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Spørgsmål

”Hvad vil det koste at opfylde ønsket fra Dansk Folkeparti om at afsætte midler,
så genoptjeningskravet for at kunne modtage dagpenge halveres?”
Svar

Med lov nr. 912 af 13. juli 2010 blev genoptjeningskravet for personer, som har
opbrugt dagpengeretten harmoniseret til 1.924 nye løntimer (svarende til 52 ugers
fuldtidsbeskæftigede) for fuldtidsforsikrede og 1.258 nye løntimer (svarende til 34
ugers fuldtidsbeskæftigelse) for deltidsforsikrede inden for 3 år. Det er forudsat, at
spørgeren henviser til, at genoptjeningskravet føres tilbage til daværende regler før
ikrafttrædelsen af lov nr. 912.
I forbindelse med L 224 af 2. juli 2010 blev det lagt til grund, at skærpelsen af
genoptjeningskravet ville styrke den strukturelle beskæftigelse med 2.000 personer
ved en samtidig afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år. Skønnet tog afsæt i
et lidt højere skøn fra Arbejdsmarkedskommissionen på ca. 2.500 personer.
Senere har Det Økonomiske Råd skønnet, at en halvering af genoptjeningskravet
vil mindske den strukturelle beskæftigelse med omkring 1.700 personer (Dansk
økonomi, efteråret 2014). Rådet har oplyst, at der dertil delvist kan tillægges en direkte virkning på ca. 400 mio. kr.
De eksisterende skøn peger i retning af, at en halvering af genoptjeningskravet for
personer, der har opbrugt dagpengeretten, vil mindske den strukturelle beskæftigelse med 1.700-2.500 personer og indebære en svækkelse af de offentlige finanser
på i størrelsesordenen 0,6-0,8 mia. kr. strukturelt.
Det understreges, at de eksisterende skøn alene indregner de direkte merudgifter
til forsørgelse samt lavere beskæftigelse (såkaldte dynamiske effekter) hos den
gruppe af fuldtidsforsikrede personer, der ikke opfylder genoptjeningskravet i dag.
Empiriske studier fra udlandet tyder imidlertid på, at beskæftigelseskravet for optjening og genoptjening af dagpengeretten påvirker adfærden i hele arbejdsstyrken.
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Dermed kan et lempeligere genoptjeningskrav have større virkning på de offentlige finanser end angivet ovenfor.
Med venlig hilsen
Bjarne Corydon

