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Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 9. juni 2010 stillet følgende spørgsmål nr.
116 (L 222), som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 116:
”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 8. juni 2010 fra Annette Sparre-
Ulrich, jf. L 222 - bilag 19”

Endeligt svar:
Genopretningsplanen fra maj 2010 er regeringens ansvarlige bestræbelser på at 
genoprette dansk økonomi efter den globale finansielle og økonomiske krise. Det 
er nødvendigt at påbegynde genopretningen af den offentlige økonomi allerede i 
2011. Hvis den nødvendige tilpasning udskydes, vil regningen blive større, og 
dansk økonomi vil blive udsat for unødvendige risici.

Det er også grunden til, at nedsættelsen af dagpengeperioden til 2 år inden for 3 år 
skal ske fra 1. juli 2010.

Personer, der allerede har påbegyndt en dagpengeperiode før lovens ikrafttræden 1. 
juli 2010, bevarer retten til dagpenge efter de hidtil gældende regler, dog højst i 
sammenlagt 2 år efter lovens ikrafttræden. Det gælder også for personer, som i pe-
rioder har haft vikararbejde og i andre perioder har været ledige.

En person, som er i en dagpengeperiode den 1. juli 2010, og som har mindre end 2 
år tilbage af sin dagpengeperiode, berøres ikke af lovforslaget. Hvis en person den 
1. juli 2010 har mere end 2 år tilbage af sin dagpengeperiode, har pågældende ret 
til 2 års dagpenge inden for den resterende del af den 6-årige referenceperiode.

Der er dermed god tid til at indrette sig på de nye regler, og der er ikke tale om, at 
de ledige uden varsel mister deres indkomst fra den ene dag til den anden. Samtidig 
giver en dagpengeperiode på 2 år fortsat en god sikkerhed for de ledige.

Og selv om vi har været ramt af en økonomisk krise, er der stadig job at få. Stati-
stikkerne viser, at 3-4 ud af 10 nyledige bliver selvforsørgende igen i løbet af 3 
måneder. Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser desuden, at ca. 94 pct. af de for-
sikrede ledighedsberørte i første uge i marts 2010 havde en dagpengeanciennitet på 
mindre end 2 år.
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Det er målsætningen med den aktive beskæftigelsespolitik, at ledige kommer hur-
tigt i job. En nedsættelse af dagpengeperioden vil styrke lediges tilskyndelse til at 
komme hurtigt i job. Formålet med forslaget - og ligeledes den aktive beskæftigel-
sespolitik – er således, at de ledige skal komme hurtigere i arbejde, ikke at de skal 
falde ud af dagpengesystemet. Og med aftalen om en langtidsledighedspakke får
jobcentrene nu endnu flere muligheder for at hjælpe ledige i job.

Venlig hilsen

Inger Støjberg


