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Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 4. juni 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 55
(L 222), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eigil Andersen 
(SF).

Spørgsmål nr. 55:
” Ministerens bedes kommentere AE-rådets analyse af 2. juni 2010 med 
overskriften: "Syv ud af ti kan ikke få kontanthjælp, når dagpengene forsvinder".”

Endeligt svar:
Arbejderbevægelses Erhvervsråd har i en analyse vurderet, at 15.000 personer vil 
miste deres dagpengeret som følge af en afkortning af dagpengeperioden til 2 år. 
AE vurderer samtidig, at godt 7 ud af 10 – eller 10.800 – af disse ikke vil kunne få 
kontanthjælp på grund af enten formue eller ægtefællens indkomst. 

AE-rådet har valgt at anskue afkortningen af dagpengeperioden fra en meget pes-
simistisk vinkel og antager, at ingen ændrer adfærd. Det på trods af, at alle erfarin-
ger peger på, at adfærdsændringer er en af de væsentligste konsekvenser i forbin-
delse med ændring af dagpengeperiodens længde. Erfaringen med afkortninger af 
dagpengeperioden op gennem 1990’erne er, at ledige øger søgeaktiviteten og finder 
beskæftigelse på egen hånd inden ophøret af dagpengeretten.

Mange ledige finder job, når enden af dagpengeperioden nærmer sig. Erfaringer vi-
ser, at når dagpengeperiodens længde justeres, så justerer også de ledige i et vist 
omfang deres adfærd. Mellem 1.000 og 2.000 ledige falder årligt ud af dagpenge-
systemet, heraf går ca. 1/3 på kontanthjælp. Dette tal har ligget konstant i en del år 
og har ikke været synligt påvirket af de tidligere afkortninger af dagpengeperioden. 

Det skønnes alligevel med betydelig usikkerhed, at antallet af ledige, der falder ud 
af dagpengesystemet, kan stige fra de nuværende 1.000-2.000 til 2.000-4.000, fordi 
flere påvirkes af de nye regler. Det skønnes på den baggrund, at under 1.000 perso-
ner vil modtage kontanthjælp i stedet for dagpenge. 

Venlig hilsen

Inger Støjberg
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