Opgaver til Informationsark 2:
Arbejdskraftens fri bevægelighed
Opgave 1

Opgave 3

Du vil gerne arbejde som tjener i et andet EU-land og du
taler nogenlunde italiensk.

Du er en svensk sygeplejerske, der bor alene med dine to
børn på 7 og 9 år i Spanien, hvor du arbejder på fuld tid på
et hospital og tjener ca 25.000 euro året.

Gå ind på på følgende site og se på mulighederne:
•
EURES - The European jobs network.
https://ec.europa.eu/eures/public/da/language-selection
•
•
•

Hvor mange jobopslag fandt du?
I hvor mange lande var der job i til en italiensk talende
tjener?
Hvorfor var der mon ingen italienske jobmuligheder?

Har du ret til at modtage børnetilskud for dine børn?

Du er en spansk sygeplejerske, der bor alene med dine to
børn på 7 og 9år i Sverige, hvor du arbejder på fuld tid på et
hospital og tjener ca, 55.000 euro om året.
•

Har du ret til at modtage børnetilskud til dine børn?

Du kan finde svaret her - hvis du leder grundigt:
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/residence-rights/workers/index_da.htm

Opgave 2
Du har arbejdet på fuld tid i 4 måneder i et andet EU/EØSland end dit hjemland. Det har du ret til, men myndighederne stiller også visse krav.

Opgave 4
Find svarene på følgende spørgsmål:

•

•
•
•
•

Hvad er kravene for at du at kan opholde dig i landet
som arbejdstager? (Benyt ordet bevis for registrering i
din besvarelse)
Hvad er konsekvensen, hvis du ikke lever op til reglerne?
Hvad sker der, hvis du mister dit job efter 4. måneder?
Hvad sker der, hvis du bliver arbejdsløs efter 5 år?
Hvad sker der, hvis du flytter til et andet europæisk land
end dit eget og efter 3 år går på pension?

Find svarene her:
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/residence-rights/workers/index_da.htm

•
•
•
•

Hvor mange EU-borgere arbejder i Danmark og med
hvad?
Hvor meget større er BNP i 2016 sammenlignet med hvis
DK ikke havde været medlem af EU?
Hvordan påvirkes reallønnen af det indre marked?
Hvorfor påvirkes den?

Kilde: Erhvervsstyrelsen: Det indre markeds økonomiske
betydning for Danmark (s. 29-35):
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/dim_18-01-2017_final.pdf
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