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Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 31. maj 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 2
(L 222), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Line Barfod 
(EL).

Spørgsmål nr. 2:
”Ministeren bedes redegøre for, hvor mange personer man forventer vil miste dag-
pengeretten som følge af henholdsvis den kortere dagpengeperiode, og at 
det bliver sværere at optjene og genoptjene dagpengeret.”

Endeligt svar:
Det er målsætningen med den aktive beskæftigelsespolitik, at ledige kommer hur-
tigt i job. En kombination af nedsættelse af dagpengeperioden og forhøjelse af be-
skæftigelseskravet vil styrke lediges tilskyndelse til at komme hurtigt i job og søge 
mere permanent beskæftigelse. 

Formålet med de to forslag - og ligeledes den aktive beskæftigelsespolitik - er, at 
de ledige skal komme hurtigere i arbejde, ikke at de skal falde ud af dagpengesy-
stemet. 

I dag falder mellem 1.000 og 2.000 ledige årligt ud af dagpengesystemet, heraf går 
ca. 1/3 del på kontanthjælp. Dette tal har ligget konstant i en del år og har ikke væ-
ret synligt påvirket af de tidligere afkortninger af dagpengeperioden

Baseret på erfaringerne med tidligere afkortninger skønnes det, at antallet af ledige, 
der falder ud af dagpengesystemet, kun påvirkes marginalt af afkortningen i for-
hold til det samlede antal ledige i dagpengesystemet. Langt de fleste er kun i dag-
pengesystemet i kort tid. 

Afkortningen af dagpengeperioden sammenholdt med det øgede genoptjeningskrav 
vurderes med betydelig usikkerhed at medføre, at antallet af ledige, der falder ud af 
dagpengesystemet maksimalt stiger fra de nuværende 1.000-2.000 til 2.000-4.000. 

I beregningerne i lovforslaget om harmonisering af beskæftigelseskravet er det be-
regningsteknisk forudsat, at 2.200 vil blive berørt af forslaget. Det er forudsat, at 
omkring halvdelen af den gruppe (1.100 personer), der bliver berørt af forslaget, vil 
opfylde det nye beskæftigelseskrav gennem øget beskæftigelse og dermed opnå ret 
til en ny dagpengeperiode. Det vurderes, at omkring 25 pct. (550 personer) vil fin-
de varig beskæftigelse eller blive selvforsørgende på anden vis og dermed forlade 
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dagpengesystemet helt. De resterende 25 pct. (550 personer) vil ikke opfylde det 
nye beskæftigelseskrav og vil derved opbruge retten til dagpenge. En stor del af 
disse personer vurderes i stedet at være berettiget til kontanthjælp.  

Venlig hilsen

Inger Støjberg


