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Folketingets Beskæftigelsesudvalg 

Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 15. oktober 2018 stillet følgende spørgsmål 

nr. 29 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares endeligt. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL). 

Spørgsmål nr. 29: 

”Vil ministeren oplyse median og gennemsnitsindkomst i beskæftigelse hhv. før og 

efter endt dagpengeperiode for de beskæftigede, som afgik fra dagpengeledighed til 

beskæftigelse i de to grupper, som er angivet i figur 5.13 i ”Fordeling og Incitamenter 
2018” (s. 150). 

Svar: 

Den efterspurgte opgørelse af indkomsten for personer, som begyndte et 

dagpengeforløb i henholdsvis 1. halvår 2008 og 1. halvår 2014 og herefter overgik til 

beskæftigelse som lønmodtagere, fremgår af tabel 1. Indkomsten er opgjort for 

henholdsvis året før dagpengeperiodens begyndelse og året efter dagpengeperiodens 

afslutning. 

 Tabel 1  

Årlig indkomst før og efter endt dagpengeperiode 

  Alle Fuldtidsbeskæftigede før og efter 

  Median Gennemsnit Median Gennemsnit 

  ---------------------------- Indkomst, kr. ---------------------------- 

Ledig 1. halvår 2008 Før1) 300.100 293.200 363.200 389.700 

 Efter 2) 275.600 262.400 350.700 371.800 

Ledig 1. halvår 2014 Før 3) 274.000 268.500 355.500 390.700 

 Efter 4) 300.300 290.900 352.400 376.800 
 

 Note: 1) I 2007. 
2) I et af årene 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.  
3) I 2013. 
4) I et af årene 2015, 2016, 2017. 

Anm.: Årlig arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst hhv. året før og efter dagpengeperioden. Opregnet til 2016-priser med 
familietypemodellens lønudvikling. Knap 2 pct. af de personer, som blev ledige i 1. halvår 2014 indgår ikke i opgørelsen 
”Efter endt dagpengeperiode” pga. manglende oplysninger om årlig arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst i 
indkomstregisteret efter 2016. Gruppen af fuldtidsbeskæftigede omfatter personer, som var fuldtidsbeskæftigede i året 
før såvel som året efter dagpengeperioden.  

Kilde: Egne beregninger på Lovmodellens datagrundlag. 

 

Den årlige indkomst for personer, der begyndte et dagpengeforløb i 1. halvår 2008, er 

lavere efter ledighedsforløbet end før, mens det forholder sig omvendt for personer, 

som begyndte et dagpengeforløb i 1. halvår 2014. Det kan blandt andet skyldes 

konjunkturelle forhold samt forskelle i uddannelsessøgning.  
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For personer i begge grupper, der både året før dagpengeperiodens begyndelse og året 

efter dagpengeperiodens afslutning er fuldtidsbeskæftigede, er den årlige indkomst 

således lavere efter ledighedsforløbet end før.  

 

Med venlig hilsen 

Simon Emil Ammitzbøll-Bille 


