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Kære medlemmer af Folketingets Beskæftigelsesudvalget (BEU) og beskæftigelsesordførere. 

Vi skriver angående regeringens udspil til ændringer på dagpengeområdet.  Vi værdsætter, at den 

generelle dagpengesats sættes op i de første måneder, da den udhulede sats ikke fungerer som et 

reelt sikkerhedsnet for vores medlemmer.  

Vi betragter dagpengesystemet som en grundsten i vores danske model, hvor flexicurity sikrer virk-

somheder mod konjunkturændringer, og den personlige forsikring i a-kassen sikrer medlemmernes 

økonomi. Derfor er vi bekymrede over, at man sætter dagpengesatsen så markant ned for de nyud-

dannede. Det kan have store konsekvenser for den enkelte.   

Dimittendsatsen er tidligere blevet beskåret, da den blev sat ned i forbindelse med dagpengerefor-

men fra 2017. Det fik ikke flere dimittender i job. Vi er bekymrede for, at en markant lavere sats 

ødelægger fødekæden ind til dagpengesystemet, hvis de nyuddannede ikke ser dimittendsatsen 

som givende en ordentlig sikkerhed.  

Alle – ikke mindst de nyuddannede – har en stor interesse i, at de hurtigt kommer i arbejde. Der 

ligger flere gode idéer i Beskæftigelsesministeriet og Uddannelsesministeriets dimittendpartnerskab, 

der kunne virkeliggøres. Der er bl.a. forslag om, hvordan arbejdsgivere kan finde det attraktivt at 

ansætte nyuddannede og få dem i gang med deres arbejdsliv efter uddannelsen. Forslagene vil 

være mere virksomme end at skære de unges dagpenge så markant ned.  

Flere af organisationerne herunder har en lav dimittendledighed, men det er et principielt synspunkt 

for os, at dagpengesatsen for vores medlemmer ikke skal reduceres drastisk. Et trygt og velfunge-

rende a-kasse system er af afgørende betydning for et fleksibelt arbejdsmarked, for samfundet og 

det enkelte individ. 

Vi har som samlet fagbevægelse gennem flere år sendt et signal til politikerne om, at der skal inve-

steres i dagpengesystemet. Vi vil derfor opfordre til, at I investerer i et trygt og godt dagpengesystem. 
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