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Hele dagpengesystemet skal reformeres nu 
 
Med regeringens netop fremlagte dagpengeplan, som i første om-

gang redder de tusindvis af ledige, som ellers stod til at ryge ud af 

dagpengesystemet i år, lægger Helle Thorning-Schmidt samtidig op 

til at reformere systemet yderligere i 2015. Men der er ingen grund til 

at vente til 2015, mener Ledernes formand Svend Askær.  

 

- Regeringens beslutning om at lempe indfasningen af dagpenge-

stramningen er i situationen ganske fornuftig, men det er langt mere 

hastende, at der tages fat på en reformering af hele dagpengesyste-

met, siger Svend Askær, der stiller sig undrende overfor, hvorfor vi 

skal vente helt til 2015 med at kigge nærmere på et nyt dagpengesy-

stem.  

 

- Det er fornuftigt at fokusere på behovet for et langt mere fleksibelt 

dagpengesystem. Og derfor er det også helt uforståeligt, at det ikke 

prioriteres nu, men først om to år, siger formanden. 

 

Han foreslår derimod en hurtig reformering med udgangen af 2013, 

hvor der tages højde for den generelle samfundsudvikling.  

 

- En mulighed, som ligger lige for, er at indrette dagpengesystemet 

efter de konjunkturer, som til enhver tid er gældende her i landet. 

Dagpengesystemet regler må og skal knyttes til den til enhver tid væ-

rende beskæftigelsessituation, fastslår Svend Askær. 

 

Han finder det dog besynderligt, at en del af regningen for regerin-

gens nye dagpengeplan sendes direkte videre til andre a-kasse med-

lemmer i arbejde, der allerede fra i år skal betale 35 kroner ekstra om 

måneden indtil 2016.  

 

- Det er paradoksalt, at da dagpengeperioden blev forkortet, var der 

ingen rabat i medlemsskabet, men nu hvor man lemper på stramnin-

gerne i systemet, skal a-kasse medlemmerne være med til at finan-

siere redningskransen, siger Svend Askær.  
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