
Vejledning om dagpengeperioden 

Indledning 
I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af 

dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle af bekendtgørelsens regler.  
I bekendtgørelse nr. [xx af xx. xxxxx 2017] om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere, er reglerne om kravene 

for at få ret til arbejdsløshedsdagpenge angivet. For medlemmer, som skal have opgjort retten til dagpenge på grundlag af 
ophør med selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder afgrænsningen i forhold til fx arbejde på freelancebasis, eller som 
musiker eller artist som lønmodtagerarbejde eller udøvelse af selvstændig virksomhed, henvises til bekendtgørelse nr. 678 af 
22. juni 2011 om ophør med drift af selvstændig virksomhed ændret ved bekendtgørelse nr. 757 af 21. juni 2016med senere 
ændringer. 

For at få ret til dagpenge, skal man som lønmodtager have været medlem af en arbejdsløshedskasse i minimum ét år, og skal 
derudover have optjent dagpengeret. Man kan optjene dagpengeret på baggrund af indkomst (indkomstkravet) eller 
genoptjene dagpengeret på baggrund af løntimer (beskæftigelseskravet). Indkomst eller beskæftigelseskravet skal som 
hovedregel være opfyldt inden for en optjeningsperiode på de seneste 3 år forud for indplaceringstidspunktet.  

Pr. 1. juli 2017 indføres der et månedsbaseret dagpengesystem, hvor forbrug af dagpenge opgøres i timer. Samtidig ændres 
reglerne for indplacering og muligheden for forlængelse af dagpengeperioden og afkortning af dagpengeperioden ved 
omfattende brug af dagpengesystemet. Dette er beskrevet nedenfor i meget overordnede vendinger. 
 
Månedsbaseret system 

Fra den 1. juli 2017 indføres et månedsbaseret dagpengesystem. Fremover sker udbetalingerne af dagpenge for både 
fuldtids- og deltidsforsikrede i forhold til et fast timetal. 

Dette betyder, at dagpenge fremover udbetales pr. kalendermåned og ydes for indtil 160,33 timer om måneden for 
fuldtidsforsikrede mens det for deltidsforsikrede ydes for indtil 130 timer pr. måned.  

Udbetalingen af dagpenge sker bagud for en måned og skal være til disposition for medlemmet ved udgangen af måneden. 
Udbetalingen sker på baggrund af medlemmets indberetninger på dagpengekortet. Arbejdsløshedskassen fastsætter selv fristen 
for, hvornår de skal have modtaget dagpengekortet, for at kunne udbetale dagpenge. 

 
Tidspunktet for indplacering 

Fra den 1. juli 2017 sker indplacering i en dagpengeperiode altid med virkning fra den 1. i den måned, hvor medlemmet 
begynder at bruge af dagpengeperioden. 
 
Mulighed for forlængelse af dagpengeperioden 

Det har allerede med virkning fra 2. januar 2017 været muligt, at få forlænget den 2-årige dagpengeperiode og den 3-årige 
referenceperiode med 1.924 timer for fuldtidsforsikrede og 1.560 timer for deltidsforsikrede inden for en forlænget 
referenceperiode på 18 måneder.  

Retten hertil sker på baggrund af optjente løntimer i den ordinære dagpengeperiode. Der henvises til bekendtgørelse om 
indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere.  

Den samlede maksimale dagpengeperiode kan således udgøre 3 år (svarende til i alt 5.772 timer for fuldtidsforsikrede og 
4.680 timer for deltidsforsikrede) indenfor en periode på 4 år og 6 måneder (svarende til i alt 54 måneder). 

 
Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet 

Fra den 1. juli 2017 sker der afkortning af medlemmets dagpengeperiode, hvis pågældende inden for de seneste 96 måneder 
har modtaget dagpenge i sammenlagt 7.696 timer for fuldtidsforsikrede og for deltidsforsikrede 6.240 timer.  

Afkortningen sker med 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og med 130 timer for deltidsforsikrede. 

Afkortningen sker som udgangspunkt i en igangværende indplaceringsperiode, hvis hele afkortningen kan indeholdes heri. Er 
dette ikke tilfældet, overføres afkortningen til en eventuel efterfølgende dagpengeperiode. 

 

Kapitel 1 

 

Område og begreber 

 

Til § 2 

 

Til stk. 1 

»Dagpengeperioden« er den periode, hvor der er ret til dagpenge. Dagpengeperioden består af en ydelsesperiode og en 
referenceperiode. 



Til stk. 2 

”Ydelsesperioden” er den periode, hvori medlemmet sammenlagt kan modtage dagpenge m.v. For fuldtidsforsikrede udgør 
ydelsesperioden 3.848 timer mens den for deltidsforsikrede udgør 3.120 timer.  

Til stk. 3 

”Referenceperioden” er den periode, inden for hvilken medlemmet længst kan modtage dagpenge mv. Referenceperioden 
udgør 36 måneder. 

 
Til stk. 4 

”Indplaceringstidspunktet” er den 1. i den måned, hvor et medlem af en arbejdsløshedskasse begynder at bruge af 
dagpengeperioden.  

Det vil sige, at såfremt et medlem f.eks. begynder at bruge af dagpengeperioden den 12. marts er indplaceringstidspunktet 
den 1. marts. 

 
Til stk. 5 
Ved »måned« forstås her kalendermåneder. 

 

Kapitel 2 

Dagpengeperioden 

Til § 3 

 
Til stk. 1 

Dagpengeperioden for fuldtidsforsikrede er på 3.848 timer inden for en periode på 36 måneder mens den for 
deltidsforsikrede er på 3.120 timer inden for 36 måneder. 

Der gælder særlige overgangsregler for personer, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017. Der 
henvises til bekendtgørelsens §§ 12 og 13. 

Forbrug af ydelsesperioden fremgår af bekendtgørelsens § 8. 
 

Til stk. 2 
Efter udløbet af dagpengeperioden på 3.848 timer for fuldtidsforsikrede/3.120 timer for deltidsforsikrede indenfor en periode 

på 36 måneder, kan dagpengeperioden forlænges på grundlag af beskæftigelse i dagpengeperioden. Der henvises til 
bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskrav for lønmodtagere. 

Det betyder, at et medlem, som ikke har genoptjent retten til en ny dagpengeperiode efter § 55, stk. 1, når den ordinære 
dagpengeperiode er opbrugt, det vil sige når enten ydelsesperioden er opbrugt eller referenceperioden er udløbet, har mulighed 
for at forlænge dagpengeperioden på baggrund af løntimer, som er registreret på beskæftigelseskontoen siden seneste 
indplacering.  

Et medlem, hvis forlængede dagpengeperiode er udløbet, har ret til yderligere forlængelse af dagpengeperioden på baggrund 
af løntimer, som er registreret siden seneste opgørelse af den forlængede dagpengeperiode og frem til det tidspunkt, hvor den 
forlængede dagpengeperiode er udløbet. Beskæftigede timer i den forlængede dagpengeperiode kan således også konverteres 
til yderligere forlængelse af dagpengeperioden. Dagpengeperioden kan højst forlænges med 1.924 timer inden for 18 måneder 
for fuldtidsforsikrede og med 1.560 timer inden for 18 måneder for deltidsforsikrede. 

Forlængelse af ret til dagpenge, herunder en eventuel yderligere forlængelse på baggrund af beskæftigede timer i 
forlængelsesperioden, opgøres ved udløbet af den forlængede dagpengeperiode og efter samme principper, som ved udløbet af 
den ordinære dagpengeperiode. Det vil sige ved udløbet af enten den forlængede ydelses- eller referenceperiode. 

Det er kun løntimer frem til det tidspunkt, hvor medlemmet ikke længere har ret til dagpenge, fordi den ordinære 
dagpengeperiode eller den forlængede dagpengeperiode er udløbet, som kan medregnes ved forlængelse af 
dagpengeperioden. 

 

Til stk. 3 
Overgår et medlem fra en forsikringsstatus som fuldtidsforsikret til deltidsforsikret, jf. bekendtgørelse om optagelse i- og 

overflytning mellem a-kasser, genoptagelse eller slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring, skal 
pågældendes dagpengeperiode reguleres i forhold til den nye forsikringsstatus som deltidsforsikret. 

Dette sker som forholdet mellem dagpengeperiodens længde som deltidsforsikret divideret med dagpengeperiodens længde 
som fuldtidsforsikret. 



3.120 timer : 3.848 timer = 0,81 (afrundet). 

 

Indplacering i dagpengeperioden 

Til § 4 

Til stk. 1 
Indplacering i dagpengeperioden sker for medlemmer, der ikke er indplaceret, fra den 1. i den måned, hvor medlemmet 

anmoder om og herefter får udbetalt arbejdsløshedsdagpenge eller i øvrigt forbruger af ydelsesperioden. Medlemmer, som 
modtager sygedagpenge, skal ikke indplaceres, da sygdomsperioder kun forbruger af ydelsesperioden ved ledighed, herunder 
aktivering, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 4. 

Medlemmer, der har ret til arbejdsløshedsdagpenge på grundlag af blanket PD U2 (Personbåret Dokument U2), indplaceres 
som udgangspunkt fra den 1. i den måned, hvor medlemmet får ret til ydelse efter PD U2. 

 
Til stk. 2 

Et medlem, som indplaceres i en dagpengeperiode, og som er udelukket fra ret til dagpenge som følge af en effektiv 
karantæne, indplaceres fra den 1. i den måned, hvor medlemmet ville have været berettiget til ydelse, hvis medlemmet ikke var 
udelukket fra ret til dagpenge på grund af karantænen.  

Det bemærkes, at et medlem, der er ophørt med at udøve selvstændig virksomhed, ikke kan få dagpenge for den første uge 
eller for de første 3 uger efter ophøret, jf. lovens § 63, stk. 2. I en sådan situation er der ikke tale om en effektiv karantæne, 
men en »karensperiode. Et sådant medlem kan derfor først indplaceres den første i den måned, hvor karensen på 1 henholdsvis 
3 uger er gået, jf. lovens § 63, stk. 2. 

Til stk. 3 
Et medlem, der udtræder af efterlønsordningen og anmoder om dagpenge, kan fortsætte i den indplacering, som medlemmet 

havde forud for overgang til efterløn, idet perioden med efterløn dog skal medregnes ved forbruget af ydelsesperioden, jf. 
bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 8.  

Hvis medlemmet ikke er indplaceret i en dagpengeperiode forud for sin overfang til efterløn, indplaceres medlemmet med 
virkning fra den 1. i den måned, hvor medlemmet er overgået til efterløn. 

 

Genindplacering 

 

Til § 5 

 

Til stk. 1 

Et medlem, som ikke længere har en dagpengeret, kan genoptjene retten til dagpenge på grundlag af løntimer indberettet til 
indkomstregisteret, jf. bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskrav for lønmodtagere. Et sådant medlem bliver 
indplaceret i en ny dagpengeperiode fra den første i måneden efter den måned, hvori de sidste løntimer til brug for opfyldelse 
af beskæftigelseskravet er indberettet til indkomstregisteret. 

Der skal ikke ske en ny indplacering i forbindelse med, at medlemmet overgår fra deltids- til fuldtidsforsikring, eller i 
forbindelse med, at der ved udbetaling af supplerende dagpenge skal ske en opgørelse efter lovens § 60, stk. 1, idet der i disse 
tilfælde ikke sker en egentlig opgørelse af beskæftigelseskravet, jf. lovens § 53, stk. 5. 

Et medlem, der efter indplacering i en dagpengeperiode overgår fra fuldtids- til deltidsforsikring, skal ved efterfølgende 
opgørelse af beskæftigelseskravet alene opfylde beskæftigelseskravet for deltidsforsikrede, jf. lovens § 53, stk. 5, nr. 2, for at få 
ret til en ny dagpengeperiode. 
 
Til stk. 2 

Medlemmer, som ikke har ret til dagpenge i hele den måned, hvori dagpengeretten genoptjenes, jf. stk. 1, indplaceres i en ny 
dagpengeperiode med virkning fra den første i den måned, hvori dagpengeretten er optjent. 
 

Indplacering i den forlængede dagpengeperiode 
 

Til § 6 
 
Til stk. 1 og 2 

Indplacering i den forlængede dagpengeperiode, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, sker såvel for ydelses- som 
referenceperioden fra den 1. i den måned, hvor medlemmets ret til dagpenge efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1, er udløbet. 

For opgørelse af den forlængede dagpengeperiode henvises til bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for 
lønmodtagere med tilhørende vejledning. Det fremgår blandt andet heraf, at første gang et medlem forlænger retten til 
dagpenge, når dagpengeperioden på 2 år er udløbet, tillægges den opgjorte referenceperiode 1 måned.  
 



Fastlæggelse af Ydelsesperioder for personer, der medregner forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land, 
Schweiz eller Færøerne 

 
Til § 7 

Til stk. 1 
En person, der har ret til dagpenge efter bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde inden for EØS, Færøerne 

og i det øvrige udland, skal indplaceres i en dagpengeperiode. 
Bestemmelsen finder anvendelse dels på personer, der er umiddelbart dagpengeberettigede i Danmark på baggrund af 

medregning af perioder fra andre EØS-lande, Schweiz eller Færøerne, dels på personer, der skal opfylde et krav om 
beskæftigelse i Danmark for at kunne medregne forsikringsperioder fra andre EØS-lande, Schweiz eller Færøerne. Der henvises 
til §§ 2 og 3 i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring mv. inden for EØS og i det øvrige udland. 

Det betyder, at disse personer ved ledighed i Danmark skal opfylde det almindelige beskæftigelseskrav efter lovens § 53 for 
at være berettiget til dagpenge. 

Hvis pågældende forud for ledigheden i Danmark har haft ledighedsperioder i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, 
skal der tages højde herfor. 

Det sker ved, at der teknisk sker en indplacering i det danske arbejdsløshedsforsikringssystem med virkning fra den 1. i den 
måned, hvor der er udbetalt arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne.  

Til stk. 2 
Det betyder i forhold til fastlæggelse af såvel ydelses- som referenceperioden, jf. bekendtgørelsens § 4, at der sker et fradrag 

for forbrug af perioderne i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. 
Beregningen af ledighedsanciennitet med arbejdsløshedsydelser sker efter samme regler, som hvis ledigheden var tilbagelagt 

i Danmark. Det vil sige, at opgørelsen sker på baggrund af timer, i hvilke der er modtaget arbejdsløshedsydelser. 
Dokumentation af forbrug af ydelse i et andet EØS-land, eller Schweiz skal som udgangspunkt ske på grundlag af oplysninger 

om ledighedsperioder på dokument PD U1 eller SED U 002/U 017, som er givet af det andet lands myndighed i medfør af artikel 
61 i EF-forordning nr. 883/04, når medlemmet skal medregne perioder for at opnå ret til danske dagpenge. 

Der er tale om en teknisk indplacering, som fastlægger forbrug af ydelses- og referenceperioderne. Beskæftigelse efter denne 
indplacering kan derfor indgå i opgørelsen af et nyt efterfølgende beskæftigelseskrav, uanset om timerne indgår til opfyldelsen 
af beskæftigelseskravet, der kvalificerede pågældende til at blive dagpengeberettiget efter danske regler, jf. stk. 1. 

Eksempel: 
Et medlem har haft ret til en udenlandsk arbejdsløshedsforsikringsydelse og har modtaget denne i 3 måneder – perioden 2. 

januar 2017 til 31. marts 2017. Medlemmet har efterfølgende haft 962 timers beskæftigelse (26 ugers fuldtidsbeskæftigelse) 
frem til og med den 30. september 2017. Pågældende flytter herefter til Danmark og anmoder den 1. oktober 2017 om 
arbejdsløshedsdagpenge. Pågældende opfylder på dette tidspunkt betingelserne i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring 
mv. inden for EØS og i det øvrige udland. Pågældende vil derfor kunne indplaceres i det danske 
arbejdsløshedsforsikringssystem med virkning fra 1. oktober 2017. 

Indplaceringen sker imidlertid med virkning fra tidspunktet for modtagelse af arbejdsløshedsydelsen i det andet EØS-land, 
Schweiz eller Færøerne, dvs. den 2. januar 2017. Ved den faktiske indplacering i den danske arbejdsløshedsforsikring er der 
brugt 962 timer af ydelsesperioden og 9 måneder af referenceperioden. 

Beskæftigelsesperioden fra den 1. april 2017 til den 30. september 2017 kan medregnes til opgørelsen af et senere 
beskæftigelseskrav, forudsat betingelserne i øvrigt er opfyldt.  

 

Til stk. 3 
Beskæftigelse efter indplaceringen efter stk. 2, kan medregnes til opfyldelse af et senere beskæftigelseskrav, jf. ovenstående 

eksempel. 
 
Til stk. 4 

Reglen i stk. 2 finder ikke anvendelse på personer, som er indplaceret i en dagpengeperiode i Danmark. 

Forbrug af ydelsesperioden 

Til § 8 

Til stk. 1 
Den periode, hvor et medlem kan modtage dagpenge, tilbud mm. (ydelsesperioden), opgøres i timer.  
Ydelsesperioden på 2 år svarer til 3.848 timer for fuldtidsforsikrede. For deltidsforsikrede er ydelsesperioden 3.120 timer. 
Ved opgørelse af ydelsesperioden indgår 

1) timer, hvor der er udbetalt dagpenge, 
2) timer, hvor der er udbetalt feriedagpenge, medmindre medlemmet på tidspunktet for afholdelse af ferie med 
feriedagpenge ikke var indplaceret i en dagpengeperiode, og medlemmet efterfølgende har optjent indkomstkravet efter 
lovens § 53, stk. 2, 



3) timer, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre medlemmet 
deltager i tilbuddet efter reglerne for personer, der modtager sygedagpenge, eller medlemmet er sygt eller på barsel, og der 
udbetales fuld løn under sygdommen eller barselsorloven, 
4) timer, hvor medlemmet under ledighed modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, med den del af en 
sammenhængende periode, der er på 6 uger eller derunder, 
5) timer, hvor der under ledighed er udbetalt dagpenge under de første 14 dages sygdom efter § 62, stk. 3, i lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v., med den del af perioden, der sammenlagt med perioder efter nr. 4 er på 6 uger eller 
derunder, 
6) timer, hvor medlemmet helt eller delvist er udelukket fra ret til dagpenge som følge af effektiv karantæne, og 
7) timer, hvor medlemmet har modtaget efterløn.  
 

Perioder med sygedagpenge forbruger kun af ydelsesperioden under ledighed, herunder aktivering for så vidt angår den del 
af perioden, der er på 6 uger eller derunder. Sygedagpenge har således kun betydning for medlemmer, der er indplaceret i en 
dagpengeperiode, jf. bekendtgørelsens § 4. 

Et medlem er ledigt, hvis pågældende umiddelbart forud for sygdommen har modtaget ydelser, der forbruger af 
ydelsesperioderne. Perioder med sygedagpenge forbruger derfor af ydelsesperioden i følgende tilfælde: 

 
1) Hvis medlemmet for dagen før sygeperioden (dog fredagen før, hvis sygeperioden begynder en mandag) af 
arbejdsløshedskassen får udbetalt en ydelse, der forbruger af ydelsesperioden. 
2) Hvis medlemmet for dagen før sygeperioden (dog fredagen før, hvis sygeperioden begynder en mandag) har afviklet 
effektiv karantæne. 
3) Hvis medlemmet er i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når sygeperioden begynder. 
4) Hvis medlemmet arbejder på fast nedsat tid og modtager supplerende dagpenge, når sygeperioden begynder. 
 

Perioder med sygedagpenge forbruger endvidere af ydelsesperioden i tilfælde, hvor et medlem, der er indplaceret, hverken er 
i beskæftigelse dagen før sygeperioden begynder eller er omfattet af nr. 1-4 ovenfor. Dette kan fx være tilfældet, hvis 
medlemmet forud for sygeperioden har holdt fri for egen regning. 

Der forbruges dog kun af ydelsesperioden, hvis medlemmet i tidsrummet mellem det tidspunkt, hvor medlemmet senest har 
været i ordinær beskæftigelse, har afholdt egen optjent ferie med feriegodtgørelse eller har været i en periode som nævnt i 
bekendtgørelsens § 12, stk. 2 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere, og det tidspunkt, hvor 
perioden med sygedagpenge begynder, har fået udbetalt en ydelse, der forbruger af ydelsesperioden, har afviklet effektiv 
karantæne, eller har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Hvis et medlem ophører i et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på et tidspunkt, hvor medlemmet får fuld løn 
under sygdom eller barselsorlov, og medlemmet efter ophøret får udbetalt sygedagpenge, vil perioden med sygedagpenge 
forbruge af ydelsesperioden. 

Hvis medlemmet dagen før sygeperioden fx har været i beskæftigelse, har afholdt egen optjent ferie med feriegodtgørelse 
eller har haft krav på dagpengegodtgørelse, forbruger sygeperioden således ikke af ydelsesperioden. 

Særligt om perioder, hvor medlemmet deltager i tilbud mv. 
Perioder, hvor medlemmet har deltaget i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, forbruger af 

ydelsesperioden. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet under et tilbud efter kapitel 12 har været syg eller på barselorlov og 
har modtaget fuld løn fra arbejdsgiveren under sygdommen eller barselsorloven. 

I forhold til vikaransættelse i jobrotationsordning efter kapitel 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forbruger perioder i 
vikarjobbet ikke af ydelsesperioden, men bruger derimod af referenceperioden. Vikaransættelsen forlænger ikke 
optjeningsperioden, jf. § 12, stk. 2, i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. 

Særligt om perioder, hvor et medlem modtager feriedagpenge 

Perioder, hvor der er modtaget feriedagpenge, forbruger kun af ydelsesperioden, hvis 

1) ferie med feriedagpenge er afholdt, efter at medlemmet er blevet indplaceret, eller 
2) ferie med feriedagpenge er afholdt, før medlemmet er indplaceret, og medlemmet efterfølgende ikke har optjent 
beskæftigelseskravet, jf. bekendtgørelsens § 8 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. 

 
Et medlem, som ikke er indplaceret, kan således få udbetalt feriedagpenge, uden at der skal ske indplacering. Hvis 

medlemmet efterfølgende bliver ledig og anmoder om dagpenge, skal perioden med feriedagpenge fratrækkes 
dagpengeperioden, hvis perioden med feriedagpenge ligger inden for den periode, hvor beskæftigelseskravet senest er optjent. 
I sådanne tilfælde afkortes såvel ydelsesperioden som referenceperioden svarende til det antal uger, der er udbetalt 
feriedagpenge for, uanset hvor mange timer med feriedagpenge, medlemmet måtte have holdt i ugen. Medlemmets 
dagpengeperiode regnes i øvrigt fra den 1. dag, som medlemmet får udbetalt dagpenge for. 

Ligeledes kan et medlem, som har opbrugt sin dagpengeperiode, og som efterfølgende opfylder betingelserne for at få 
dagpenge, herunder beskæftigelseskravet i bekendtgørelsens § 8 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for 
lønmodtagere, får udbetalt feriedagpenge, uden at der skal ske indplacering af medlemmet. Det er en betingelse, at 
medlemmet ikke er eller skulle have været genindplaceret efter udløbet af dagpengeperioden. Også her gælder, at hvis 
medlemmet efterfølgende bliver ledig og anmoder om dagpenge, skal perioden med feriedagpenge fratrækkes 
dagpengeperioden, hvis perioden med feriedagpenge ligger inden for den periode, hvor beskæftigelseskravet senest er optjent. 



Et medlem, der udtræder af efterlønsordningen, kan fortsætte i sin tidligere indplacering, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3, 
men perioden med efterløn forbruger af ydelsesperioden. 

Til stk. 2 
Dagpenge efter stk. 1, som er udbetalt med urette, men som ikke skal tilbagebetales af medlemmet, indgår i de i § 3 nævnte 

ydelsesperioder. 
 

Forlængelse af referenceperioden 
 

Til § 9 
 
Til stk. 1 

Det følger af § 3, at referenceperioden opgøres i hele måneder, og at forlængelsen af referenceperioden tilsvarende sker i 
hele måneder, jf. § 10. 

Det antal måneder, referenceperioden kan forlænges med, opgøres ved at samlede antal timer opgjort efter § 10 divideres 
med 160,33 timer, og der rundes op til nærmeste antal hele måneder. 
 
Eksempel: 

Har en person modtaget sygedagpenge i 9 uger på fuld tid, kan referenceperioden forlænges med perioder udover 6 uger 
inklusiv dagpenge under de første 14 dages sygdom. Der kan derfor forlænges med 9 uger af 37 timer: 160,33 timer = 2,08 
måneder, som rundes op til 3 måneder. 
 

Perioder med støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem efter 
lov om social service indgår med 37 timer pr. uge, jf. § 10, stk. 1, nr. 3. 

 
Til stk. 2 

Afgørelse af, om der skal ske forlængelse af referenceperioden, sker løbende eller senest forud for det forventede udløb af en 
tidligere opgjort referenceperiode. 

Til § 10 
 
Der kan forekomme situationer i optjeningsperioden, som kan forlænge referenceperioden.  
Muligheden for forlængelse af referenceperioden er et udtryk for, at det ikke skal komme medlemmet til skade, at 

pågældende ikke har haft mulighed for at gøre brug af dagpengeretten som følge af de situationer, der er omfattet af 
forlængelsesmulighederne. Tilsvarende betragtninger gør sig gældende i forhold til optjening af beskæftigelseskravet og 
opgørelse af beregningsperioden ved beregning af en individuel sats, jf. bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet 
for lønmodtagere og bekendtgørelse om beregning om dagpengesatsen for lønmodtagere. 

De situationer, der kan forlænge referenceperioden, er udtryk for situationer, som i sin anvendelse og udstrækning og brugen 
heraf for langt de fleste mennesker, kan have væsentlig betydning i alle de ovenfor nævnte situationer. 

Forlængelsesmulighederne er som følgende: 
 

1) sammenhængende perioder ud over 6 uger, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller 
dagpenge under de første 14 dages sygdom, jf. § 62, stk. 3, 
2) perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, og 
3) perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i 
eget hjem. 
 

Oplysningerne om forlængelsesmulighederne kan indhentes digitalt og dermed indgå i en automatiseret sagsbehandling i 
arbejdsløshedskasserne. 

Forlængelsesgrundene er harmoniseret i forhold til reglerne om forlængelse af optjeningsperioden og opgørelse af 
beregningsperioden i forbindelse med en individuel satsberegning. Regelsættene om forlængelse er således ens og udtryk for 
en forenkling af sagsbehandlingen 

Til stk. 1, nr. 1 
Under de første 14 dages sygdom modtager en ledig arbejdsløshedsdagpenge under sygdom. Arbejdsløshedsdagpenge under 

sygdom og sygedagpenge udover 6 uger kan forlænge referenceperioden.  
Hvis et medlem i et ordinært beskæftigelsesforhold i en periode får udbetalt løn under sygdom, kan perioden medregnes til 

opfyldelse af beskæftigelseskravet, jf. §§ 4 og 8, i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. 
Hvis medlemmet i et ordinært beskæftigelsesforhold i en periode får udbetalt sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller 

i øvrigt er syg eller uarbejdsdygtig uden at modtage løn, kan perioden ikke medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet, 
men perioden kan forlænge den periode, inden for hvilken beskæftigelseskravet skal være opfyldt, jf. § 12, stk. 2, i 
bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere.  

 

Til stk. 1, nr. 2 



Perioder, hvor medlemmet modtager barselsdagpenge forlænger referenceperioden.  
Hvis et medlem i et ordinært beskæftigelsesforhold i en periode får udbetalt løn under barsel, kan perioden medregnes til 

opfyldelse af beskæftigelseskravet jf. §§ 4 og 8, i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. 
Hvis medlemmet i et ordinært beskæftigelsesforhold i en periode får udbetalt dagpenge under barsel mm. efter lov om ret til 

orlov og dagpenge ved barsel eller i øvrigt har fravær på grund af barsel eller adoption efter lov om ret til orlov og dagpenge 
ved barsel, kan perioden ikke medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet, men perioden kan forlænge den periode, inden 
for hvilken beskæftigelseskravet skal være opfyldt, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 2. 

 

Til stk. 1, nr. 3 

Perioder med støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem efter 
lov om social service indgår med 37 timer pr. uge, jf. § 9, stk. 1. Hvis den tabte arbejdsfortjeneste udbetales med et lavere 
timetal lægges dette til grund for beregningen af forlængelsen af referenceperioden. 

 

Til stk. 2 

Barsel mv. afholdt i et andet EØS-land eller Schweiz forlænger referenceperioden. Der kan højest ske forlængelse i samme 
omfang som efter de danske regler, jf. stk. 1. 

Bestemmelserne vedrørende støtte til pasning af alvorligt sygt eller handicappet barn eller nærtstående, der ønsker at dø i 
eget hjem, omfatter udbetalt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 og § 120 i lov om social service. Eventuel støtte 
til hjælpemidler mv. er ikke omfattet af bestemmelsen. 

 

Kapitel 3 

Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet 

Til § 11 
 
Som et nyt element i arbejdsløshedsforsikringen, afkortes dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet.  
Medlemmer, der har haft et sammenlagt forbrug af dagpenge på fire år inden for en otteårig periode, får reduceret 

dagpengeretten med én måned. For et medlem, der systematisk er beskæftiget i fire måneder efterfulgt af otte måneders 
ledighed, vil reduktionen dermed træde i kraft ved hver tredje nyindplacering i dagpengesystemet. Ved reduktionen nulstilles 
regnskabet, og et medlem kan dermed først reduktionen igen ved yderligere fire års forbrug af dagpenge inden for en otteårig 
periode. 

I praksis gennemføres det ved, at den aktuelle dagpengeret reduceres med en måned. Hvis den aktuelle dagpengeperiode 
har mindre end en måned tilbage, vil reduktionen blive udløst ved, at medlemmet ved efterfølgende genoptjening i stedet for to 
år får en dagpengeperiode på et år og elleve måneder.  

Disse regler finder anvendelse fra 1. juli 2017. Det betyder, at forbrug af arbejdsløshedsdagpenge forud herfor skal indgå i en 
opgørelse om afkortning af dagpengeperioden allerede ved udbetalingen af udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge for juli 
måned 2017. Der henvises til § 14, stk. 1. 

Arbejdsløshedskasserne har pligt til at opbevare dokumentationsmateriale, herunder dokumentation for enhver udbetaling i 8 
år, jf. § 19 i bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. 

 

Til stk. 1 og 2 
Som konsekvens af at dagpengeperioden fremover forbruges i timer, opgøres de 4 år i timer.  
Det betyder, at 4 års forbrug af dagpenge svarer til 7.696 timer for fuldtidsforsikrede og 6.240 timer for deltidsforsikrede. 

Som konsekvens af, at dagpengene ydes fast for 160,33 timer pr. måned for fuldtidsforsikrede og 130 timer pr. måned for 
deltidsforsikrede, opgøres 4-års kravet som 7.696 timer for fuldtidsforsikrede (160,33 timer x 12 måneder x 4 år) og 6.240 
timer for deltidsforsikrede (130 timer x 12 måneder x 4 år).  

Som konsekvens af forslaget om at referenceperioden opgøres i måneder, opgøres den 8-årige periode i måneder svarende til 
96 måneder. 8-årsperioden kan ikke forlænges. 

 

Til stk. 3 

Opgørelsen af det samlede dagpengeforbrug skal til enhver tid ske på baggrund af den forsikringskategori, som medlemmet 
aktuelt har.  

 

Til stk. 4 
De perioder, som forbruger af ydelsesperioden i medfør af § 8, skal medregnes ved opgørelsen af den samlede 

ydelsesperiode i stk. 1 og 2. Perioder med dagpenge, som har ligget til grund for en afkortning, kan ikke medregnes ved 
opgørelsen af en ny periode på 4 år inden for de seneste 8 år. Regnskabet nulstilles dermed på det tidspunkt, hvor 
arbejdsløshedskassen har opgjort dagpengeforbruget til 4 år, og efterfølgende har truffet afgørelse om, at dagpengeperioden 
reduceres. 



Når et medlem har modtaget dagpenge i yderligere 4 år inden for de seneste 8 år fra opgørelsestidspunktet, skal 
arbejdsløshedskassen på ny træffe afgørelse om afkortning af dagpengeperioden. 

Dette betyder, at arbejdsløshedskassen skal registrere hvert enkelt medlems samlede forbrug af dagpenge inden for de 
seneste 8 år. 

Til § 12 

 

Til stk. 1 
Afkortningen på 1 måned sker i timer, således at dagpengeperioden afkortes med 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 130 

timer for deltidsforsikrede. Det er en konsekvens af, at dagpengeretten forbruges i timer. 
Hvis et medlem rammer 4-årsgrænsen i den ordinære dagpengeperiode på 2 år, vil den ordinære dagpengeperiode afkortes 

med 1 måned, således at medlemmet får ret til dagpenge i 1 år og 11 måneder inden for 3 år. 
 

Til stk. 2 
Hvis et medlem rammer 4-årsgrænsen i den forlængede dagpengeperiode, jf. § 3, stk. 2, afkortes den mulige forlængede 

dagpengeperiode ved at beskæftigelseskontoen nedskrives med 80,16 løntimer for fuldtidsforsikrede og 65 timer for 
deltidsforsikrede. Dagpengeperioden kan herefter højst forlænges med 1.763,67 timer for fuldtidsforsikrede eller 1.430 timer for 
deltidsforsikrede, jf. dog stk. 3. 

Dette gælder uanset om medlemmet vælger at forlænge dagpengeperioden med hele den mulige periode.  
 

Til stk. 3 
Et medlem, som rammer 4-årsgrænsen med mindre end 160,33 timer tilbage af dagpengeperioden for fuldtidsforsikrede eller 

130 timer for deltidsforsikrede sker reduktionen i den efterfølgende dagpengeperiode. Det betyder, at et medlem, som har 
mindre end 160,33 timers dagpengeret (fuldtidsforsikret)/130 timers dagpengeret (deltidsforsikret) tilbage af 
dagpengeperioden, ikke vil få afkortet den indeværende dagpengeperiode.  

I stedet vil reduktionen ske i en eventuel efterfølgende dagpengeperiode, hvis medlemmet genoptjener retten til dagpenge. 
Ved genoptjening af retten til dagpenge, kan medlemmet modtage dagpenge i 1 år og 11 måneder inden for en periode på 3 
år, i stedet for 2 år inden for 3 år. Hvis det efter udløbet af den ordinære dagpengeperiode er muligt at forlænge 
dagpengeperioden, reduceres den forlængede dagpengeperiode med 1 måned. 

Hvis en reduktion ikke er effektueret inden 5 år, bortfalder reduktionen. 

 

Kapitel 4 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

Til § 13 
 

Til stk. 1 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.  

 

Til stk. 2 
Som følge af overgangen fra et ugebaseret dagpengesystem til et månedsbaseret dagpengesystem, skal uforbrugte uger med 

ret til dagpenge (ydelsesperioden) omregnes til timer til brug for anvendelsen af opgørelsen af forbrug af dagpenge efter den 1. 
juli 2017, jf. § 55, stk. 4, 1. pkt. 

Medlemmer, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017, får omregnet den resterende 
dagpengeperiode til timer. Omregningen sker ved, at uforbrugte uger pr. den 3. juli 2017 ganges med 37 timer pr. uge for 
fuldtidsforsikrede. For deltidsforsikrede sker omregningen ved at uforbrugte uger pr. den 3. juli 2017 ganges med 30 timer pr. 
uge. Den periode, inden for hvilken, dagpengeperioden skal være forbrugt (referenceperioden), er ikke omfattet af 
omregningen, jf. dog stk. 3. 

For medlemmer, som den 1. juli 2017 er omfattet af § 52 a, stk. 2, 1. pkt., stk. 3 og 4 og § 52 e, 1. pkt., i lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. omregnes uforbrugte uger af de angivne perioder ligeledes ved at uforbrugte uger pr. den 3. juli 
2017 ganges med 37 timer pr. uge for fuldtidsforsikrede. For deltidsforsikrede sker omregningen ved at uforbrugte uger pr. den 
3. juli 2017 ganges med 30 timer pr. uge, jf. § 20, stk. 3, i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. 

Et medlems forsikringsstatus den 1. juli 2017 er afgørende for, om dagpengeperioden skal ganges med 37 timer eller 30 
timer. 

 
Til stk. 3 

For et medlem, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017, forlænges den tilbageværende 
referenceperiode til udgangen af den måned, hvor referenceperioden ellers ville være udløbet efter de indtil 1. juli 2017 
gældende regler.  

 



Til stk. 4 
Hvis referenceperioden dækker en periode forud for den 2. januar 2017, kan der ske forlængelse med perioder efter de hidtil 

gældende regler i § 19 i bekendtgørelse nr. 633 af 20. juni 2012 om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. 
Det bemærkes, at reglerne om forlængelsesgrundene for referenceperioden trådte i kraft den 2. januar 2017, jf. § 14, stk. 1, i 
lov nr. 624 af 8. juni 2016.   

 

 

Til § 14 

 

Til stk. 1 
Det følger af lovens § 56 b, at der skal ske afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet. 

Denne regel træder i kraft den 1. juli 2017, jf. § 14, stk. 2, i lov nr. 624 af 8. juni 2016. 
Det betyder, at der ved udbetalingen af dagpengene for juli måned 2017 skal foretages en opgørelse af dagpengeforbruget 

med henblik på eventuelt reduktion af dagpengeperioden, jf. § 11 og 12 i bekendtgørelsen. 
 

Opgørelse af perioder før 1. juli 2017 
Ved opgørelsen af perioder, som ligger forud for den 1. juli 2017, lægges indberettede oplysninger om udbetaling af 

dagpenge m.v. fra arbejdsløshedskassen i henhold til lov om et indkomstregister og oplysninger om ansættelse med løntilskud i 
det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) til grund for opgørelsen af de 4 år inden for 8 år.  

Ved beregning af timetallet på baggrund af oplysningerne i indkomstregisteret skal det indberettede dagpengebeløb deles 
med højeste dagpenge for en time i det pågældende år. Ved at dele med højeste dagpenge sikres, at ingen bliver stillet 
dårligere end det faktiske forbrug. Der vil være personer, som ud fra beregningen i indkomstregisteret, vil få beregnet et lavere 
dagpengeforbrug end det faktiske forbrug, f.eks. personer, som har skiftet forsikringsstatus fra deltidsforsikring til 
fuldtidsforsikring, eller som har været ansat med løntilskud. Endvidere skal arbejdsløshedskassen lægger oplysninger i det 
fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) om perioder med ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til grund for opgørelsen af dagpengeforbruget for den periode, der ligger forud for den 1. juli 2017. 
Opgørelsen af dagpengeforbruget på baggrund af oplysninger om ansættelse med løntilskud i det fælles it-baserede 
datagrundlag sker ved, at antallet uger ganges med 37 timer for fuldtidsforsikrede og 30 timer for deltidsforsikrede. Dette 
gælder dog ikke, hvis medlemmet er sygt eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselsorloven.  

Der vil være forhold, som ikke vil indgå i opgørelsen af dagpengeforbruget forud for den 1. juli 2017, herunder EØS-
dagpenge, som er udbetalt forud for 1. maj 2010, udbetalte sygedagpenge under de første 6 ugers sygdom og perioder med 
effektive karantæner, hvor et medlem er udelukket fra dagpenge. 

 

Opgørelse i indeværende dagpengeperiode 
Opgørelse af medlemmets forbrug af ydelsesperioden for den dagpengeperiode, som medlemmet er indplaceret i den 1. juli 

2017, sker dog på baggrund af det faktiske forbrug af ydelsesperioden efter § 8. Det betyder, at arbejdsløshedskassen skal 
lægge de faktiske udbetalte dagpengetimer til grund for opgørelsen af reduktionen. Dagpengeforbruget i den indeværende 
dagpengeperiode sker således på baggrund af arbejdsløshedskassernes oplysninger om medlemmets faktiske forbrug af 
dagpengetimer. Dette gælder uanset at medlemmets dagpengeforbrug forud for lovens ikrafttræden i øvrigt er opgjort som 
berørte uger.  

 

Fremtidig opgørelse af perioder 
Opgørelsen af dagpengeforbruget efter lovens ikrafttræden d. 1. juli 2017, sker på baggrund af arbejdsløshedskassernes 

oplysninger om medlemmets forbrug af dagpengeperioden efter lovens § 55, stk. 5. 

 
Til stk. 2 

Opgørelsen af den samlede ydelsesperiode pr. 1. juli 2017 sker på baggrund af medlemmets forsikringsstatus den 1. juli 
2017. 
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