MISSOC - Fælles europæisk informationssystem vedrørende social sikring

Fælles europæisk informationssystem vedrørende social sikring (MISSOC) blev etableret i 1990 og har siden udviklet sig til
en central informationsdatabase med up-to-date oplysninger og omfattende data om sociale sikringssystemer i alle EUmedlemslande, i de tre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i Schweiz. MISSOC informationsdatabasen
er helt igennem elektronisk og giver brugerne mulighed for ikke blot at finde beskrivende eller detaljerede oplysninger om
sociale sikringsordninger i et bestemt land, men giver også mulighed for at sammenligne ordningerne i de forskellige lande, i
særdeleshed via strukturerede oversigter. MISSOC informationsdatabasen er gratis og tilgængelig for alle.

Hvem har brug for
MISSOC?

MISSOC Netværk
MISSOC er baseret på et tæt samarbejde
mellem:
•

•

•

Enkeltpersoner og organisationer, der har
brug for at søge oplysninger om social
sikring i andre lande, eller som har brug for
at sammenligne, studere og analysere et eller
flere landes sociale sikringssystemer. MISSOC
har især interesse for:

Europa-Kommissionen:
Generaldirektoratet for Beskæftigelse,
Sociale Anliggender og Integration,
enhed D/3 Aktiv aldring, Pensioner,
Sundhedsvæsen, Sociale tjenesteydelser
De nationale korrespondenter: Et
netværk af officielle repræsentanter fra
nationale ministerier og institutioner,
som er ansvarlige for social sikring
MISSOC’s sekretariat: Et ekspertteam
udpeget af Europa-Kommissionen

•

Borgere og virksomheder, der flytter til
udlandet
Forskere og studerende
Offentlige myndigheder, herunder især
de sociale
Beslutningstagere

•
•
•
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MISSOC informationsdatabase
Med informationer, der regelmæssigt indsamles og opdateres af nationale korrespondenter, giver MISSOC-netværket på engelsk, fransk og
tysk en emnebaseret og analytisk beskrivelse af social sikring i de forskellige lande. (og ‘Vejledninger om social sikring’ på 21 andre EU/EEAsprog).
Informationsdatabasen findes på www.missoc.org eller http://ec.europa.eu/missoc. Den omfatter:

Sammenlignende oversigter: detaljerede, sammenlignelige og halvårligt (januar og juli) opdaterede oplysninger om sociale

sikringssystemer i alle deltagerlandene, præsenteret i form af 12 tabeller, som hver især er inddelt i flere kategorier. De nationale oplysninger
i tabellerne indeholder tværgående introduktioner, der giver en vandret indfaldsvinkel til de væsentligste koncepter og principper for den
sociale sikring i hver sektor. De 12 tabeller omhandler:
I. Finansiering
II. Sundhedsvæsen
III. Sygedagpenge
IV. Barselsorlov/forældreorlov

Diagrammer og
beskrivelser af sociale

organisationer

i hvert land, som
opdateres to gange
om året i januar og
juli.

V. Invaliditet
VI. Alderdom
VII. Efterladte
VIII. Arbejdsskader og erhvervssygdomme

En beskrivelse af
den sociale sikring

MISSOC Vejledning om social sikring:

En oversigt over hovedelementerne
inden for sektorerne med social sikring i
af selvstændige
hvert land. Vejledningen har som formål
erhvervsdrivende
at forklare systemerne i et let forståeligt
i hvert land, som
opdateres to gange om sprog især med henblik på borgere, der
flytter inden for Europa. Vejledningen
året i januar og juli.
bliver opdateret en gang om året (juli)
og findes på 24 EU/EEA-sprog.

IX. Familieydelser
X. Arbejdsløshed
XI. Ret til socialhjælp
XII. Hjemmehjælpsordninger

MISSOC infobulletin: En årlig

oversigt over
de væsentligste
tendenser i de sociale
sikringsordninger.

MISSOC-analyse:

Analyserende
oversigt over vigtige
udviklingstendenser
på udvalgte områder
indenfor social sikring.
Udarbejdes to gange
om året.

Kontakt: MISSOC Sekretariat – 37, Rue Van Campenhout – B-1000 Bruxelles - BELGIEN
T: + 32 2 736 14 79 – F: + 32 2 736 23 89 – E-mail: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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