
Fakta om dagpengereformen
Dagpengereformen forkorter 
dagpengeperioden fra 4 til 2 år og 
fordobler genoptjeningskravet fra 
et halvt til et helt års arbejde. 
Reformen blev vedtaget af V, K, DF 
og R i juni 2010. I finanslovsaftalen 
for 2012 blev det aftalt at forlænge 
dagpengeperioden med op til et 
halvt år for alle forsikrede ledige, 
der opbrugte dagpengeretten i 2. 
halvår 2012.

13.850
Antal ledige mistede dagpengeretten i de 
første 8 mdr. af 2014. 

Siden januar 2013 har 47.850 mistet deres 
dagpengeret.

Fakta om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse
I maj 2013 aftalte regeringen og Enhedslisten en langsommere 
indfasning af dagpengereformen. Aftalen betyder, at der udover 
den toårige dagpengeret indføres en midlertidig, ny 
arbejdsmarkedsydelse på kontanthjælpsniveau.

De ledige, der mistede dagpengeretten i 2013, kunne blive 
berettiget til en særlige uddannelsesydelse i op til et år og herefter 
en eventuel periode på arbejdsmarkedsydelse. De ledige, der 
mister dagpengene fra 2014 starter direkte på 
arbejdsmarkedsydelse. Begge ydelser er dog ikke på dagpenge -
men på kontanthjælpsniveau. Konkret er ydelsen på 60 procent af 
dagpengesatsen for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. 

Det svarer til henholdsvis ca. 10.600 kr. og 14.100 kr. pr. måned før 
skat. Begge ydelser er modsat den almindelige kontanthjælp 
uafhængige af ægtefælleindkomst og formue. Frem mod 2016 
bliver arbejdsmarkedsydelsen udfaset. 

Det sker ved at der hvert halve år skæres tre måneder af den 
periode hvor man kan få ydelsen. Konsekvensen er, at der gradvist 
bliver flere og flere, som står helt uden forsørgelse. 

Fakta om dagpengelængden i Danmark og Sverige 
Dagpengereformen blev bl.a. begrundet med, at vi ”blot” kommer ned i nærheden af 
Sverige. Men de danske dagpengeregler er blevet meget ringere end i f.eks. Sverige og 
Finland. Det skyldes, at genoptjeningskravet i Sverige er helt ned til 480 timer og i Finland 
612 timer, hvor det nu er 1924 timer i Danmark. Korrigeres der for dette, ses at det 
samme antal arbejdstimer nu giver meget mindre dagpengeret end i de andre lande. Men 
den reelle dagpengeperiode i Sverige er faktisk i praksis næsten ubegrænset. Det skyldes, 
at de, der mister dagpengeretten har ret til såkaldt aktivitetsstöd, som svarer til vores 
aktiveringsindsats. Forskellen er bare, at i DK er det indbygget i dagpengeperioden, mens 
det i Sverige ligger i forlængelse af. Dagpengene beregnes i Sverige som 80 % af hidtidig 
indkomst i de første 200 dage, og herefter 70%. På aktivitetsstöd er det 65 %. Da de 
imidlertid som i DK har et ret lavt dagpengeloft, betyder det i praksis, at de fleste får den 
samme ydelse hele vejen igennem. 



Hvor mange ledige mister dagpengene i det kommende år?
AK-Samvirke har udviklet et prognoseredskab som viser, hvor mange ledige, 
der fremover risikerer at miste dagpengeretten, som følge af den nye toårige 
dagpengeperiode.
Prognosen viser, at knap 1.200 ledige sandsynligvis vil overskride 
toårsgrænsen pr. måned det kommende års tid. Det svarer til, at godt 14.000 
ledige vil miste dagpengeretten på årsplan fremover. Dette er på 
forudsætning af uændrede konjunkturer og ledighed. Der skal imidlertid ske 
et meget kraftigt fald i den samlede ledighed, før tallet bliver markant lavere. 
Derudover er der en restgruppe, der af tekniske årsager kan klippe mere end 
to år, og som kan miste dagpengeretten. De er ikke medregnet i de 14.000, 
hvorfor tallet skal ses som relativt lavt sat. At tallet er sat lavt bekræftes også 
af, at AK-Samvirkes prognose for udfald for første halvår 2014 har vist sig at 
være lavere end det reelle udfald.

Ledighed august 2014: 
Bruttoledighed 132.200 fuldtidsledige 
AKU-ledighed 194.000 ledige personer 

Tidslinje for dagpengereformen

25. maj 2010: Genopretningsaftalen indgås. 2- 4.000 forventes at 
miste dagpengene årligt
Primo 2011: AK-Samvirkes løbende opgørelser viser, at 2.400 ledige 
risikerer at miste dagpengeretten hver måned + en betydelig 
”indfasningspukkel”
3. oktober 2011: Dagpengestramningerne fastholdes i det nye 
regeringsgrundlag
9. november 2011: I et samråd i beskæftigelsesudvalget siger 
ministeren, at der vil være et midlertidigt indfasningsproblem, så 
7.000-12.000 ledige vil risikere at miste dagpengeretten i 2. halvår af 
2012. Men niveauet vil ellers ligge på 2.000-4.000 pr. år i et 
”normalt” år
19. november 2011: Finanslovsaftalen for 2012 betød op til 26 ugers 
forlængelse for dem, der mistede dagpengeretten i 2. halvår af 2012
14. august 2012: DA hævder, at ”kun” 4.800 ledige mister 
dagpengene i løbet af et år, og udnævner AK-Samvirke til 
mørkemænd 
17. august 2012: Regeringen skønner, at mellem 9.000 og 16.000 
ledige vil opbruge dagpengeretten, i løbet af 2013 - heraf 7.000-
12.000 ledige i første halvår af 2013 
31. august 2012: Akutaftale 1. Særlig indsats for ledige
14. september 2012: I Radioavisen hævder Morten Østergaard, at 
”kun” 2.400 årligt vil miste dagpengeretten og at AK-Samvirke fører 
skræmmekampagne 
19. september 2012: Kraka vurderer, at ca. 16.000 ledige vil miste 
dagpengene i 2013. Heraf 8.000 pga. indfasningsreglerne 
24. oktober 2012: Akutaftale 2 om 12.500 akutjob
11. november 2012: Finanslovsaftalen indeholder en midlertidig 
udvidelse af seniorjobordningen + særlig uddannelsesydelse på 
kontanthjælpsniveau
10. januar 2013: Regeringen opjusterer antallet af ledige, som mister 
dagpengene i første halvår af 2013 til 17.000-23.000 ledige (det blev 
23.000)
20. maj 2013: Regeringen og Enhedslisten bliver enige om at den 
særlige uddannelsesordning bliver forlænget med et halvt år, så den 
gælder hele 2. halvår af 2013, og at etablere en midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse på op til 1 ¼ år fra 2014. Den aftrappes frem 
til 2016.


