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Folketingets Beskæftigelsesudvalg 

Bevarelse af spørgsmål om forligsbindinger vedr. dagpengenes 
højeste beløb 
 

Kære medlemmer af Beskæftigelsesudvalget 
 
Under 1. behandlingen af B 18 den 16. november 2018 blev der blandt andet stillet 

spørgsmål til, om dagpengenes maksimumbeløb er forligsbelagt. 
 
Spørgsmålet blev drøftet i forhold til tre forskellige politiske aftaler/forlig. Det dre-

jer sig om: 
 Aftalen om satspuljen indgået mellem alle folketingets partier på nær Enhedsli-

sten. 

 Skatteaftalen fra 2012 indgået mellem den tidligere S-R-SF-regering, Venstre 

og Det Konservative Folkeparti. 
 Aftale om et tryggere dagpengesystem fra 2015 indgået mellem den nuværende 

regering (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk 
Folkeparti og Socialdemokraterne. 

 

Jeg vil gerne slå fast, at ingen af de tre aftaler direkte forholder sig til størrelsen af 
dagpengenes højeste beløb, og størrelsen derfor ikke kan anses som værende for-
ligsbundet i de pågældende aftaler. 

 
Satspuljeaftalen og skatteaftalen fra 2012 handler helt generelt om, hvorledes de 
offentlige forsørgelsesydelser reguleres. Intentionerne med aftalerne er, at de of-

fentlige ydelser - herunder dagpenge - skal stige lidt langsommere end lønudvik-
lingen. Men aftalerne fastsætter ikke dagpengenes højeste beløb. Det fremgår der-
imod af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

 
Aftalen om et tryggere dagpengesystem, som er baseret på anbefalingerne fra Dag-
pengekommissionen, forholder sig ikke direkte til spørgsmålet om dagpengenes 

højeste beløb, men som det også fremgik under 1. behandlingen, så mener jeg – li-
gesom Dagpengekommissionen – ikke, at der er sket en væsentlig udhuling af dag-
pengene og den økonomiske tryghed i dagpengesystemet, når der ses på brede 

grupper på arbejdsmarkedet. 
 
Tværtimod har vi med aftalen indgået en stor og bred politisk aftale, som skaber 

tryghed og ro om dagpengesystemet, og som sikrer de ledige et økonomisk sikker-
hedsnet og et tydeligt incitament til at komme i arbejde. 
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Når vi ser frem i tid, så er det korrekt, at skatteaftalen fra 2012 og den deraf føl-
gende mindreregulering af dagpengesatsen samt satspuljeaftalen, vil indebære, at 

den økonomiske forskel mellem beskæftigelse og ledighed på dagpenge vil vokse.  
 
Det er dog to aftaler, som regeringen bakker helhjertet op om, og som et bredt fler-

tal i Folketinget står bag, da det er aftaler, som både tager hånd om vores mest ud-

satte borgere og sikrer, at det bedre kan betale sig at arbejde.  

 

Regeringen kan ikke støtte et forslag, hvor man med den ene hånd lader dagpenge 

vokse lidt mindre end lønningerne, imens man med den anden hånd hæver dagpen-

gene tilsvarende. Det vil efter min bedste overbevisning være stik imod intentio-

nerne med de indgåede aftaler. 

 
 

Venlig hilsen 
 
 

 
 
Troels Lund Poulsen 

 


