
Tips og tricks 
når du vil flytte 
til et andet land
Det er en kæmpe beslutning at vælge at flytte til et andet land, og der 
ofte er en masse regler og praktiske ting, som er nødvendige at gøre 
for at få lov til at bosætte sig i landet. 
I denne folder kan du læse om nogle af de særlige ting, som kan være 
en god idé at have styr på, når du vil flytte til udlandet.

Danes Worldwide  
- bindeled mellem Danmark og danskere ude 
i verden
Denne guide er udarbejdet på baggrund af en artikel skrevet af 
Danes Worldwide. 
På WWW.DANES.DK kan du læse meget mere om, hvordan du 
forbereder dig, hvis du ønsker at flytte til et andet land. 



TÅLMODIGHED  
ER EN DYD
Du glæder dig som et lille barn 
til dit store udlandseventyr, men 
sørg alligevel for at forberede 
dig. 
Et andet land kan fx have et 
meget omstændigt bureaukrati, 
som gør, at du måske skal stå i 
kø i mange timer for at betale 
en regning. Indbyggerne i det 
nye land kan have et væsentligt 
andet forhold til tid og aftaler, 
end du måske har. 
Søg derfor gerne efter al den 
viden du kan finde om landet 
i bøger eller på internettet. Tal 
også gerne med nogen, som 
kender landet ud fra egne 
erfaringer.

Arbejdstilladelse
Når danskere bosætter sig i andre lande, 
er det ofte en udstationering i forbindelse 
med deres arbejde. 
Under alle omstændigheder er det en 
god idé at sætte sig ind i, om det kræver 
en arbejdstilladelse for at arbejde i et 
andet land. 
Skal du bo i et EU/EØS-land eller i 
Schweiz er det ikke nødvendigt med et 
visum eller opholds- og arbejdstilladelse. 
Det er dog en god idé at registrere dig 
hos myndighederne i det land, du befin-
der dig i inden for tre måneder, så du kan 
få et opholdsbevis. 
Rejser du til et ikke-EØS-land, er det et 
krav, at du søger om både visum samt 
opholds- og arbejdstilladelse. Det vil 
som regel være din arbejdsgiver, som 
er ansvarlig for at indhente en arbejds-
tilladelse i det pågældende land. Dette 
ansvar skal gerne være udspecificeret i 
din kontrakt.

Kontrakt
Det er naturligvis en god idé at læse din 
ansættelseskontrakt grundigt igennem, 
inden du takker ja til et nyt job i udlandet. 
I nogle tilfælde kan det endda være en 
fordel at få din fagforening til at gennem-
gå kontrakten. Bliver du ansat på lokale 
vilkår, vil din kontrakt ofte være udformet 
på det lokale sprog, og her er det vigtigt 
at søge råd hos en advokat eller en tolk. 
I gennemgangen af kontrakten bør du 
især kigge på:
• Varigheden af stillingen samt dens 

kompetenceforhold
• Arbejdsvilkår og løn (pension, bil og 

bonus)
• Arbejdstid (overarbejde, ferie- og 

sygedage samt rejser)
• Forsikringer

• Opsigelsesvilkår
• Aftale om bolig
• Aftale om familie – er udgifter til 

samlevers pension inkluderet, og er 
dine børns skolegang finansieret at 
arbejdsgiveren

Løn
Der er forskellige forhold, der kan være 
gældende, når det handler om løn i en 
udstationering. Din arbejdsgiver vil ofte 
afholde nogle af de udgifter, som du 
selv ville være ansvarlig for i Danmark fx 
bolig, telefon, skoler osv. 
Lønnens størrelse afhænger tit af det 
land, som du rejser til samt længden af 
udstationeringen.

Bolig og skatteforhold
I forbindelse med et udlandsophold er 
det vigtigt at tjekke op på, om du er fuldt 
skattepligtig til Danmark eller ej. 
Hvis du sælger din bolig i Danmark eller 
lejer den ud uopsigeligt fra din side i 
minimum tre år, er du ikke længere fuldt 
skattepligtig til Danmark. Vælger du til 
gengæld at beholde din bolig, er du fuldt 
skattepligtig til Danmark. Din skattepligt 
vil dog ofte være mindsket af dobbeltbe-
skatnings-overenskomster, som Danmark 
har med flere lande.
Det varierer, om du får stillet en bolig til 
rådighed eller om selv skal finde noget 
at bo i under en udstationering. Desuden 
skal du overveje, om du vil have dine 
møbler med eller starte på en frisk. Skal 
du have dine møbler med, er det en 
god idé at være ekstra grundig med din 
planlægning af flytningen. Sørg fx for at 
booke et flyttefirma i god tid, så dine ting 
ankommer ca. samtidig med dig og din 
familie.

Netværk
Når du skal bo i længere tid et helt 
nyt sted, er det altid rart at få skabt et 
netværk i det område, du nu skal bo i. 
Der findes forskellige måder at få kontakt 
til andre expats i ens lokalområde enten 
via Facebook eller hos et repræsentant-
netværk, som fx Danes Worldwide har.

Den medfølgende familie
Der skal også gøres tanker i forhold til, 
hvis din partner følger med til udlandet 
og eventuelle børn. Det er vigtigt, at alle 
parter falder godt til det nye sted for at 
udlandsopholdet bliver en succes. 
Sørg derfor for at tale tingene godt 
igennem inden afrejse. Hvis børnene skal 
gå i skole, er det vigtigt at undersøge 
hvilke skoler, der er i området, hvor meget 
de koster, og om der er ledige pladser. 


