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Høringssvar om forlængelse af dagpenge-
perioden 
 

Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. februar 2021 modtaget høring om 

forslag til forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månederspe-

rioden ved opgørelsen af karens og forbrug af supplerende dagpenge. 

Lovforslaget er en udmøntning af Aftale om erstatning m.v. til minkav-

lerne og følgeerhverv berørt af covid-19 fra d. 25. januar 2021. 

Med lovforslaget vil regeringen forlænge perioden, hvor dagpengeforbru-

get er suspenderet til 31. marts 20021, det betyder at perioden ikke med-

regnes i den lediges dagpengeanciennitet. Ligeledes foreslås det, at sup-

plerende dagpenge udbetalt i perioden ikke medregnes i forbruget af sup-

plerende dagpenge.  

Lovforslaget vil derudover forlænge suspensionen af opgørelsen af ka-

rensdage hver 4. måned. I de gældende regler nedsættes dagpenge hver 

4. måned med én dags dagpenge, hvis ikke den ledige har arbejdet mini-

mum 148 arbejdstimer.   

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslaget, der genindførte 

suspensionen af dagpengeforbruget i perioden 1. januar 2021 – 28. februar 

2021. Samlet set vil dagpengeforbruget have været suspenderet 9 måne-

der fra marts 2020 til og med marts 2021.   

Forlængelsen af perioden til 31. marts skønnes at medføre offentlige mer-

udgifter på 255 mio. kr. efter skat og tilbageløb.  Regeringen skønner, at 

forlængelsen medfører et fald i den strukturelle beskæftigelse på i alt 800 

fuldtidspersoner. 

DA mener, at de vedvarende forlængelser af suspension af dagpengefor-

brug mv. bør stoppe. 
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Side 2/2 DA mener, at de vedvarende forlængelser af dagpengeperioden er ube-

grundede, da det ikke er blevet markant vanskeligere at være ledig. Ar-

bejdsmarkedet er generelt karakteriseret ved faldende ledighed og gode 

jobmuligheder.  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings aktuelle overvågning af ar-

bejdsmarkedet viser, at antallet af nyopslåede stillinger det seneste år 

cirka er på niveau med det gennemsnitlige antal nyopslåede stillinger de 

seneste fem år. Samtidigt viser tal fra Danmark Statistik, at ledigheden har 

været faldende de seneste 7 måneder (juni-december).  

De vedvarende forlængelser af dagpengeperioden betyder, at incitamen-

tet til at tage arbejde reduceres, hvilket medfører en svækkelse af den 

strukturelle beskæftigelse. Det har Danmark ikke brug for i den nuvæ-

rende situation. 

DA konstaterer, at der er indgået en politisk aftale om forlængelse af dag-

pengeperioden. DA opfordrer de politiske partier til ikke at indgå yderli-

gere aftaler om forlængelse af dagpengeperioden.  

Med venlig hilsen 

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING 
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