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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0289/2009 af Henry Saarinen, finsk statsborger, om hans ret til 
bistand fra dagpengekontoret i Sverige

1. Sammendrag

Andrageren, som flyttede fra Det Forenede Kongerige til Sverige i august 2006, hævder, at 
han har ret til bistand fra dagpengekontoret i Sverige. Han fastholder, at en svensk 
tjenestemand skulle have manipuleret med oplysningerne i hans EU 301-formular, og derfor 
blev han nægtet bistanden. Han anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og rette op på 
situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Kommissionens bemærkninger

I betragtning af andragendets korthed vil Kommissionen begrænse sit svar til kontekstuelle 
bemærkninger til orientering for medlemmerne af Udvalget for Andragender. Som det er 
fastslået i forbindelse med mange andre andragender, er Fællesskabets kompetence i 
spørgsmål vedrørende retten til sociale ydelser meget begrænset. Der findes en 
koordinationsmetode, som skal sikre, at en vandrende arbejdstager eller pensionist, der har 
anvendt sin ret til fri bevægelighed, fortsat har ret til bistand eller til at modtage 
alderspension, der skal udbetales af den nationale ansvarlige myndighed, som vedkommende 
er flyttet til. Denne koordinering er imidlertid meget langt fra en harmonisering, som kan 
sikre, at en person nødvendigvis kan nyde godt af samme bistand eksempelvis i form af 
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ydelser ved arbejdsløshed i de 27 medlemsstater. Støtteniveauet kan tilsyneladende heller ikke 
sammenlignes. Støtteberettigelsen og det absolutte støtteniveau er omfattet af 
medlemsstaternes nationale kompetence. Sverige overtræder ikke fællesskabsretten ved blot 
at anvende støttebetingelser for arbejdsløse, der er anderledes end de betingelser, der 
anvendes i Det Forenede Kongerige.

EU 301-formularen, som andrageren henviser til, vedrører de perioder, der skal tages i 
betragtning i forbindelse med tildeling af arbejdsløshedsunderstøttelse. Formularen finder 
anvendelse i henhold til gennemførelsen af artikel 67 i forordning 1408/71 om anvendelse af 
de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, der flytter inden for Fællesskabet. Med 
undtagelse af visse personkategorier såsom grænseoverskridende arbejdstagere skal 
perioderne, der fremgår af formularen, kun tages i betragtning af den medlemsstat, hvor den 
pågældende person sidst var beskæftiget (som i dette tilfælde var Det Forenede Kongerige).
De svenske myndigheder er derfor i princippet ikke forpligtet til at tage formularen i 
betragtning.

Hvad angår andragerens påstand om fejl og forsømmelser i forbindelse med ansøgningen, vil 
en naturlig løsning være, at andrageren henvender sig til den svenske ombudsmand, som 
beskæftiger sig med fejl begået af den lokale administration. Den svenske ombudsmand kan 
kontaktes på følgende måder:

Riksdagens ombudsmän – JO
Postboks: 16327
SE-10326 Stockholm
Tlf. : +46 8 786 40 00
Fax : +46 8 21 65 58
Webside: http://www.jo.se

Konklusion

På baggrund af de foreliggende oplysninger viser andragendet ikke tegn på, at der er et 
problem med anvendelsen af fællesskabsretten. Andrageren bør anbefales at anvende andre 
retsmidler."


