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Kære Peter Hummelgaard og medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget  

For nogle måneder siden henvendte vi os til ministeren, idet vi ser ind i, at mange a-

kassemedlemmer, selvstændige som lønmodtagere, risikerer at få beregnet en lav 

dagpengesats ved ledighed. Den indkomst, de vil blive beregnet på, er nemlig langt 

overvejende en 2020-indkomst, og ikke en indkomst som afspejler det indkomstniveau, 

de ledige ville have haft i et år uden Corona-nedlukninger mv.  

På det tidspunkt ønskede ministeren at se tiden an.  

Nu har bl.a. Landbrug & Fødevarer og ASE skrevet til Beskæftigelsesudvalget om, 

hvordan Corona-året 2020 vil ramme de selvstændige hårdt på satsen – ikke mindst 

fordi mange virksomheder har været tvangslukket eller er drevet videre med hjælp af 

kompensation. Derfor er der ikke altid et overskud at beregne på. Problemet er aktuelt 

nu, da årsopgørelsen for 2020 fra 1. juli skal anvendes til satsberegning mv. for de 

selvstændige, der måtte melde sig ledige eller gå på efterløn. Landbrug & Fødevarer og 

ASE kommer med hver deres forslag til, hvordan problemet kan løses for de 

selvstændige.  

Der er i dag fremsat et lovforslag, hvor det foreslås, at selvstændige får mulighed for at 

vælge at få beregnet en dagpenge- eller efterlønssats, hvor indkomståret 2020 ikke 

indgår, men hvor de i stedet kan vælge at benytte de to forudgående årsopgørelser.  

Vi mener ikke, at satsberegningsproblemet skal løses ved, at a-kasserne ekstraordinært 

kan se bort fra indkomståret 2020 ved beregningen af dagpenge- og efterlønssatsen for 

selvstændige.  

Vi mener heller ikke, at problemet skal løses ved at fastsætte nye komplicerede regler 

om beregning af satsen for selvstændige, der bryder med de gældende beregnings-

principper – hvilket er tilfældet med det fremsatte lovforslag.  

Vi mener, at det er vigtigt, at selvstændige ligestilles med lønmodtagere i 

dagpengesystemet, og at både selvstændige og lønmodtagere får beregnet en sats, der 

afspejler deres hidtidige indkomstgrundlag over en længere periode. Det problem, man 

nu vil løse for de selvstændige, mener vi også, at man må løse for lønmodtagerne. Ellers 

ser vi ind i, at lønmodtagerne risikerer at få beregnet en meget lav sats ved ledighed.  

Det fører til ulighed i dagpengesystemet. 

 

Endelig mener vi, at det er vigtigt, at de løsninger, der tænkes i, ikke kun løser et problem 

midlertidigt og på kort sigt ift. Corona-krisen, men generelt løser de satsberegnings-

problemer, der er. Løsningerne skal gøre dagpengesystemet mere robust for skiftende 

konjunkturer og nye kriser.   
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Mulige – varige – løsninger kunne være, at selvstændige altid skal kunne beregnes på et 

gennemsnit af de bedste 2 indkomstår inden for de seneste 5 år, og at beregnings-

perioden og optjeningsperioden fremover følges ad, dvs. at beregningsperioden 

udstrækkes til 36 måneder. Dette vil give både lønmodtagere og selvstændige en 

længere periode at blive beregnet på. Endelig skal al indkomst indenfor 36-

månedersperioden kunne indgå i en genberegning, også selv om indkomsten er indgået i 

en tidligere beregning. Kun hermed vil satsen afspejle den indkomst, medlemmerne reelt 

har haft i beregningsperioden. 

 

Vi stiller os gerne til rådighed for den nærmere udformning af disse løsningsforslag.  

 

Vi håber, at I vil lytte til dem, der skal administrere reglerne og vejlede medlemmerne.  

Vi håber også, at løsningen på problemet er tro mod det dagpengesystem, der er bygget 

op og de principper, beregningen ellers sker på baggrund af. 

 

 
Med venlig hilsen 
 
 

     
Eva Obdrup     Verner Sand Kirk 

Formand     Direktør 

 


