 procent i 1981.

Frygten for social turisme og social dumping gav anledning til at de fleste 
gamle EU-lande gjorde brug af deres ret til at indføre overgangsordninger af 
op til syv års varighed for den fri bevægelighed af arbejdskraft fra de nye 
medlemslande. I 2004 var det kun Sverige, Irland og Storbritannien, som ikke 
indførte begrænsninger. I Danmark blev et bredt politisk flertal enige om Øst-
aftalen, som principielt gav ret til fri bevægelighed af arbejdskraft, men som 
også indførte en registrering af arbejdskraft udefra. I 2007 indførte Irland og 
Storbritannien overgangsordninger for Bulgarien og Rumænien.

Diskussionen om velfærdsturisme tog fart i 2013 med udsigt til udløb af 
overgangsordninger for bulgarere og rumænere fra d. 1. januar 2014, og efter 
årsskiftet fortsatte diskussionen med udsigt til Europa-Parlamentsvalg mel-
lem 22.-25. maj 2014.

Sociale rettigheder i EU
EU dikterer ikke hvordan velfærdspolitikken skal se ud, men sætter nogle 
rammer for økonomisk politik og giver EU-borgere rettigheder til velfærds-
ydelser, når de er i andre EU-lande. Det gælder danskere i andre EU-lande og 
det gælder EU-borgere i Danmark. EU-borgeres sociale rettigheder er givet 
ved EU-lovning, nemlig Traktaten, direktiver, forordninger og domspraksis.

Traktaten og direktiver giver endnu relativt begrænsede rettigheder, om end 
unionsborgerskabet gradvist gennem domspraksis bliver tillagt stadig større 
værdi også i form af adgang til sociale ydelser (se Jacqueson, 2014). Den største 
betydning Traktaten giver er dog uden tvivl princippet om fri bevægelighed af 
personer og principperne om ligebehandling baseret på køn og nationalitet. Da 
EU-lovgivning har forrang for national lovgivning vil det sige, at vi kan ind-
rette vort velfærdssystem, som vi selv ønsker det, men også at vi ikke kan gøre 
forskel på kvinder og mænd og på EU-borgere og danskere.

For at få adgang til sociale ydelser har det historisk drejet sig om at blive 
opfattet som arbejdstager, men se afsnit om domspraksis nedenfor. To sæt 
af regler, forordninger, påvirker arbejdstageres og deres familiemedlemmers 
brug af danske velfærdsydelser.

Det første sæt af regler, Forordning 492/2011, giver vandrende arbejdsta-
gere ret til samme sociale fordele som fastboende arbejdstagere.
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Det andet sæt af regler, Forordning 883/2004, koordinerer EU-landenes 
sociale sikring. Formålet er at EU-arbejdstagere ikke mister sociale rettighe-
der, når de tager fra deres EU-hjemland til et nyt EU-værtsland. Det sker med 
udgangspunkt i fem principper:

1. Afledte rettigheder. Arbejdstagere og vedkommendes familie er dækket.
2. Sammenlægning af forsikringsperioder. Ved optjeningskrav om bopæl, for-

sikring eller beskæftigelse skal tilsvarende, forudgående perioder i andre 
lande tælle med.

3. Eksportabilitet. Ydelser kan udbetales overalt i EU og afhænger ikke af 
hvor rettet til ydelserne er optjent.

4. Pro rata temporis. Når ydelserne er delvist optjent i forskellige lande med-
regnes perioder fra forskellige lande med den andel de udgør i samlet pe-
riode (primært relevant ved alderspensioner)

5. Ligebehandling. Borgere fra EU-lande skal behandles på samme vis.

Princippernes anvendelse kan illustreres med udgangspunkt i sagen om bør-
nefamilieydelser. Princippet om afledte rettigheder giver en vandrende ar-
bejdstager ret til børn børnefamilieydelser på vegne af vedkommendes børn 
uafhængigt af om de bor i Danmark. Med andre ord har den vandrende tysker 
eller polak ret til ydelser for børn, der blev hjemme i Kiel eller Krakow.

Princippet om sammenlægning af forsikringsperioder betyder at det danske 
optjeningsprincip for udmåling af børnefamilieydelser enten er ulovligt eller 
uden effekt.

Det er ulovligt, i hvert fald ifølge Europa-Kommissionens skrivelse i april 
2013 til den danske regering, fordi den danske lovgivning (lov nr. 1609 af 22. 
december 2010) kun talte perioder med bopæl i Danmark med. Skatteministe-
riet og Social- og Integrationsministeriet besvarer Kommissionens skrivelse 
den 17. juni 2013, hvor de siger, at den danske regering er:

– enig i Kommissionens juridiske vurdering, og
– at den hidtidige anvendelse af optjeningsprincippet ikke kan opretholdes
– og vil blive administreret på en anden måde indtil 
– den danske regering i efteråret 2013 vil fremsætte et lovforslag som skal 

bringe den danske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten.

Hvis princippet om sammenlægning af forsikringsperioder bliver taget i brug 
tælles barnets bopæl i andre EU-lande med. Det udhuler effekten af den dan-
ske lovgivning, da alle vandrende arbejdstagere fra EU-lande med børn bosat 
i hjemland, vil være berettiget til den fulde børnefamilieydelse. De eneste, 
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der da ikke vil modtage den fulde børnefamilieydelse, er EU-arbejdstagere – 
danskere såvel som andre EU-borgere – der har børn med bopæl i tredjelande. 

Princippet om eksportable rettigheder betyder, at den vandrende arbejds-
tager kan få udbetalt den danske børnefamilieydelse i sit hjemland. Det vil 
sige, at ydelser udmålt efter danske forhold kan blive udbetalt i et land med 
andre pris- og leveomkostninger. Det er baggrunden for Venstres forslag om 
at justere størrelsen af børnefamilieydelse efter leveomkostninger i landet, 
hvor ydelsen udbetales. Dette forslag, annoncerede Statsminister Helle Thor-
ning-Schmidt (Socialdemokraterne) på et pressemøde d. 11. marts 2014, har 
Regeringen gået videre med til Kommissionen for at høre om forslaget er i 
overensstemmelse med EU-ret.

Pro rate temporis princippet bliver primært brugt overfor udregning af 
alderspensioner og er ikke anvendt ved børnefamilieydelsen.

Da de to forordninger om vandrende arbejdstageres rettigheder og om 
koordinering af social sikring hører under EU’s bestemmelser om det indre 
marked, gælder lovgivningen og domspraksis alle landene i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS er en aftale mellem de 28 EU-
lande og Norge, Island og Liechtenstein. Det vil sige, at samtlige lande, som 
siges at have en særlig nordisk velfærdsmodel, er omfattet af EU’s lovgivning 
og domspraksis.

Domspraksis 
EU-Domstolens domspraksis er hovedårsag til, at der bliver ved med at dukke 
sager op, der handler om forholdet mellem den nationale velfærdsstat og 
den sociale union. I løbet af 1990erne udvidede Domstolen ved flere lejlig-
heder persongruppen med adgang til sociale ydelser til ikke blot at omfatte 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer. I fx Martinéz-Sala sagen fra 1998 
dømte Domstolen, at unionsborgerskabet gav EU-borgere ret til ophold i an-
dre EU-lande uafhængigt af arbejdsstatus og at det er direkte diskrimination 
ikke at give sådanne borgere samme ydelser som værtslandets borgere. Da 
unionsborgerskab i sig selv gav sociale rettigheder, også til ikke-bidragsplig-
tige ydelser, mistede landene dermed muligheder for at begrænse adgang til 
sociale ydelser til arbejdstagere og deres familiemedlemmer.

 På grund af Sala og andre domme og med udsigt til godt 100 millioner 
nye EU-borgere fra øst fik de gamle EU-landene travlt med at vedtage ny 
lovgivning, der skulle sætte nye hegnspæle op, så det kun var arbejdstagere 
og deres familiemedlemmer, der havde sociale rettigheder.

Blot to dage før øst-udvidelsen vedtog de gamle EU-medlemmer således et 
Opholdsdirektiv (Direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004) om unionsborgeres 
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og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlems-
landenes område. Opholdsdirektivet siger blandt andet, at et medlemsland 
ikke er forpligtet til at yde socialhjælp eller studiestøtte til EU-borgere, som 
ikke er arbejdstagere eller familiemedlemmer til arbejdstagere.

Samme dag fik de gamle lande færdigforhandlet en kodificering af forord-
ning 1408/71 om social koordinering, hvilket resulterede i vedtagelsen af den 
nuværende forordning 883/2004.

Selvom den nye lovgivning i 2004 havde til hensigt at værne mod andre 
EU-borgeres ret til nationale velfærdsydelser har den ikke formået på næv-
neværdig vis at afholde Kommissionen fra at indklage EU-lande for brud på 
EU-lovgivning eller at afholde Domstolen fra at vedtage flere væsentlige af-
gørelser af betydning for national velfærdspolitik. Således har EU retspraksis 
givet EU-borgerne med endog meget begrænset arbejde adgang til velfærds-
ydelser som studiestøtte, kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge.

Studerendes ret til studiestøtte fra andre EU-lande blev behandlet af Dom-
stolen i en række sager i 2012 og 2013. Dommene omhandlede studiestøtte 
til børn af grænsearbejdere og til studerende i andre lande, hvis forældre har 
eller er arbejdstagere i et EU-land. Dommene betyder, at studerende fra andre 
lande, som har forældre, der er eller har været arbejdstagere i et EU-land, har 
ret til studiestøtte fra dette land vel at mærke uden at de studerende nødven-
digvis studerer i dette land eller har arbejdet eller opholdt sig i landet.

Den 21. februar 2013 var det Danmarks tur. Sagen handlede om en EU-bor-
ger, der havde søgt optagelse på Handelshøjskolen i marts 2009. I juni 2009 
tog han til Danmark og arbejdede på fuldtid. Da han i august 2009 startede på 
studiet, gik han på deltid og søgte om SU. Det nægtede SU styrelsen at give 
ham med henvisning til, at han var kommet til Danmark for at studere. Den 
studerende klagede. Ankenævnet for Uddannelsesstøtte spurgte derefter EU-
Domstolen om Danmark ikke var i sin gode ret til at afvise den studerende SU 
al den stund, at Opholdsdirektivet siger, at værtslande ikke er forpligtet til at 
yde studiestøtte til EU-borgere, som ikke er arbejdstagere eller arbejdstageres 
familiemedlemmer. Men den gik ikke. EU-Domstolen dømte at EU-borgere, 
der studerer i Danmark og samtidig arbejder ikke må nægtes SU. Arbejdet 
behøver ikke være fuldtid ligesom det ikke kan tillægges betydning, hvilken 
bevæggrunde, der var for at søge arbejde i Danmark.

Samlet har SU-dommene givet ikke blot vandrende arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer bedre adgang til studiestøtte, men også formindsket om-
fanget af arbejde en person skal erlægge for at blive opfattet som arbejdsta-
ger.

Det er svært at skelne mellem den effekt ændrede rettigheder, migration og 
den økonomiske krise har på omfanget af studerende. Tabel 1 viser en vækst 
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på 143.400 SU støttemodtagere fra 2008 til 2013 svarende til 43 procent. Den 
relative vækst er større blandt udlændinge end danskere, og med en vækst 
på 305 procent er stigningen størst for EU 10-SU støttemodtagere. I absolutte 
tal er antallet af udlændinge begrænset i forhold til danskere. Der var således 
27.738 SU støttemodtagere i 2013, heraf 4.229 EU 10-borgere, mod 421.862 
danske. 

I det omfang SU støttemodtagere er og bliver beskæftigede i Danmark bidra-
ger de til at finansiere det danske velfærdssamfund. 

Velfærdsmagnetisme?
Trods den økonomiske krise siden 2008 er antallet af EU 10-borgere med bo-
pæl og beskæftigelse i Danmark steget. Krisen har ellers reduceret antallet af 
personer fra EU 15 og EØS-lande og også antallet af danskere i beskæftigelse. 
Der var næsten dobbelt så mange EU 10-borgere i Danmark i 2012 som i 
2008. Antallet steg fra 27.925 i 2008 til 53.705 borgere i 2012. EU 10-borgere 
udgjorde 22 procent af det samlede antal EU og EØS-borgere i Danmark mod 
38 procent i 2012, se tabel 2.

Antallet af EU 10-borgere i beskæftigelse steg med næsten 11.000 personer 
fra 13.270 personer i 2008 til 23.995 i 2012. Derimod er antallet af pendlere 
fra EU 10-lande faldet fra 7.785 til 5.787 personer i perioden. Samlet antal EU 
10-borgere med arbejde i Danmark steg med 8.727 fra 2008 til 2012.

Tabel 2 viser også en betydelig reduktion af beskæftigede i den erhvervs-
aktive alder på 140.525 danskere og 25.002 personer fra EU 15 og EØS-lande. 
De 8.727 flere beskæftigede fra EU 10 kan langt fra kompensere for dette 
markante fald i beskæftigelse.

Tabel 1. Antal SU støttemodtagere opdelt efter statsborgerskab, 2008-2013

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Danske 300.076 317.246 345.417 372.612 398.001 421.862
Udenlandske  15.124 16.854  18.883 20.788  23.699  27.738
– EU 10   1.045   1.194   1.378   1.707   2.335   4.229
– EU 15 og EØS   4.032   4.572   5.228   5.663   6.304   6.960
– Andre  10.047  11.088  12.277  13.418  15.060  16.549

Alle 315.200 334.100 364.300 393.400 421.700 449.600

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet (2014).
Note: 2013-tal er skøn. EU 10-tal for år 2013 inkluderer kroatere fra 1. juli 2013.
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Andel af EU 10-borgere med bopæl og beskæftigelse er faldende, men hø-
jere end for EU 15- og EØS-borgere. I 2008 var 48 procent af EU-10 borgere 
med bopæl i Danmark i beskæftigelse mod 45 procent i 2012. Hvorvidt ud-
viklingen er udtryk for velfærdsmagnetisme afhænger af øjnene, der ser. Iso-
leret betragtet har EU10 borgere klaret sig bedre beskæftigelsesmæssigt under 
krisen end andre EU borgere.

Er der velfærdsturisme?
Hvor mange EU 10-borgere modtager overførselsindkomster? Figur 1 viser. 
at antallet af EU 10-modtagere af overførselsindkomster udgør en meget lille 
andel af det samlede antal modtagere. Der var i 2012 4.751 EU 10-borgere, 
10.545 EU 15- og EØS-borgere, mens de resterende 704.548 personer enten 
var danskere eller fra tredjelande eller havde uoplyst statsborgerskab.

Hovedparten af de 4.751 EU 10-modtagere i 2012 var på arbejdsløsheds-
dagpenge og kontanthjælp, henholdsvis 2.045 personer og 1.570 personer. 
Cirka 1.000 personer er på sygedagpenge (649 personer) og førtidspensioner 
(375 personer).

Stigningen i antal EU 10-modtagere indenfor de enkelte ordninger har 
været markant og overstiger udviklingen for andre grupper. Den økonomiske 
krise resulterede i at antal helårsmodtagere steg fra 641.198 i 2008 til 735.625 
i 2010, som siden er faldet til 719.844 i 2012. Fra 2008 til 2012 steg det 

Tabel 2. Antal personer mellem 16 og 66 år i Danmark opgjort efter statsborgerskab,
beskæftigelses- og pendlerstatus, 2008 og 2012.

 2008 2012 Udvikling

Danske borgere
Med dansk bopæl 3.678.552 3.698.769 20.217
– heraf beskæftigede 2.283.964 2.143.439 -140.525

EU 10-borgere
Med dansk bopæl 27.925 53.705 25.780
– heraf beskæftigede 13.270 23.995 10.725
Pendlere med arbejde i Danmark 7.785 5.787 -1.998
I alt beskæftigede i Danmark 21.055 29.782 8.727

EU15- og EØS-borgere
Med dansk bopæl 101.806 86.862 -14.944
– heraf beskæftigede 38.124 28.370 -9.754
Pendlere med arbejde i Danmark 29.907 14.659 -15.248
I alt beskæftigede i Danmark 68.031 43.029 -25.002

Kilde: Beskæftigelsesministeriet (2013).
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samlede antal overførselsindkomstmodtagere i den erhvervsaktive alder med 
12,3 procent, 11,5 procent for danskere og 29,5 procent for EU 15 og EØS-
borgere. Den største stigning på 234,6 procent for EU 10-borgere fra 1.420 
personer i 2008 til 4.571 i 2012, skyldes ikke blot den økonomiske krise, men 
også den større tilgang af EU 10-borgere som beskrevet ovenfor.

Den største stigning i antal EU 10-modtagere er på arbejdsløshedsdagpenge, 
som steg fra 233 i 2008 til 2.045 personer i 2012. Stigningen skyldes ikke 
alene flere bosiddende EU 10-borgere og den økonomiske krise, men også 
at flere EU 10-borgere melder sig i A-kasse. Således var der 9.229 EU-
10 borgere i A-kasse i 2008 mod 20.617 i 2012 (Beskæftigelsesministeriet 
2013). I samme periode faldt det samlede antal i A-kasser fra 2.065.140 
til 2.030.949, mens antallet steg for EU 15 og EØS-borgere fra 32.054 til 
35.849.

Den næststørste stigning er på kontanthjælp. I 2012 var der 1.570 
kontanthjælpsmodtagere fra EU 10-lande mod 453 i 2008. Afhængig af 
ud  faldet af de to verserende sager om dagpenge og kontanthjælp ved EU-
domstolen, beskrevet i næste afsnit, er det sandsynligvis også på kontanthjælp 
og dagpenge, hvor man fremover kan forvente den største vækst. Adgang 
til de øvrige ordninger - sygedagpenge, førtidspension, revalideringsydelse 
og ledighedsydelsen - er i et større omfang genstand for visitering og op-

Figur 1. Antal modtagere af overførselsindkomster mellem 16 og 66 år opdelt efter 
statsborgerskab, helårspersoner, 2008-2012
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Kilde: Beskæftigelsesministeriet (2013) og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold (2014).
Note: Overførselsindkomsterne er kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, reva-
li deringsydelse, førtidspension, ledighedsydelse, og efterløn.
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følgning af læger, beskæftigelseskonsulenter og socialrådgivere. De velfærds-
professionelle kobler ret og pligt til disse ydelser.

Relativt få personer benytter sig af mulighederne for i kortere tid at 
tage dagpenge med sig ud af landet. I 2012 var der 933 danskere, 203 EU 
10-borgere og 227 EU 15 og EØS-borgere, der tog arbejdsløshedsdagpenge 
med til udlandet i op til tre måneder. Der findes kun sammenlignelige tal for 
2010, hvor der var 802 danskere, 49 EU 10-borgere, og 192 EU- 15 og EØS-
borgere, der modtog ydelsen i udladet. For sygedagpenge kan der etableres 
en tidsserie fra 2009 til 2012. I den periode faldt antal modtagere fra 35 til 24 
personer fra EU 10 og fra 387 til 284 personer fra EU 15 og EØS.

Ganske få EU 10-borgere over den erhvervsaktive alder modtager den danske 
folkepension. I 2012 var 1/3 promille af det samlede antal folkepensionister 
fra EU 10. 

Antallet af EU 10- folkepensionister steg med 135 personer fra 200 i 2008 
til 335 i 2012, se Tabel 3. Til sammenligning er der blevet godt 116.000 flere 
folkepensionister fra Danmark, EU 15, EØS og tredjelande.

Sammenholdes væksten på 116.000 folkepensionister med faldet på 
165.000 beskæftigede danskere og EU 15- og EØS-borgere har vi billedet af 
den største demografiske udfordring for det danske velfærdssamfund, nemlig 
den aldrende befolkning med flere ældre i forhold til andre aldersgrupper.

Debatten om børnefamilieydelse til personer fra EU 10-lande er ude af 
proportioner. Selvom antal EU 10-modtagere blev fordoblet fra 5.400 i 2008 
til 10.700 i 2012, se tabel 4, udgør de blot to promille af det samlede antal 
modtagerne af børnefamilieydelsen. I dag udgør EU 10-modtagere 1/6 af 
udenlandske modtagere af børnefamilieydelsen. Seks ud af ti modtagere er 
fra tredjelande.

Tabel 3. Antal modtagere af folkepension (helårspersoner)

 2008 2009 2010 2011 2012

Danske modtagere 835.387 855.502 885.487 915.906 948.302
Udenlandske modtagere  13.613  14.498  15.417  16.233  17.241
– EU 10   200 253 275 295 335
– Øvrige EU/EØS 6.759 7.115 7.561 8.108 8.651
– 3. lande/uoplyst  6.854 7.130 7.581 7.830 8.255

Antal modtagere i alt 849.200 870.000 900.904 932.139 965.543

Kilde: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (2014).
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Den hjemlige debat har især omhandlet danske, eksporterede børne-
familieydelser. Det vil sige børnefamilieydelser, der er optjent af vandrende 
arbejdstagere i Danmark for børn i hjemlandet på grund af princippet om 
afledte rettigheder for familiemedlemmer, og dernæst udbetalt i hjemlandet. 
Udgifterne til børnefamilieydelser er steget med 56,5 procent fra 131 millio-
ner i 2008 til 205 millioner i 2012 (Skatteministeriet, 2014). Af de 205 mil-
lioner kroner i 2012 blev 120 millioner udbetalt til danskere, 70 millioner til 
EU 10-borgere, 25 millioner til borgere fra EU 15 og EØS, og de resterende 10 
millioner til borgere fra tredjelande og uoplyst. De 70 millioner kroner til EU 
10-borgere udgjorde knap fem promille af det samlede budget på knap 14,6 
milliarder kroner til børnefamilieydelsen i 2012.

Hvad har Danmark gjort?
Vi har endnu ikke været så aktive som briter, hollændere, tyskere og østri-
gere med at kræve handling på EU-niveau. I stedet har vi ændret vores egne 
ydelser. Udover helt at afskaffe ydelsen eller udskifte ydelse med en anden 
type, kan vi ændre på de socialpolitiske filtre omkring tildeling og udmå-
ling af ydelsen. Tildeling handler om personkreds og specifikke kriterier samt 
om kriterier for bevarelse og generhvervelse af ydelse. Udmåling handler om 
størrelse, længde og kvalitet af ydelsen samt om den kan tages ud af landet. 
Vi har benyttet næsten alle muligheder.

Afskaffelser af ydelser er sjældne, men da vi i 2004 frygtede, at øst-europæere 
utilsigtet skulle modtage sociale ydelser, afskaffede vi børnefamilieorloven.

For tildelingskriterier har vi et arbejdskrav om 298 timers arbejde indenfor de 
første tre måneder i Danmark for at blive berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. 
Men denne nationale kobling af ret og pligt er måske uforeneligt med EU-ret. 
Europa-Kommissionen har i foråret 2014 indklaget Finland for EU-Domstolen. 
Hvis Europa-Kommissionen får ret i at sådanne arbejdskrav er ulovlige ifølge 

Tabel 4. Antal modtagere af børnefamilieydelse fordelt på nationalitet, 2008-2012

 2008 2009 2010 2011 2012

Alle 696.000 699.700 699.100 697.600 692.700
– Danskere 642.300 642.500 639.800 635.400 628.500
– Udlændige 53.700 57.200 59.300 62.200 64.200
– EU/EØS 18.900 21.900 22.600 24.200 25.600
– EU-10 5.400 7.500 8.000 9.300 10.700
– Tredjelande  34.900 35.300 36.700 38.000 38.600

Kilde: Skatteministeriet (2014).
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EU-ret og at alene princippet omkring sammenlægning af optjeningsperioder 
bør være gældende, da må Danmark og Finland afskaffe kravene.

For at få adgang til kontanthjælp i Danmark skal andre EU-borgere være 
arbejdstagere i EU-retlig forstand. Tidligere domme fra EU-Domstolen har 
vist, at det i praksis kan betyde, at man arbejder ned til 10 timer ugentligt, 
og at man ’altovervejende’ bor og opholder sig i landet. EU-borgere, der 
kommer til et land uden arbejde, kan ikke umiddelbart få kontanthjælp. Der 
går mindst tre måneder, før de kan komme i betragtning til kontanthjælp. Det 
kræves også, at de ikke udgør en ’urimelig byrde’ for værtslandet.

I praksis er det svært for landene at administrere disse regler, da 
fortolkningen ændrer sig løbende. Det kan illustreres ved en verserende sag 
om kontanthjælp i Tyskland. Den 25-årige rumæner, Elisabeta Dano, kom 
til Leipzig med sin søn i 2010, har aldrig haft arbejde eller færdiggjort en 
uddannelse og har ringe udsigt til at komme i arbejde. Hun har modtaget 
børnefamilieydelse, men fik afslag på ansøgning om kontanthjælp. Hun 
mener at have ret som EU-borger, mens jobcenteret blot vil betale en billet til 
hjemlandet. I foråret 2014 tog EU-domstolen sagen op, og afgørelsen i denne 
og et par beslægtede sager kan få stor betydning for alle EU-lande.

I fald Domsstolen bedømmer at nationale optjeningskrav er ulovlige og at 
EU-borgere har krav på ikke-bidragspligtige ydelser som kontanthjælp bliver 
det ulovligt for medlemslande at operere med nationale koblinger mellem 
ret og pligt for nytilkomne EU-borgere. Ikke overraskende støtter den danske 
regering Finland og Tyskland i de to sager. Det meldte statsminister Helle 
Thorning-Schmidt (Socialdemokraterne) d. 11. marts 2014 i dagpengesagen 
og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (Socialdemokraterne) i 
kontanthjælpssagen et par dage senere.

Ændring af udmålingsregler har vi benyttet os af i flere omgange. Da vi 
i 1973 frygtede, at tyskerne ville tage folkepension ændrede vi udmålingen 
fra at være et ensartet beløb for alle til at blive afhængig af antal år bosat i 
Danmark. For hvert års bopæl mellem 16 og 65 år optjener man ret til 1/40 
af den danske folkepension. Danmark har desuden en særregel i forordningen 
883/04 om at den danske sociale pension er undtaget fra princippet om 
sammenlægning af optjeningsperioder, hvorfor EU-borgere ikke kan få 
ophold i andre lande talt med i udmålingen.

Danmark har imidlertid ingen særregel for børnefamilieydelsen. Da vi i 
2010 indførte bopæl som optjeningsprincip for udmåling af ydelsen skal man 
derfor medregne perioder med bopæl i andre EU-lande. Da EU-forordninger 
har forrang for national lovgivning betød det, at EU-borgere i Danmark har 
ret til fulde børnefamilieydelser med mindre de har boet udenfor EU. 
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Hvad kan vi gøre?
I Danmark frygter vi, at den danske universelle, skattefinansierede vel-
færdsmodel er mere sårbar overfor velfærdsturisme end andre velfærdsmo-
deller. Vi frygter velfærdsturisme på grund af afkoblingen mellem ret og pligt 
og at de andre EU-borgere ikke har det samfundssind, som gør at de er gene-
røse med at betale skatter og mådeholdne med at modtage ydelser.

Dette kapitel viser at denne frygt ikke næres i alle aspekter. EU’s retspraksis 
gør at koblede ydelser ikke er mindre sårbare end afkoblede ydelser. Det skyldes, 
at der stilles stadig mindre krav til at blive kvalificeret som arbejdstager med 
heraf følgende adgang til nationale ydelser som i den danske SU-dom, at 
stadig flere persongrupper og ydelser bliver opfattet som hørende under 
EU-lovgivning og at eventuelle optjeningsperioder i forskellige lande skal 
lægges sammen (fx bopælsperioder for børnefamilieydelsen). Disse forhold 
gør optjeningskrav specifikt knyttet til værtsland ulovlige og generelle om 
længere forsikring, arbejde, eller bopæl mindre effektive. Det er således ikke 
blot afkoblede skatte-finansierede, universelle ydelser, som er potentielt 
sårbare overfor velfærdsturisme, men også bidragsfinansierede, selektive 
ydelser.

Hvis vi kobler ret og pligt gennem strammere optjeningsregler for tildeling, 
udmåling og generhvervelse, rammer dette også danske grupper.

Er vi blevet oversvømmet af personer fra EU 10-lande? Der er ikke tegn 
på velfærdsmagnetisme, da væksten i EU-10 borgere også dækker over 
mange i beskæftigelse. Der er ikke tegn på velfærdsturisme om end der er 
en markant stigning fra 2008 til 2012 i antal EU 10-borgere på stort set alle 
typer overførselsindkomster. Men stadig er niveauet for mestendels omkring 
det samme som for danskere og en brøkdel af det samlede antal.

Stadig kan det være vigtigt at sikre en bedre kobling mellem ret og pligt for 
at indgå opfattelse af utilsigtet brug af ydelser resulterer i uhensigtsmæssige 
ændringer af vores velfærdspolitik.

På EU-niveau kan vi således arbejde for at ændre koblingen mellem ret 
og pligt, så at princippet om afledte rettigheder bliver afløst af et princip 
om individuelle rettigheder. Det ville betyde, at vandrende arbejdstagere 
ikke optjente rettigheder til børnefamilieydelser, studiestøtte eller barsel for 
familiemedlemmer, der ikke var i landet. I stedet vil individer selvstændigt 
optjene deres egne rettigheder til studiestøtte eller barsel. Princippet om 
afledte rettigheder daterer tilbage til en tid, hvor den mandlige hovedforsørger 
skulle sørge for hele familien og hvor EU var præget af forholdsvis ens lande 
hvad angår velstandsniveau og socialforsikringer. Princippet om individuelle 
rettigheder vil være mere i harmoni med mangfoldigheden af familietyper, 
familiemedlemmers autonomi, og bestræbelser på at øge arbejdsudbud.
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På det nationale niveau kan vi gøre brug af de samme tiltag omkring ret og 
pligt, som vi gør brug af overfor andre grupper af modtagere, vi mistænker for 
ikke at udvise det ønskede samfundssind omkring mådehold og generøsitet. 
Det vil sige gennem aktivering og andre rådighedscheck at sikre dem, der kan 
arbejde, er i arbejde. Og det vil sige at give mere hjælp til dem, der vil arbejde, 
men ikke kan.

På denne vis kommer diskussionen om velfærdsturisme til at handle om 
hvordan vi bringer EU-lovgivning i overensstemmelse med et nyt Europa og 
hvordan vi nationalt bringer sikrer den rigtige balance mellem ret og pligt. 

For indeværende er det nok at konstatere at den af Jørn Henrik så beskattede 
danske velfærdsmodel med afkoblede ydelser ikke er mere eller mindre 
sårbar overfor velfærdsturisme end andre modeller og at velfærdsreformer 
forhåbentligt vil blive næret af andet end en mistillid til vor næste, dansker 
eller ej.
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