
 

Det vil Enhedslisten 
med dagpengene 
Dagpengespørgsmålet har siden den katastrofale dagpengereform været et af de mest diskuterede 
politiske spørgsmål og det med god grund. For diskussionen om dagpenge handler grundlæggende 
om vores alle sammens tryghed. Kan vi regne med, at vi har noget at leve af, hvis uheldet er ude, og vi 
får en fyreseddel? Skal vi sælge boligen? Kan vi få det til at hænge sammen i den periode, hvor vi 
leder efter et nyt job. Ender vi på kontanthjælp eller helt uden indtægt? 

Når vi er utrygge og frygter konsekvenserne af at blive arbejdsløse, så bliver vi mere forsigtige 
med at stille krav om ordentlig løn og arbejdsvilkår eller med at sige fra over for urimelige 
arbejdsbetingelser. På den måde rammer større utryghed for arbejdsløse os alle sammen, uanset om 
vi er i arbejde eller ej. 

Enhedslisten var stærk modstander af dagpengereformen og dens forringelser af trygheden for 
lønmodtagerne. Og dens konsekvenser har kun styrket vores modstand. Derfor har vi kæmpet for at 
få et bedre dagpengesystem lige siden. Det er flere gange lykkedes at presse regeringen til at kaste 
midlertidige økonomiske redningskranse ud til de hårdest ramte. Men dagpengereformens 
forringelser består. Titusinder af mennesker har mistet deres dagpengeret. Og utrygheden er vokset 
for alle lønmodtagere.  

Regeringen har efter hårdt pres nedsat en dagpengekommission, der i slutningen af august vil 
komme med forslag til et nyt dagpengesystem. Herefter går de politiske forhandlinger i gang.   

Enhedslisten vil arbejde for et mere trygt og solidarisk dagpengesystem. Vi fremlægger hermed 
vores vision for et nyt dagpengesystem. Og vores konkrete krav i de forhandlinger der venter forude. 

Vi synes, at de øvrige partier bør gøre det samme i god tid inden valget. For det er kun rimeligt, at 
befolkningen kender partiernes holdninger til et så vigtigt spørgsmål, inden de skal sætte deres 
kryds.  
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Enhedslistens vision: Et trygt og solidarisk dagpengesystem 
Den bedste kur mod arbejdsløshed er arbejdspladser. Enhedslistens mål er at opnå fuld beskæftigelse. 
Det kan vi gøre ved at skabe nye arbejdspladser fx gennem den nødvendige grønne omstilling af 
vores økonomi, og ved at genoprette den velfærd, hvor tusinder af job er forsvundet. Samtidig kan vi 
blive bedre til at dele det arbejde, der er, ved at nedsætte arbejdstiden, så der bliver plads til alle 
mennesker på arbejdsmarkedet, eller ved at give fx forældre ret til børnepasningsorlov som det var 
tilfældet i 90´erne.  

Men i en kapitalistisk økonomi er virkeligheden den, at der er tilbagevendende perioder med større 
og mindre kriser og økonomisk lavkonjunktur. I disse perioder har virksomhederne ikke brug for al 
den arbejdskraft, der er til rådighed, og derfor stiger arbejdsløsheden. Dagpengesystemet er oprettet 
for at sikre, at de medarbejdere, der ikke er brug for under lavkonjunkturen, kan leve anstændigt, til 
der igen er efterspørgsel på deres arbejdskraft.   

Også under perioder med god økonomi vil der være mennesker, der kortvarigt rammes af ledighed, 
når de er mellem to job. I de tilfælde sikrer dagpengesystemet fleksibilitet på arbejdsmarkedet, der 
både er til gavn for lønmodtagere og arbejdsgivere.  

Det er ikke mindst vigtigt i et arbejdsmarked hvor flere og flere er ansatte på usikre vilkår og hvor 
omstruktureringer og fyringsrunder er blevet dagens orden både på offentlige og private 
arbejdspladser.  

Enhedslistens principielle holdning er, at forsikrede lønmodtagere, der rammes af ledighed, skal 
være garanteret en anstændig indkomst i hele den periode, hvor de står uden job.  

Det skal selvfølgelig forudsætte, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet, aktivt søger job og 
tager de job, man bliver tilbudt, hvis de er på overenskomstmæssige vilkår.  
For at sikre arbejdsløse mod langtidsledighed mener Enhedslisten, at der skal indføres en job- og 
uddannelses-garanti, der giver dagpengemodtagere ret til tilbud om et job efter højest 2 års ledighed. 
Hvis man ikke har en tidssvarende uddannelse kan man alternativt blive tilbudt to års uddannelse på 
dagpenge. Den arbejdsløse har efter en passende periode pligt til at sige ja, til dette jobtilbud. Ingen 
kan dermed falde ud af dagpengesystemet uden at have fået et job eller uddannelsestilbud. 
Der skal være tale om ordinære job med optjeningsret til dagpenge mm. For at kunne tilbyde et job til 
dem, der når to-årsgrænsen, er der behov for at øge cirkulationen på arbejdsmarkedet og sikre en 
særlig indgang for dem, der er ramt af langtidsledighed. Det kan ske på flere måder:  

Via jobrotation målrettet langtidsarbejdsløse: Lønmodtagere i arbejde tilbydes efteruddannelse, 
mens den langtidsarbejdsløse tilbydes det vikariat, der på den måde opstår. 

Ved at give langtidsarbejdsløse en ”forlomme” i jobkøen til offentlige stillinger. 

Ved at genindføre en ordning som kortvarigt var gældende i 2000, hvor kommunerne får 
statsligt tilskud til at oprette såkaldte servicejob, der kan fungere som isbrydere for 
langtidsarbejdsløse. 

Alle ovenstående tiltag vil tilsammen kunne sikre et trygt dagpengesystem, hvor ingen uforskyldt 
mister retten til dagpenge.  
Det er imidlertid også vigtigt at nævne, at dagpengedækningen over mange år er blevet udhulet. I 
dag taber en almindelig lønmodtager op mod halvdelen af sin indtægt ved arbejdsløshed. Den 
oprindelige hensigt med dagpengeloven var, at dagpengene skulle dække 90 pct. af lønindkomsten, 
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så perioder med ledighed ikke fik voldsomme økonomiske og sociale konsekvenser. Enhedslisten 
ønsker at hæve dagpengedækningen, så den igen lever op til sin hensigt.  

Enhedslistens hovedkrav i forhandlingerne  
I det nuværende politiske landskab bliver det op ad bakke at få skabt det dagpengesystem, som 
Enhedslisten ønsker. Der er desværre ikke opbakning blandt de andre partier til at indføre en job- og 
uddannelsesgaranti, der sikrer, at ingen uforskyldt mister deres dagpengeret.  

Men Enhedslisten vil gå til forhandlingerne om et nyt dagpengesystem for at slås for hver eneste 
forbedring, der kan skabe større tryghed for lønmodtagerne og bedre vilkår for dem der er ramt af 
ledighed.  

Enhedslisten vil under forhandlingerne arbejde for:  

Nemmere optjening af dagpengeretten.  
Det skal være nemmere at genoptjene retten til dagpenge. Den nuværende optjeningsret gør det alt 
for svært at genoptjene dagpengeretten. 

Retten til dagpenge skal opnås efter 6 måneders arbejde. Hvis man mister retten til dagpenge, 
bør denne ret genoptjenes efter 3 måneders arbejde. 

Timer fra jobrotation, private og offentlige løntilskudsjob, nyttejob og virksomhedspraktik skal 
tælle med ved genoptjening af dagpenge. 

Perioder med uddannelse skal tælle som ”døde” perioder, der ikke tæller med i 
dagpengeperioden. 

Forbruget af dagpenge skal tælles i timer og ikke i uger, så en enkelt dag med dagpenge i en uge 
ikke tæller som en hel uge. 

Nyudlærte skal optjene ret til fuld dagpengesats efter 3 måneders arbejde. 

Bedre adgang til supplerende dagpenge 
Retten til supplerende dagpenge gør det muligt for arbejdsløse  periodevist at tage 
deltidsbeskæftigelse. Eller arbejde i brancher uden fuldtidsbeskæftigelse. Derfor skal derfor igen 
være ret til supplerende dagpenge, så længe du står til rådighed for fuldtidsbeskæftigelse. 
Supplerende dagpenge skal kunne udbetales for de timer, der ikke er lønindtægt, dog max 37 timer, 
og summen af løn og dagpenge må ikke overskride 30.000 kr mdl. Det skal sikres, at arbejdsgivere 
ikke misbruger de supplerende dagpenge til at slippe billigere i løn til de ansatte. 

Højere dagpenge-dækning 
Dagpengenes dækningsgrad er over de seneste årtier faldet markant. Det skyldes den såkaldte sats-
regulering, som betyder, at dagpengene ikke følger med løn og pris-udviklingen. Skatteaftalen fra 
2012 vil i de kommende år gøre yderligere indhug i dagpengenes dækningsgrad. Enhedslisten vil 
arbejde for at stoppe udhulingen af dagpengenes dækningsgrad og for en bedre dagpengedækning. 
Samtidig ønsker vi at afskaffe aldersdiskriminationen i dagpengesystemet, som betyder, at unge 
arbejdsløse får lavere ydelser.  
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Længere dagpengeperiode 
Så længe vi ikke har fået etableret en job- og uddannelsesgaranti, der sikrer arbejdsløse et job eller 
uddannelsestilbud senest ved dagpengeperiodens udløb, vil Enhedslisten arbejde for enhver 
forlængelse af den nuværende to-årige dagpengeperiode, som betyder at tusinder uforskyldt mister 
dagpengeretten.  

Meningsfuld arbejdsmarkedspolitik 
I den periode man er på dagpenge, skal tiden udnyttes bedst muligt. Først og fremmest gælder det 
om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men alternativt kan ledighedsperioden anvendes til 
efteruddannelse og opkvalificering. I dag er arbejdsmarkedspolitikken alt for fokuseret på kontrol og 
meningsløs aktivering, der primært går på at skræmme de arbejdsløse væk.  

Enhedslisten arbejder for at få fokus flyttet fra kontrol og mistillid og til jobformidling og 
opkvalificering. A-kasserne er i mange tilfælde de bedste til at stå for jobformidling og 
efteruddannelse og skal spille en langt større rolle i ledighedsperioden.  

Finansiering 
I forbindelse med dagpengereformen blev der skåret omkring 2 mia. kr. på dagpengesystemet. 
Socialdemokraterne og SF lovede at tilbageføre disse penge efter et valg, men det er ikke sket.  
Enhedslisten vil som minimum gå efter, at pengene tilbageføres, og vil om nødvendigt tilføre 
yderligere midler. 

 Finansieringen vil vi tilvejebringe ved at rulle de store skatterabatter tilbage, som i de seneste år 
er givet til virksomhederne og til de mest velhavende danskere. Samtidig vil vi øge beskatningen af 
kapitalindkomster, så de beskattes på samme niveau som arbejdsindtægter.  
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