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Arbejdsmarked 
 

10.000 dagpengemodtagere 
har brugt mere end halvandet 
år af dagpengeperioden 
 

I august 2020 var der godt 7.000 dagpengemodtagere, som havde brugt 18-24 måneder af den 

toårige ydelsesperiode. Derudover var der knap 3.000 dagpengemodtagere, som havde forlæn-

get ydelsesperioden ud over den ordinære dagpengeperiode på to år. 

 

af Senioranalytikere Emilie Agner Damm & Jes Vilhelmsen  19. november 2020 

Analysens hovedkonklusioner 

• I august 2020 var der godt 7.000 dagpengemodtagere mv., som havde brugt 18-24 må-
neder af den toårige ydelsesperiode. Derudover var der knap 3.000 dagpengemodtagere 
mv., som havde forlænget ydelsesperioden ud over den ordinære periode på to år. Sam-
let set har omkring 10.000 dagpengemodtagere mv. brugt mere end halvandet år af dag-
pengeperioden. 
 

• Derudover var der knap 64.000 dagpengemodtagere mv., som ikke havde forbrugt af 
deres dagpengeperiode på trods af, at de modtog dagpenge mv. i august 2020. Det 
hænger sammen med den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpen-
gesystemet fra marts 2020 til udgangen af august 2020. 
 

• Blandt 3F’s medlemmer var der godt 1.000 dagpegemodtagere mv., som havde brugt 18-
24 måneder af dagpengeperioden i august 2020, og knap 500 dagpengemodtagere mv. 
som havde forlænget dagpengeperioden udover de to år. 
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Forbrug af dagpengeperioden fordelt på a-kasser 

I denne analyse ser vi på dagpengemodtageres forbrug af dagpengeperioden. Analysen er udarbejdet i 

samarbejde med 3F. 

 

Retten til dagpenge kan opbruges enten ved opbrug af ydelsesperioden eller referenceperioden. I denne 

analyse ses der kun på forbrug af ydelsesperioden.   

 

Tabel 1 viser det akkumulerede forbrug af dagpengeperioden for dagpengemodtagere mv. i august 2020.  

Udover dagpenge er forbruget opgjort på baggrund feriedagpenge, løntilskud, sygdom fra ledighed, EØS-

dagpenge, karantæner og perioder på seks ugers selvvalgt uddannelse.  

 

Som det fremgår af tabellen, var der i august 2020 godt 7.000 dagpengemodtagere mv., som havde 

brugt 18-24 måneder af den toårige ydelsesperiode. Derudover var der knap 3.000 dagpengemodtagere 

mv., som havde forlænget ydelsesperioden udover den ordinære periode på to år.  

 

Blandt 3F’s medlemmer var der godt 1.000 dagpengemodtagere mv., som havde brugt 18-24 måneder 

af dagpengeperioden i august 2020, og knap 500 dagpengemodtagere mv. som havde forlænget dag-

pengeperioden ud over de to år.  

  

Som det også fremgår af tabellen, er der knap 64.000 dagpengemodtagere mv., som ikke havde forbrugt 

af deres dagpengeperiode på trods af, at de modtog dagpenge mv. i august 2020. Det hænger sammen 

med den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet fra marts 2020 til ud-

gangen af august 2020.  

 

Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, 

vil derudover få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder. Det fremgår af den aftale som Rege-

ringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 27. oktober 2020. 

 

Tabel 1. Forbrug af dagpengeperioden for dagpengemodtagere mv., august 2020 

  3F 
Øvrige 

a-kasser 
I alt 

Ingen anciennitet 7.400 56.340 63.740 

Op til 6 mdr. 6.800 40.570 47.370 

6-12 mdr. 3.120 21.110 24.230 

12-18 mdr. 1.690 10.770 12.460 

18-24 mdr. 1.020 6.040 7.060 

24-30 mdr. 360 1.930 2.290 

30-36 mdr. 110 570 680 

I alt 20.500 137.350 157.850 

Anm: Et mindre antal personer, som havde forbrugt mere end tre år, er udeladt af tabellen. 

Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM. 

 

Siden januar 2017 har det været muligt at forlænge ydelsesperioden ud over den ordinære ydelsesperi-

ode på to år. For ledige som har haft ordinære beskæftigelsestimer efter indplacering i dagpengeperio-

den, er det muligt at forlænge ydelsesperioden med op til ét år.   
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Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at blandt de dagpengemodtagere, som havde forbrugt mere end 

halvandet års dagpengeret i marts 2020, var der 12 procent, som ikke kunne forlænge dagpengeperio-

den1. Det fremgår dog ikke af Beskæftigelsesministeriet opgørelse, hvor meget beskæftigelse de ledige 

havde på beskæftigelseskontoen, og dermed hvor meget dagpengeperioden kunne forlænges med.  

 

Figur 1a og 1b viser, hvordan udviklingen i forbruget af dagpengeperioden har været siden juli 2017.  Figur 

1a viser f.eks., hvordan antallet af personer uden anciennitet er steget fra marts til august 2020. Figur 1b 

viser blandt andet, hvordan antallet af personer med mere ed 2,5 års forbrug af dagpengeperioden steg 

fra juli 2017.  

 

Figur 1a. Anc.fordeling dagp. mv. op til 1½ år 

 
 

 

Figur 1b. Anc.fordeling dagp. mv. over 1½ år 

 
 

Kilde: AE pba. Beskæftigelsesministeriets DREAM.  Kilde: AE pba. Beskæftigelsesministeriets DREAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Jf. https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/beu/spm/377/svar/1684423/2235606.pdf 
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