
L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G
A F  L O V F O R S L A G

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Myndighed/Afsender Arbejdsmarkedsstyrelsen

Lovens ikrafttrædelsesdato 1. juli 2010, men med særlige overgangsordninger

Kontaktperson Henrik Loop

Telefon 3528 8332

E-mail hen@ams.dk

Baggrund for loven
Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen 
om genopretning af dansk økonomi, maj 2010, som er indgået mellem regeringen 
(Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Lovforslagets formål
Lovforslagets formål er at udmønte den del af aftalen, der vedrører nedsættelsen af 
dagpengeperiodens længde fra 4 år (ydelsesperioden) inden for 6 år (referenceperi-
oden) til 2 år inden for 3 år.

Den primære målgruppe for lovforslaget
Lovforslaget retter sig mod alle personer, som modtager dagpenge.

For at få et billede af hvem der fremover bliver berørt af forslaget, betragtes de per-
soner, der i dag har brugt mindst 2 år af deres ydelsesperiode. 

Det bemærkes, at personer, som inden lovændringens ikrafttræden har brugt mindst 
2 år af deres ydelsesperiode, ikke bliver berørt af lovforslaget. Disse personer beva-
rer i medfør af overgangsbestemmelsen i lovforslagets § 2, stk. 2, deres fulde 4-
årige ydelsesperiode inden for den 6-årige referenceperiode.

Nedenfor gives en oversigt over, hvordan de personer, der i løbet af 2009 havde 
opbrugt mere end 2 år af deres 4-årige ydelsesperiode, fordelte sig på køn.

Kvinderne udgjorde 64 pct. af de personer, der i løbet af 2009 havde opbrugt mere 
end 2 år af deres ydelsesperiode. Kvinderne udgjorde 41 pct. af det samlede antal 
ledige. Det betyder, at kvinderne er overrepræsenterede blandt de personer, der har 
opbrugt mere end 2 år af deres ydelsesperiode.

Flere kvinder end mænd bliver som følge heraf omfattet af forslaget, jf. tabel 1.
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Tabel 1 
Fordeling mellem mænd og kvinder af, hvem der har opbrugt minimum 2 år af dagpenge-
perioden 1– sammenlignet med fordelingen mellem mænd og kvinder i den generelle ledig-
hed. Pct., 2009.

Køn
Minimum 2 år af dagpengeperioden op-

brugt
Andel af den samlede ledig-

hed

--- pct. ---
Mænd 36 59
Kvinder 64 41
I alt 100 100

Kilde: DREAM, RAM og Jobindsats.dk

De sekundære målgrupper for lovforslaget
Ingen.

Samlet vurdering
Lovforslaget er i forhold til målgruppen kønsneutralt..

Det skønnes ikke, at lovforslaget påvirker eksisterende forskelle eller rettigheder. 
Forslagene påvirker således ikke de strukturer, der stiller mænd og kvinder forskel-
ligt.

Det skønnes, at det ikke vil være nødvendigt at gennemføre en egentlig vurdering 
af de ligestillingsmæssige konsekvenser af lovforslaget.

                                                
1 Tallene refererer til den 4-årige ydelsesperiode


