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DAGPENGESYSTEMET SKABER VÆRDI
VURDERING AF VISMANDSRAPPORT OM DAGPENGESYSTEMET

Det Økonomiske Råd har i en ny rapport beskrevet deres syn på dagpengesystemet. Rapporten understreger værdien af et velfungerende
forsikringssystem ved ledighed.
Rådet betragter dagpengeordningen som velfærdsforbedrende. I rapporten peges på, at en ledighedsforsikring kan betyde højere produktivitet, fordi ledige kan vælge at søge i længere tid efter et job som modsvarer deres kvalifikationer. Desuden gør dagpengesystemet lønmodtagere mere produktive og villige til at acceptere job, hvor risikoen for at
blive fyret er stor.
Den danske flexicurity-model muliggør, at lønmodtagere godkender
lempeligere fyringsregler, fordi der samtidig findes et relativt godt understøttelsesniveau, hvis de mister jobbet. Modellen sikrer et fleksibelt arbejdsmarked med høj gennemsnitlig produktivitet og høj strukturel beskæftigelse.

Konjunkturafhængig dagpengesystem
Det Økonomiske Råd konkluderer, at et konjunkturafhængig dagpengesystem vil stille ledige mere lige, når dagpengeperioden kædes sammen med mulighederne for at komme i arbejde. Det vil desuden være
velfærdsforbedrende, når man øger dagpengeperioden ved lavkonjunktur, og afkorter den ved højkonjunktur.
HK finder, at der er mange praktiske og fordelingsmæssige problemer
forbundet med et konjunkturafhængigt system. Hvad sker der eksempelvis, hvis du har været på dagpenge i to år og tre måneder, og perioden pludselig forkortes til to år? Hvad gør man ved regionale forskelle
og forskelle fra fag til fag?
HK
TELEFON +45 7011 4545
hk@hk.dk
Weidekampsgade 8
Postboks 470
DK-0900 København C

HK.DK

HK peger i stedet på, at man alene tilrettelægger den beskæftigelsesmæssige indsats efter konjunkturerne. Eksempelvis, at der satses mere
på uddannelse i perioder med høj ledighed, mens jobsøgningskurser er
vigtigere ved lav ledighed.
Det er vigtigt for ledige, til enhver tid, at have sikkerhed omkring dagpengeperiodens længde.

Højere dagpengesats i starten af perioden
Rådet fremhæver, at en højere kompensation i starten af ledighedsforløbet vil skabe større forsikringsmæssig lighed. Rapporten angiver en
stigning med 25 pct. i de første 13 uger.
Højere dagpengesats vil medvirke til et mere fleksibelt arbejdsmarked,
og styrke forsikringselementet for andre end de lavest lønnede.
Vi finder forslaget interessant, såfremt omfordelingen ikke betales at øvrige dagpengemodtagere.

En permanent 1-årig arbejdsmarkedsydelse
Rapporten konkluderer, at en permanent 1-årig arbejdsmarkedsydelse
vil bidrag til en mere ligelig indkomstfordeling og sikre indkomst for ledige som falder ud af dagpengesystemet.
HK er enig i denne konklusion.

Ændring af genoptjeningskravet fra 52 til 26 uger
Det konkluderes, at en ændring af genoptjeningskravet vil reducere antallet af ledige som falder ud af dagpengesystemet. Det vil være lettere
at generhverve dagpengeretten, og det vil styrke incitamentet for at
finde beskæftigelse af kortere varighed.
HK er enig i denne konklusion.
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