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Størstedelen af provenuet ved udspillets dagpengeinitiativer kommer som følge af, 
at det forventes, at flere dimittender i job. Det medfører en skønnet besparelse på 
dagpenge og giver samtidig anledning til flere skatteindtægter fra beskæftigelse. 

Hvis man udelukkende ser på de umiddelbare økonomiske konsekvenser af dag-
pengeinitiativerne, dvs. uden at medregne beskæftigelseseffekter, så forventes ud-
gifterne til dagpengene til dimittender reduceret med ca. 450 mio. kr. 

Samtidig geninvesteres der i dagpengene (beskæftigelsestillægget i de første tre 
måneder og tekniske belægninger) for ca. 355 mio. kr. Dertil kommer en perma-
nentgørelse af retten til et uddannelsesløft med 110 procent af den lediges hidtidige 
dagpengesats, som skønnes af medføre umiddelbare udgifter på ca. 150 mio. kr. 
Det skal bemærkes, at en stor del af udgifterne til uddannelsesløftet er udgifter til 
uddannelse. 

Derudover investeres der i reduceret a-kassekontingent for dimittenddagpengemod-
tagere samt højere fradrag for fagforeningskontingent for ca. 75 mio. kr. fuldt ind-
faset. De umiddelbare virkninger af ovenstående forbedringer af dagpengesystemet 
mv. indebærer varige umiddelbare merudgifter efter tilbageløb på 580 mio. kr. 

 Tabel 1  

Økonomioversigt ved dagpengeinititaiver – umiddelbar virkning 
 

Mio. kr., 2022-pl 2030 Varigt 

Dimittenddagpengeinitiativer* 450 450 

Reduktion af dimittendsatserne 360 360 

Forkortelse af dagpengeperioden for dimittenddag-
pengemodtagere 130 130 

Krav om dansk sprogkundskab eller beskæftigelse for 
dimittenddagpenge 50 50 

Samspilseffekter mellem dimittendtiltag -90 -90 

Investering i dagpenge -355 -355 

Beskæftigelsestillæg i de første tre måneder af dag-
pengeperioden -330 -330 

Ændring af dagpengereglerne for tekniske belægnin-
ger -25 -25 

Uddannelsesløft på 110 pct. af den lediges hidti-
dige dagpengesats -150 -150 

Investering i a-kasse og fagforening -155 -75 

Reduktion af a-kassekontingent for dimittenddagpen-
gemodtagere -35 -35 

Forhøjet fradrag for fagforeningskontingenter -120 -40 

 Anm.: *Indeholder ikke hele dimittendpakken: ”Dimittenders overgang fra uddannelse til job”, hvor forhøjelse af fribe-
løbet for SU er taget ud af denne oversigt. 

 


