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1. Der vil fortsat falde 10.000+ ud om året – hvis konjunkturerne ikke bliver bedre. 

2. Dagpengesatsen for enlige nyuddannede sættes ned med 1.879 kr. kr. pr. måned (22.536 

kr. om året). 

3. Alle arbejdsløse skal betale med 3 karensdage om året, svarende til 2.481 kr. om året. 

4. De arbejdsløse skal samlet betale 1 milliard kr. 

5. Der spares 3.000 millioner på dagpenge om året siden 2013, de tilfører 300 millioner. 

 

Det indeholder Venstre-Socialdemokraterne-DF’s dagpengeaftale 

Ikrafttræden og indfasning  

Reformen træder i kraft den 1. januar 2017. Nogle af elementerne i det nye dagpengesystem træder 

dog først i kraft den 1. juli 2017. Læs aftalen 

http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2015/10/Bred%20aftale%20skaber%20ro%20om%

20dagpengesystemet.aspx 

 

10.000+ mister dagpengeret hvert år 

Der indføres en såkaldt fleksibel genoptjening, der iflg. aftalen vil reducere antallet af personer der 

mister dagpengeretten, med 2.040 personer om året. Det er vel at mærke i en situation med lav 

arbejdsløshed. I den nuværende økonomiske og jobmæssige situation, hvor 12 - 14.000 falder ud 

om året, betyder det, at der fortsat vil være mere end 10.000 arbejdsløse, der mister dagpengene 

hvert år. Hertil kommer, at de midlertidige lappeløsninger bortfalder, hvilket vil betyde at endnu flere 

vil miste forsørgelsen på grund af kontanthjælpsreglerne. 

Tre karensdage til alle arbejdsløse 

Alle arbejdsløse skal betale for aftalen med indførelsen af 3 karensdage, hvor man får en 

karensdag hver fjerde måned, hvis man ikke har haft 20 dages fuldtidsarbejde. Det giver en samlet 

besparelse på 310 millioner kr., og koster den enkelte arbejdsløse 2.481 kr. om året. Denne regel 

gælder også for enlige dimittender, som derved mister yderligere 1.774 kr. om året. 

Dimittenderne skal betale 

Reduktionen af dimittendsatsen for enlige nyuddannede ledige fra 82 % til 71,5 % skal samlet spare 

580 millioner kr. Det betyder 1.879 kr. mindre om måneden, svarende til 22.536 kr. om året. Det er 

en myte, at nyuddannede får en stor økonomisk fremgang, når de går på dagpenge. Ifølge 

kommissionens egne tal har de studerende en gennemsnitlig indkomst på kr. 8.744,- i det SU typisk 

suppleres af erhvervsarbejde. Herudover er der mulighed for SU-lån på 3.020,- plus studierabatter, 

billigere bolig og transport. Lærlinge og elever, som udgør halvdelen af de studerende har en 

slutløn som er tæt på dagpengesatsen. 
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Følgende elementer kan træde i kraft 1. januar 2017:  

 Ny fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Forlængelsen vil dog skulle opgøres manuelt i a-

kasserne det første halve år  

 Harmonisering til 2 G-dage  

 Ny sats for dimittender på 71,5 % (dog 82 % for forsørgere). 

 En række forenklingsforslag, herunder færre gyldige grunde til at sige op og undgå karantæne i 

A-kassen, fx passiv rygning, fysisk vold og produktion af krigsmateriel ikke gyldig grund. 

 Afskaffelse af særregler for førtidspensionister og ophævelse af tvungen udmelding af A-kasse 

ved pensionsalderen  

 Ret til dimittenddagpenge ved uddannelse normeret til 18 måneder (også ved tre semestre) 

 

Følgende elementer forventes at kunne træde i kraft 1. juli 2017:  

 Indkomstbaseret optjening  

 Beregning af dagpengesats  

 Tilbagevendende karensdage ved uafbrudt ledighed - 3 Karens dage om året (en hver fjerde 

måned) 

 Månedsbaseret dagpengesystem med acontoudbetaling  

 Modregning - de gældende regler for modregning af andet end lønindkomst fastholdes og 

digitaliseres yderligere.  

 Digitalisering - fælles tællere  

 Tiltag for personer med omfattende brug af dagpengesystemet – 1 måneds mindre dagpenge 

 Forbrug af dagpenge i timer • Automatisk omforsikring af deltidsforsikrede 

 

Følgende er ikke aftalt færdigt 

 Supplerende dagpenge skal analyseres yderligere, for ”at være opmærksomme på tilskyndelsen 

til kortvarig beskæftigelse. At en ny model for supplerende dagpenge og overskydende timer 

skal holdes indenfor aftalens samlede økonomi og samlede strukturelle beskæftigelsesvirkning”. 

 Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, som 

skal se på dagpengesystemet for selvstændige. Anbefalingerne fra arbejdsgruppen må ikke 

indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse, svækkelse af de 

strukturelle offentlige finanser eller den finanspolitiske holdbarhed. 

Sådan finansieres dagpengeaftalen: 

Indkomstbaseret optjening af dagpengeretten      -70 

Løbende karensdage (1 dag ved høj ledighed hver 4. måned)  -310 

Reduktion af dimittendsats for ikke-forsørgere (71,5 pct.)  -580 

Tiltag for personer med omfattende brug af dagpengesystemet      -30 

Mindreudgifter på tilstødende ydelser ift ny satsberegning og dimittendsats   -10 

De arbejdsløse betaler i alt i besparelser                     -1.000 

 

 

 



 
 

 

 


