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Ny dagpengeregel er meningsløs: 

Det kan ikke betale sig at arbejde 
Den er fløjet under radaren – men 1. januar 2018 indføres en 

regel, som betyder, at det for mange bedre kan betale sig at være 

fuldtidsledig end at tage småjobs.  

 

Regeringen – både den nuværende og den forrige – har messet det igen og igen: Det 

skal kunne betale sig at arbejde – om man så bare tager jobs af helt kort varighed.  

Men dagpengereglernes veje er som bekendt uransagelige.  

 

Hvis man er ledig og har småjobs undervejs, så har man i 30 uger ret til supplerende 

dagpenge oveni indtægten fra småjobbet. Men fra 1. januar 2018 kan det ikke længere 

betale sig at tage småjobs efter de 30 uger. Har man bare én times arbejde i løbet af 

en måned, får man ikke en krone i dagpenge hele den måned. Sådan er de nye regler.  

 

Det er vel meget nærliggende at tro, at den ledige i den situation fravælger småjobs til 

fordel for at være fuldtidsledig og få fulde dagpenge. Regningerne skal jo betales. 

 

Baggrunden er en uforståelig politisk aftale. Dagpengeforliget fra oktober 2015 (Ven-

stre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet) udsprang som bekendt af Dagpenge-

kommissionens anbefalinger. Og her lød det blandt andet, at dagpengekassen skulle 

lukkes helt i, hvis man havde småjobs efter perioden med supplerende dagpenge. 

Forligsparterne tog anbefalingen til sig – men udskød ikrafttrædelsen; og det er så 

endt med 1. januar 2018. 

 

Per Clausen, formand i Magistrenes A-kasse: ”Tanken med småjobs, og mantraet om 

at det skal betale sig at arbejde, er vel, at de ledige skal motiveres på alle leder og 

kanter til at slippe fri af dagpengesystemet. Desto mere absurd er det at indføre en 

regel, som gør det stik modsatte og decideret afskrækker ledige fra at tage småjobs 

efter bare 30 ugers ledighed.” 

 

Situationen i dag er kun en fjerdedel så barok 

Hvis man i dag arbejder nogle få timer i en uge – efter de 30 uger med supplerende 

dagpenge – så mister man en uges dagpenge og altså ikke hele månedens dagpenge. 

Så kort sagt - det er tåbeligt i dag, men fra 1. januar 2018 bliver det fire gange så 

tåbeligt. Per Clausen: ”Stands nu dét tog, og hold i det mindste fast i de nuværende 

regler. Hvis det med småjobbene altså ikke bare er en uforpligtende skåltale.”   
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