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Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 7. juni 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 82
(L 222), som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 82:
”Ministeren bedes oplyse baggrunden for, at regeringen har valgt ikke at 
fremsætte og behandle alle lovforslag vedrørende alle de elementer i 
genopretningspakken, der vedrører dagpengeområdet, samtidigt. Spørgsmålet 
skal ses i lyset af regeringens egne argumenter om, at det er vigtigt med 
klarhed omkring ændringerne, således at den enkelte ledige har god tid til at 
indstille sig herpå.”

Endeligt svar:
Ifølge aftalen om genopretning af dansk økonomi, maj 2010, skal nedsættelse af 
dagpengeperioden til 2 års dagpenge inden for 3 år træde i kraft den 1. juli 2010.
Lovforslag L 222 om nedsættelse af dagpengeperioden blev derfor fremsat den 27. 
maj 2010.

Det fremgår derimod ikke af aftalen, hvornår de øvrige ændringer i dagpengereg-
lerne skal træde i kraft.

En harmonisering af beskæftigelseskravet for genoptjening af ret til dagpenge 
hænger imidlertid tæt sammen med forslaget om nedsættelse af dagpengeperioden.

Regeringen har derfor besluttet også at fremsætte lovforslag L 224 om harmonise-
ringen af beskæftigelseskravet i denne folketingssamling, da regeringen mener, at
det er vigtigt, at personer, som bliver berørt af dagpengereformen, ser netop disse 
to elementer i sammenhæng. 

Hermed får den enkelte mulighed for at vurdere sin samlede situation, som den vil 
se ud efter ikrafttrædelsen af de nævnte elementer, og får således også mulighed for 
i god tid at indrette sig på reformen og dens konsekvenser.
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Der vil i den kommende folketingssamling blive fremsat et lovforslag om ændring 
af beregningsreglerne, som er det tredje mere tekniske element i dagpengerefor-
men, samt lovforslag om de øvrige forslag vedørende. arbejdsmarkedet i genopret-
ningspakken.

Venlig hilsen

Inger Støjberg


