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Indfasning af dagpengeperioden 
 

38.500 langtidsledige risikerer 

at miste dagpengene i juli 2012 
 

Denne analyse belyser en problemstilling, der ikke tidligere har været fremme i debatten om 

afkortning af dagpengeperioden. Det centrale i analysen er, at man med den måde som reg-

lerne indfases på, har skabt en stor ”pukkel” af langtidsledige, der er i risiko for at falde ud af 

dagpengesystemet efter den 1. juli 2012. Det betyder, at der alene i juli 2012, er 38.500 lang-

tidsledige, der vil miste dagpengene, hvis de ikke finder et job inden.  

 

af senioranalytiker Jes Vilhelmsen 4. september 2011 

Analysens hovedkonklusioner 

• Måden som halveringen af dagpengeperioden bliver indfaset på, har skabt en stor ”pukkel” af 
langtidsledige. Det betyder, at et stort antal langtidsledige risikerer at falde ud af dagpenge-
systemet i løbet af sommeren og efteråret 2012.   
 

• Med udgangspunkt i ledighedstallet for juni 2011, er der 18.000 langtidsledige, der vil falde ud 
af dagpengesystemet præcis den 1. juli 2012, hvis de ikke finder et job inden. I de efterfølgen-
de uger vil omkring vil 5.000 falde ud dagpengesystemet hver uge, hvis de ikke når at finde et 
job.  Sammenlagt er der godt 38.500 forsikrede langtidsledige, der vil falde ud af dagpenge-
systemet alene i de fem første uger efter den 1. juli 2012, hvis de ikke kommer i beskæftigelse 
inden. 
 

• I uge 26 i 2012, hvor de ledige er omfattet af de gamle regler vil 140 ledige falde ud af dag-
pengesystemet, hvis de ikke har fundet et job inden. Ugen efter i uge 27 i 2012, hvor de nye 
regler er trådt i kraft, er der omkring 18.000 ledige, der vil falde ud af dagpengesystemet, hvis 
de ikke når at finde et job. Det illustrerer, hvor brutal indfasningen af de nye regler risikerer at 
blive til næste sommer. 
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38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene 

Dagpengeperioden er halveret, så man fremover kun kan modtage dagpenge i to år mod tidligere fire 

år. Loven trådte i kraft 1. juli 2010 og den 1. juli 2012 vil de første ledige falde ud af dagpengesystemet 

som følge af de nye regler. 

 

Denne analyse belyser en problemstilling, der ikke tidligere har været fremme i debatten om den afkor-

tede dagpengeperiode. Problemet er, at man med den måde, som reglerne indfases på, har skabt en 

stor ”pukkel” af langtidsledige, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet i løbet af sommeren 

og efteråret 2012.    

 

I figur 1 har vi illustreret ”pukkelproblematikken”. Figuren viser for hver enkelt kalenderuge i de kom-

mende to år, hvor mange ledige, der hver uge bruger sidste uge af deres dagpengeperiode, forudsat, at 

de er uafbrudt ledige frem til og med den pågældende uge.  

 

Beregningerne er baseret på de forsikrede ledige i uge 24 i 2011. I uge 25 i 2011 er der f.eks. 34 ledige, 

der vil falde ud af dagpengesystemet, hvis de er ledige i den pågældende uge.  Det antal stemmer fint 

overens med, at antallet af forsikrede ledige, der falder ud af dagpengesystemet, de seneste år har lig-

get på 1.000-2.000 personer årligt.  

 

Som det ses af figuren, så stiger antallet af forsikrede ledige, der er i risiko for at falde ud af dagpenge-

systemet ret voldsomt, lige efter den 1. juli 2012. I uge 26 i 2012, hvor de ledige er omfattet af det gam-

le regelsæt, er der 140 personer, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. Ugen efter i uge 27 

i 2012, hvor de nye dagpengeregler er gældende, er der omkring 18.000 personer, der er i risiko for at 

falde ud. Det viser med al tydelighed, hvor brutal indfasningen af dagpengeperioden bliver til sommer 

og hen i efteråret i 2012. 

 

Figur 1. Forsikrede lediges sidste dagpengeuge ved uafbrudt ledighed  

 

Anm.: Opgørelsen omfatter forsikrede bruttoledige i uge 24 i 2011. 

Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM. 
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Aktuelt er der således knap 18.000 forsikrede ledige, der vil falde ud af dagpengesystemet præcis den 

1. juli 2012, hvis de ikke finder et job inden. De efterfølgende uger vil omkring 5.000 falde ud dagpen-

gesystemet hver uge, hvis de ikke når at finde et job. Sammenlagt er der godt 38.500 forsikrede ledige, 

der vil falde ud af dagpengesystemet, hvis de ikke finder et job inden juli 2012. Her ser vi alene på de 

første fem uger efter den 1. juli 2012.   

 

Langtidsledige med ryggen mod muren 

Hvis vi igen ser på de 38.500, så fremgår det af tabel 2, at de stort set alle er langtidsledige. Størstede-

len af gruppen har været ledige i over ét år. Og som det også ses af tabellen, er der omkring 13.700 le-

dige, der har været ledige i 2-3 år.  Al erfaring viser, at jo længere tid man har gået ledig, desto sværere 

er det igen at finde et job. De 38.500 har både det problem, at de ikke står øverst på arbejdsgivernes 

ønskeliste, og derudover er den økonomiske vækst fortsat så svag, at den ikke kan trække ordentlig 

gang i beskæftigelsen.  

 

Tabel 2. Risikogruppen i juli 2012 fordelt på, hvor længe de har været ledige 

 Antal 

½- 1 år 3.016 

1-1½ år 9.889 

1½-2 år 11.917 

2-2½ år 9.367 

2½-3 år 4.335 

I alt 38.524 

Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM. 

 

 

Det skærpede genoptjeningskrav 

Udover, at dagpengeperioden er halveret er genoptjeningskravet til en ny dagpengeperiode også blevet 

skærpet. Hidtil har det været sådan, at ledige der faldt ud af dagpengesystemet, havde ret til en ny 

dagpengeperiode, hvis de havde 26 ugers beskæftigelse inden for en periode på tre år. Med de nye 

genoptjeningsregler er dette ikke længere en mulighed.  Loven om det skærpede genoptjeningskrav 

træder i kraft den 2. juli 2012. De mange ledige, der vil falde ud af dagpengesystemet efter den 2. juli 

2012 skal derfor opfylde det nye skærpede genoptjeningskrav på 52 uger, for at kunne starte på en ny 

dagpengeperiode.   

 

Da loven først træder i kraft den 2. juli 2012 betyder det, at de ledige, der fik beskåret deres dagpenge-

periode til 2 år den 1. juli 2010, kan ”nøjes” med at opfylde beskæftigelseskravet på 26 uger, og dermed 

få ret til en ny dagpengeperiode1. Det forudsætter dog, at de falder ud af dagpengesystemet senest den 

1. juli 2012. Det kræver, at de er uafbrudt ledige i de 104 uger, der løber fra uge 27 i 2010 til uge 26 i 

2012. Det vil dog være ganske få, der ved dagpengeperiodens udløb kan starte på en ny dagpengeperi-

ode, da de ledige på det tidspunkt allerede har været ledige uafbrudt i minimum to år, og derfor vil ha-

ve vanskeligt ved at opfylde kravet om 26 ugers beskæftigelse indenfor tre år. De vil dog blive såkaldte 

”26 ugers” personer, og vil derfor have ret til en ny dagpengeperiode, når de opfylder kravet om 26 

ugers beskæftigelse. 

                                                                 
1 Det gælder også ledige, der blev indplaceret i dagpengeperioden den 1. eller 2. juli 2010. 
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”Pukkelproblematikken ” 

Den nye dagpengeperiode blev indfaset på den måde, at personer, der påbegynder en ny dagpengepe-

riode efter den 1. juli 2010, kun havde ret til to års dagpenge. Hvis man derimod havde påbegyndt en 

dagpengeperiode før den 1. juli 2010, bevarede man retten til dagpenge efter de hidtil gældende regler, 

dog i højest sammenlagt to år efter lovens ikrafttræden.  

 

Det betyder, at de personer, der havde påbegyndt en dagpengeperiode før 1. juli 2010 og samtidigt 

havde brugt mellem 2-4 år af dagpengeperioden, ikke blev påvirket af det nye regelsæt. Som det frem-

går af tabel 1, var der knap 10.400 personer, der havde brugt 2-4 år af deres dagpengeperiode, som 

ikke blev påvirket af de nye regler.   

 

De personer, der havde påbegyndt en dagpengeperiode før 1. juli 2010 og samtidigt havde brugt under 

2 år af dagpengeperioden havde ret til dagpenge i sammenlagt endnu to år. Som det ses af tabellen, 

var der godt 120.000 i denne gruppe, eller knap 92 procent af de ledige, som fik beskåret deres dag-

pengeperiode, som følge af de nye regler.  

 

En interessant ting ved denne gruppe er, at de ved uafbrudt ledighed alle vil falde ud af dagpengesy-

stemet den 1. juli 2012. Det vil sige, at med den måde, man har indfaset det nye regelsæt på får man en 

”pukkel” af ledige, der i udgangspunktet risikerer at falde ud af dagpengesystemet på samme tids-

punkt.   

 

Tabel 1. Forsikrede lediges forbrug af dagpengeperioden, da loven trådte i kraft 1. juli 2012  

 Antal ledige Andel i procent 

0-2 år 120.174 91,6 

2-4 år 10.397 7,9 

Over 4 år 664 0,5 

I alt 131.235 100,0 

Anm: Opgørelsen omfatter forsikrede ledige, der var ledige den 1. juli 2010. Ledige der har klippet mere end fire års ledighed skal ses i sammen-

hæng med de forlængede dagpengeret til over 55-årige, som er under udfasning. 

Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM. 

 

Det tredobbelte problem 

Ovenstående analyse er den første analyse, der viser, at der alene i juli 2012 er 38.500 forsikrede ledi-

ge, der vil falde ud af dagpengesystemet, hvis de ikke finder et job inden. Problemstillingen har ikke 

været fremme i den offentlige debat, og synes heller ikke at være berørt under behandlingen af lovfors-

laget i Folketinget. 

 

I tidligere analyser fra AE om den halverede dagpengeperiode har vi fokuseret på antallet af forsikrede 

ledige, der har brugt 2-4 år af dagpengeperioden. Den fremgangsmåde viser, hvem der ikke vil kunne 

modtage dagpenge, hvis de nye regler var fuldt implementeret. Beregningsmetoden kan blandt andet 

bruges til at give et billede af, hvem der rammes af stramningerne på dagpengeområdet, f.eks. opde-

linger på uddannelse og kommuner. Metoden viser ikke, hvor mange ledige, der årligt falder ud af dag-

pengesystemet. 
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I løbet af det seneste år har der været langt flere ledige, der i løbet af et år ”krydser” to år grænsen med 

hensyn til forbrug af dagpengeperioden. Tal fra AK Samvirke viser, at der fra juli 2010 til marts 2011 var 

15.000 ledige, der krydsede to års-grænsen, hvilket svarer til omkring 20.000 årligt. En del af de 

20.000 må forventes at komme i job som følge af ændret søgeadfærd, samt hjælp fra a-kasser og job-

centre. Men det vil kræve voldsomme adfærdsmæssige ændringer blandt ledige, hvis man skal komme 

helt ned på 2.000-4.000, som Beskæftigelsesministeriet skønner2. I sær set i lyset af den nuværende 

konjunktursituation. Tallet skal ses i lyset af, at 1.000-2.000 årligt falder ud af dagpengesystemet med 

den 4-årige dagpenge-periode. 

 

Beskæftigelsesministeriet har skønnet, at antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet vil stige 

fra de nuværende 1.000-2.000 årligt til 2.000-4.000 årligt. Set i lyset af ”pukkelproblematikken”, hvor 

et stort antal ledige risikerer at falde ud af dagpengesystemet til næste sommer, det skærpede genop-

tjeningskrav, hvor der kræves 52 ugers beskæftigelse for at starte på en ny dagpengeperiode, samt at 

langt flere ledige end tidligere risikerer at falde ud af dagpengesystemet fordi perioden er reduceret til 

to år, så synes Beskæftigelsesministeriets skøn, at være sat helt urealistisk lavt. 

   

                                                                 
2 Jf. Beskæftigelsesministeriets svar på spørgsmål nr. 3 (L 222) fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, 4. juni 2010.  


