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Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 22. juni 2010 stillet følgende spørgsmål nr.
21 (L 224), som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. 21:
”Ministeren bedes kommentere Byggefagenes Samvirkes kommentarer til L 224, 
jf. L 224 - bilag 7.”

Endeligt svar:
Jeg tager til efterretning, at Arbejdsløshedsklubberne i Byggefagenes Samvirke i 
København er uenige i regeringens ansvarlige bestræbelser på at genoprette dansk 
økonomi på kort og på langt sigt. 

Formålet med dagpengereformen - og ligeledes den aktive beskæftigelsespolitik –
er, at de ledige skal komme hurtigere i arbejde, ikke at de skal falde ud af dagpen-
gesystemet. Forslaget om harmonisering af beskæftigelseskravet vil specifikt med-
virke til at tilskynde ledige til at søge mere permanent arbejde.

Det skønnes, at omkring 2.200 dagpengemodtagere bliver berørt af L 224, heraf vil 
ca. halvdelen opfylde det nye beskæftigelseskrav gennem øget beskæftigelse og 
dermed opnå ret til en ny dagpengeperiode. Ca. 25 pct. vil finde varig beskæftigel-
se eller blive selvforsørgende på anden vis. De resterende 25 pct., dvs. ca. 550 per-
soner, vil ikke opfylde det nye beskæftigelseskrav og vil dermed opbruge retten til 
dagpenge. En stor del af disse vurderes at have ret til kontanthjælp.

Forslaget om harmonisering af beskæftigelseskravet til 52 uger vil i praksis betyde, 
at det fremover er nødvendigt med gennemsnitligt 4 måneders fuldtidsarbejde om 
året for hele tiden at holde sig i dagpengesystemet. I dag kan man modtage dag-
penge i en ubegrænset periode med blot gennemsnitligt 2 måneders fuldtidsarbejde 
om året. Jeg finder ikke, at 4 måneders fuldtidsarbejde om året er et urimeligt krav 
for at holde sig i dagpengesystemet. 

Jeg skal i den forbindelse henvise til mit svar på spørgsmål nr. 7 til L 224, hvoraf 
det fremgår, at langt de fleste ledige, der i dag genoptjener fornyet dagpengeret, 
genoptjener med 52 ugers beskæftigelse. Der var således i 2009 ca. 105.000 perso-
ner, som genoptjente ny dagpengeret med 52 ugers beskæftigelse, mens antallet af 
personer, der har opbrugt retten til dagpenge, og genoptjent dagpengeret med 26 
ugers beskæftigelse, udgjorde lidt over 1.000 personer. 
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Jeg vil endvidere henvise til mit svar på spørgsmål nr. 11 til L 224, hvoraf fremgår, 
at ledige allerede i dag skal opfylde kravet om 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse for at 
få ret til dagpenge første gang, de melder sig ledige samt til besvarelsen af spørgs-
mål nr. 5 og 8 til L 224.

I forhold til spørgsmålet om lovforslagets forskellige konsekvensvurderinger kan 
jeg oplyse, at de er udarbejdet i overensstemmelse med de retningslinjer, der gæl-
der for udarbejdelse af lovforslag.

Jeg finder afslutningsvist grund til at fremhæve, at den danske arbejdsløshedsfor-
sikring fortsat vil være en god forsikringsordning, og jeg mener ikke, at den danske 
model vil blive svækket.

Venlig hilsen

Inger Støjberg


