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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 30. maj 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 
450 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet af ikke-medlem Pelle 

Dragsted (MFU). 
 

Spørgsmål nr. 450: 
”Ministeren bedes redegøre for forholdet mellem danskernes samlede indbetalte 
dagpengekontingent og udbetaling af dagpenge til ledige i 2015, 2016 og 2017. 
Hvad er forventningen til udviklingen i forholdet i 2018, 2019 og 2020?” 

 

Svar: 
I Danmark er ledighedsforsikringen bygget op omkring a-kassesystemet, som ad-
ministrer udbetalingen af dagpenge. Medlemskab af en a-kasse er frivilligt.  
 
Medlemskontingent er sammensat af et obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsik-
ringen, et ATP-bidrag, et frivilligt bidrag til efterlønsordningen samt administrati-
onsbidrag, der varierer på tværs af a-kasser.  
 
Det obligatoriske bidrag til arbejdsløshedsforsikringen er en del af finansieringen 
af udgifterne til dagpenge, mens de resterende udgifter dækkes af skatteindtægter.  
 
Det forudsættes, at der med dagpengekontingent henvises til det obligatoriske bi-
drag til arbejdsløshedsforsikringen.  
 
Der er ikke et fast forhold mellem det årligt indbetalte dagpengekontingent og ud-
betalingen af dagpenge til ledige. De indbetalte medlemsbidrag følger af det sam-
lede antal dagpengeforsikrede. De samlede udgifter til dagpenge er samtidig påvir-
ket af konjunktursituationen og det faktiske antal personer, som gør brug af forsik-
ringsordningen.  
 
I 2015 var indtægterne fra det obligatoriske medlemsbidrag ca. 8,3 mia. kr., mens 
udgifterne til dagpenge var ca. 16,8 mia. kr. svarende til, at det obligatoriske med-
lemsbidrag udgjorde knap halvdelen af udgifterne til dagpenge eller 49,7 pct. I 
2016 og 2017 udgjorde indtægterne hhv. 53,0 pct. og 52,5 pct. af udgifterne, jf. ta-

bel 1.  
 
Forventningen til forholdet fremadrettet er, at det obligatoriske medlemsbidrag ud-
gør en lidt højere andel på omtrent 56 pct. Det skal ses i lyset af, at medlemsbidra-
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get på finansloven for 2018 forventes nogenlunde konstant i årene 2018-2020, 
mens dagpengeudgifterne forventes at være faldende. Det skal ses i sammenhæng 
med forventningen om en faldende bruttoledighed i budgetteringen på finansloven 
for 2018.  
 
 
Tabel 1. Indtægter fra det obligatoriske medlemsbidrag til arbejdsløshedsforsikringen 
og udgifter til dagpenge. Mio. kr. løbende priser. 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemsbidrag 8.335,2 8.398,4 8.542,7 8.680,9 8.681,7 8.693,5 

Dagpenge 16.773,7 15.856,3 16.275,2 15.541,5 15.386,3 15.616,6 

Andel 49,7 % 53,0 % 52,5 % 55,9 % 56,4 % 55,7 % 
 

Kilde: De statslige regnskaber 2015-2017 og Finansloven for 2018 
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