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Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 4. juni 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 27
(L 222), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torben Han-
sen (S).

Spørgsmål nr. 27:
” Ministeren bedes oplyse, hvor mange der ifølge ministeriets forventninger, falder 
ud af dagpengesystemet som konsekvens af lovforslaget, og derefter grundet ægte-
fælle eller formueforhold ikke kan modtage kontanthjælp.”

Endeligt svar:
Erfaringen med afkortninger af dagpengeperioden op gennem 1990’erne er, at le-
dige øger søgeaktiviteten og finder beskæftigelse på egen hånd inden ophøret af 
dagpengeretten. Derfor forventes afkortningen af dagpengesystemet også kun at 
påvirke antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet marginalt. 

Langt de fleste er kun i dagpengesystemet i kort tid. Det er målsætningen med den 
aktive beskæftigelsespolitik, at afkortningen ikke påvirker antallet af ledige, der 
falder ud af dagpengesystemet. Det understøttes af den netop indgåede aftale om en 
intensiv og styrket indsats for at forebygge og bekæmpe langtidsledighed, der giver 
ledige, der berøres af forslaget, forbedrede beskæftigelsesmuligheder. 

Mellem 1.000 og 2.000 ledige falder årligt ud af dagpengesystemet – heraf går ca. 
1/3 på kontanthjælp. Dette tal har ligget konstant i en del år og har ikke været syn-
ligt påvirket af de tidligere afkortninger af dagpengeperioden.

Målsætningen er, at så få som muligt flere skal ende med at opbruge dagpengeret-
ten, hvilket den aktive arbejdsmarkedspolitik skal medvirke til at sikre.
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Det skønnes med betydelig usikkerhed, at antallet af ledige, der falder ud af dag-
pengesystemet, kan stige fra de nuværende 1.000-2.000 til 2.000-4.000, fordi flere 
påvirkes af de nye regler. Det skønnes på den baggrund, at under 1.000 personer i 
stedet vil modtage kontanthjælp. Der vil være enkelte som på grund af for stor 
formue eller fordi ægtefællen tjener for meget ikke vil være berettiget til kontant-
hjælp, men ikke væsentlig flere end i dag. 

Venlig hilsen

Inger Støjberg


