
FAKTA  
 

 

Balancer i dagpengesystemet 
 

 8. september 2021 

   
   

Balancer i dagpengesystemet før og efter forslag i udspil 
En ordinær dagpengemodtagere, som har været medlem af en a-kasse i mere end 4 
år og samlet har haft 2 års fuldtidsbeskæftigelse de seneste 3 år forud for ledighed 
opfylder kravene til beskæftigelsestillæg på op til ca. 5.000 kr. om måneden de før-
ste tre måneder. 
 
Hvis der antages en gennemsnitlig indkomst på 40.000 kr. om måneden før skat, så 
vil vedkommende der opfylder kravene til tillægget opnå en dagpengeydelse på 
24.500 kr. om måneden de første tre måneder. Før udspillet vil dagpengemodtage-
ren være berettigede til maksimalt 19.351 kr. om måneden (2022-prisniveau). Der-
med vil udspillet løfte kompensationsgraden fra knap 50 procent til over 60 procent 
de første tre måneder af dagpengeperioden, jf. tabel 1. 
 

I dag får dimittenddagpengemodtagere, som er ikke-forsørgere, en markant stig-
ning i ydelse ved overgangen fra studerende til dagpengeledig. Ydelsen stiger fra 
SU på 6.321 kr. om måneden til 13.815 kr. om måneden i dimittenddagpenge 
(2021-prisniveau). Dermed er det mere end en fordobling i ydelse, jf. tabel 2. Med 
udspillet vil ydelsen stadig stige ved overgangen fra studerende til dagpengeledig-
hed, men det vil være mindre end en fordobling af ydelsen. 
 

Tabel 1 
Beregningseksempel på ordinær dagpengemodtager som har været medlem af a-kasse i mere end 4 
år og har minimum 2 ud af 3 år beskæfitgelse forud for ledighed 

Kr. pr. måned, 2022-pl Før Efter 

Indkomst før skat 40.000 40.000 

   

Maksimal dagpengesats første tre måneder 19.351 24.500 

Kompensationsgrad ift. tidligere indkomst 48 61 
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Med udspillet opnår man dermed mere balance i dagpengesystemet ved at ydelses-
stigningen ved overgangen fra uddannelse til dagpengeledighed bliver mindre og 
samtidig bliver kompensationsgraden for den ordinære dagpengemodtagere styrket 
de første tre måneder af dagpengeperioden.  
 
 

Tabel 2 
Beregningseksempel på dimittenddagpengemodtagere ikke-forsørgere 

Kr. pr. måned, 2021-pl Før Efter 

SU-ydelse 6.321 6.321 

   

Dimittenddagpengesats ikke-forsørgere under 30 år 13.815 9.500 

Relativ ydelsesstigning, pct. 219 150 

   

Dimittenddagpengesats ikke-forsørgere over 30 år 13.815 12.000 

Relativ ydelsesstigning, pct. 219 190 
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