
Vi skal handle nu, hvis vi skal bevare 
et stærkt dagpengesystem

Kompensationsgraden har været faldende i 
mange år, og der er brug for en forbedring af 
dagpengene, så det fortsat er attraktivt at 
være med i en a-kasse - også for dem, som 
har været forsikret længe og er mindst ledige. 

Ellers er der risiko for at �ere og �ere melder 
sig ud af a-kassen og søger til privat forsikrings- 
ordninger eller sparer op selv. Det må ikke ske. 

Men det er et tydeligt faresignal om, at 
dagpengesystemet ikke længere opfylder sit 
formål som økonomisk sikkerhedsnet ved 
ledighed, og vi ser allerede nu krav om
længere opsigelsesvarsler. Det vil skade 
�eksibiliteten på det danske arbejdsmarked.

Udfordringen handler derfor ikke kun om 
tryghed for den enkelte ledige, vmen også 
om at fremtidssikre det solidariske dagpenge-
system og dermed opretholde �exicurity- 
modellen som en vigtig del af fundamentet 
for den danske arbejdsmarkedsmodel. Uden 
økonomisk tryghed ved ledighed er der reelt 
ingen �eksibilitet.

Derfor foreslår Akademikerne en ny dagpenge-
model, der sikrer en generel forøgelse af dag-
pengene for alle ledige på højeste sats og 
derudover giver forbedringer for dem med 
den laveste kompensationsgrad.

Kompensationsgraden er lav for mange, og 
mindrereguleringen skal stoppes, men det 
er ikke nok i sig selv. Dagpengenes kompen-
sationsgrad skal også forbedres.

Akademiernes forslag til en 
ny model for dagpenge

Et bredt løft af dagpengene
 
Der skal ske en generel forbedring for alle 
ledige på højeste sats, men derudover skal 
der være en forbedring for dem, som har 
være forsikret længe og er mindst ledige

En trappemodel skal give højere dagpenge i 
starten

Der etableres en trappemodel som 
indebærer, at nogle ledige får højere dag-
penge i de 4 første måneder, de er ledige. 

Der skal noget ekstra til for at få en højere 
dagpengesats

Der gives dermed et dagpengetillæg til 
dem, som har været medlem af en a-kasse i 
minimum 5 år og kun har været ledige i 
maksimum 1 år ud af de 5 år.

Ingen ledige må stilles ringere end før

Modellen indebærer, at ingen ledige må 
stilles ringere end i dag, og at forbedringer 
for nogle grupper ikke må ske på bekostning 
af andre grupper, fx dimittenderne.

En investering i dagpengesystemet deles i to

Modellen indebærer, at en investering i 
dagpengesystemet udmøntes, så den ene 
halvdel af pengene bruges til at give en 
generel forøgelse af dagpengene til alle 
ledige på højeste sats, mens den anden 
halvdel af pengene bruges til dagpenge- 
tillægget. 
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Kompensationsgraden i dagpengesystemet skal øges for at sikre økonomisk 
tryghed for de ledige, så det fortsat er attraktivt for alle at være en del af et 
solidarisk dagpengesystem.

DAGPENGENES 
KOMPENSATIONSGRAD
SKAL FORBEDRES



Dagpengesatser i Akademikernes model1
Tabel

Umiddelbar udgift Maksimal dagpengesats uden 
særligt dagpengetillæg

Højeste dagpengesats inkl. 
særligt dagpengetillæg

Særligt dagpengetillæg

3 mia. kr. 21.000. kr. 3.000. kr. 24.000. kr.

5 mia. kr. 23.000. kr. 5.000. kr. 28.000. kr.

Virkning på beskæftigelse og o�entlige �nanser2
Tabel

Umiddelbar udgift
(mia.kr.)

Efter tilbageløb fra skat og afgift
(mia. kr.)

Budgetvirkning 
(mia. kr.)

3,0 1,4 0,8 - 2,4 2,2 - 3,6

5,0 2,4 1,2 - 3,5 3,6 - 5,9

Virkning på arbejdsudbud
(mia. kr.)

Hvad giver modellen ekstra i dagpenge? – og hvad koster den?

Det kræver en investering i dagpengesystemet at gennemføre forslaget, men til gengæld 
fremtidssikrer man systemet og undgår de stærkt øgede udgifter, som vil komme, hvis 
større grupper af ledige vælger at forlade systemet.

Nedenfor er der taget udgangspunkt i to forskellige scenarier, hvor der investeres hhv. 3 
mia. kr. og 5 mia. kr. i dagpengesystemet. 

Dagpengemodellen giver følgende forbedringer med de to scenarier: 

Modellen koster med de nuværende regneregler lidt mere end den umiddelbare investering. 
Det skyldes de indregnede adfærdsvirkninger. Til gengæld er der også indregnet tilbageløb i 
form af skatter og afgifter. 

Tabel 2 herunder viser den samlede budgetvirkning af forslaget for de to scenarier: 

Dagpengesystemet skal sikres

Solidariteten, som betyder, at de bedst stillede bidrager til de dårligst stillede, må ikke gå tabt. 
Hvis dem med lav risiko for ledighed forlader a-kasserne, vil de øvrige medlemmer og 
samfundet stå tilbage med en dårligere forsikringsordning og en større regning. 

Der er et stort potentiale i at modernisere og forbedre dagpengesystemet, men det skal gøres, 
mens opbakningen til dagpengesystemet er der.
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