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FH-høringssvar til udkast til forslag om ændring af lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forlængelse af suspension af 
dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug 
af supplerende dagpenge 

Med lovforslaget sættes dagpengeforbruget på pause i yderligere en måned, så der nu ikke 

forbruges af dagpengeretten fra 1. januar 2021 til 31. marts 2021. Der er tidligere indført 

regler om, at medlemmer, der i perioden fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021 

mister dagpengeretten, får ret til at forlænge dagpengeperioden med yderligere 2 måneder.  

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at medlemmer som bliver omfattet af 

pauseperioden fra januar til marts 2021 ikke må miste retten til 2 måneders forlængelse, som 

følge af, at de omfattes af pauseperioden. Derfor bør der foretages en ændring i § 55, stk. 8, 

3. pkt., hvor ”den 31. december 2021” rettes til ”den 31. januar 2022”.  

Pauseperioden er på 3 måneder. FH foreslår, at den periode, hvori medlemmet kan miste 

dagpengeretten uden at miste retten til 2 måneders forlængelse, tilsvarende være på 3 

måneder, hvis man skal sikre, at der ikke er medlemmer, der mister retten til forlængelse som 

følge af pauseperioden.  

Det samme gør sig gældende i reglerne om supplerende dagpenge, jf. § 60, stk. 10 og § 73, 

stk. 11, hvor ”den 31. december” ligeledes bør rettes til ”den 31. januar”. 

Suspension af G-dage og mindsteudbetalingsregel for arbejdsfordelinger og hjemsendelser 

I forbindelse med udmøntningen af reglerne om pause i dagpengeforbruget i januar og 

februar 2021 blev det vedtaget, at man samtidig suspenderede G-dagene for 

arbejdsfordelinger og hjemsendelser i en periode på 2 måneder fra lovens ikrafttræden til den 

18. marts 2021. Man blev enige om, at suspendere mindsteudbetalingsreglen for 

arbejdsfordelinger og hjemsendelser i samme periode. Suspensionen af G-dage skete ved § 

84, stk. 12 i arbejdsløshedsforsikringsloven, mens suspensionen af mindsteudbetalingsreglen 

blev foretaget ved en ændring af bekendtgørelsen om udbetaling.  

Da det fremgår af aftalen af 25. januar 2021 om erstatning mv. til minkavlerne og 

følgeerhverv berørt af COVID-19, at den nye pause i dagpengeforbruget skal udmøntes på 

sammen måde som de første 2 måneders pause, foreslår FH, at G-dagsreglerne og 

mindsteudbetalingsreglen for medlemmer i arbejdsfordeling eller under hjemsendelse bør 

suspenderes tilsvarende i yderligere en måned. 
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