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IKKE BANGE FOR ARBEJDSMARKEDSREFORMER:Danskerne bytter gerne 
kortere dagpengeperiode for højere ydelse 
 
Torsdag afleverede Arbejdsmarkedskommissionen sit oplæg til reformer af 
det danske arbejdsmarkedssystem. Allerede inden offentliggørelsen af 
forslagene, har politikerne på Christiansborg afvist alle ændringer. Nu viser 
en meningsmåling fra A-kassen STA, at danskerne ikke deler politikernes 
berøringsangst. Et markant flertal er parat til at give mulighed for en kortere 
dagpengeperiode til gengæld for en højere dagpengeydelse. 
 
Interresearch A/S har på vegne af den tværfaglige a-kasse STA stillet 1064 
tilfældigt udvalgte danskere over 18 år spørgsmålet: 
”Det har været foreslået, at man som medlem af en a-kasse skal kunne vælge, at få 
en højere dagpengeydelse, men til gengæld kun i en kortere periode end de nu-
værende 4 år. Hvordan vurderer du en sådan ændring af dagpengesystemet?” 
  
Meningsmålingen viser, at kun 27 % mener, at det ville være en forringelse af dag-
pengesystemet. 55 % mener, at det vil være en forbedring og 19 % mener, at det 
hverken ville gøre dagpengesystemet bedre eller dårligere. 
  
- Vores undersøgelse viser, at danskerne ikke har samme berøringsangst som 
politikerne og det er faktisk ikke nogen dum idé, at give folk muligheden for at 
vælge en højere ydelse i en kortere periode, siger Lars Christensen, der er direktør 
i A-kassen STA. 
  
- Virkeligheden er desværre den, at værdien af dagpengene er blevet voldsomt ud-
hulet i løbet af de sidste årtier. Hvis vi fortsat skal fastholde vores danske flexicuri-
tymodel, vil det kræve, at dagpengene giver reel sikkerhed for, at man kan opre-
tholde en fornuftig levestandard, hvis man bliver ledig. Vi er nød til at få hul på 
diskussionen - danskerne er parate, siger Lars Christensen fra A-kassen STA. 

Dagpengenes kompensationsgrad for forskellige lønmodtagergrupper: 
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    1982 2009 
Privat ansat funktionær  62% 42% 
Tjenestemænd   71% 61% 
Mandlig faglært LO-arbejder  70% 58% 
Kvindelig faglært LO-arbejder  87% 72% 
(kilde: Beskæftigelsesministeriet 2009) 
 
 


