
     24. januar 2019 

Beretning fra a-kassen 2018 
 

Nye regler - Dagpengereformen 

Den sidste del af dagpengereformen blev indfaset den 1. oktober 2018. Denne indfasning betød, 
at der kom en vis ligestilling mellem atypisk ansatte/selvstændige og lønmodtagere. Denne 
ligestilling betød et skifte i lovgivningens måde at forstå et arbejdsforhold. Nu lægges der i stedet 
et skattemæssigt perspektiv ind i vurderingen, således at forstå hvis et arbejdsforhold af Skat 
bedømmes til at være lønmodtagerarbejde, så er det lønmodtagerarbejde uanset cvr nr. eller ej.  

En anden væsentlig ændring i 2018 var, at overgangsordningen for modregning af supplerende 
dagpenge blev gjort permanent, således at medlemmet kun mister retten til supplerende 
dagpenge i den uge, hvor grænsen for modtagelse af supplerende dagpenge overskrides.  

Dette er er klar forbedring af regelsættet, da alternativet var, at medlemmet mistede sin ret til 
dagpenge for hele måneden, hvis der var timer på kortet som berettigede til supplerende 
dagpenge. 

Samtidig skete der en ligestilling mellem supplerende dagpenge og selvstændigvirksomhed som 
bibeskæftigelse.  

Retten til at modtage dagpenge samtidig med, at medlemmet havde indtægt ved selvstændig 
virksomhed som bibeskæftigelse blev også sidestillet pr. 1. oktober 2018. Det betyder, at retten til 
supplerende dagpenge for den gruppe af medlemmer er den samme som for lønmodtagere, 
nemlig 30 uger. 

For både selvstændige og lønmodtagere, der modtager dagpenge, gælder grundlæggende, at de 
skal opfylde de normale rådighedsregler. 

Arbejdspres 

Arbejdspresset i a-kassen er fortsat højt, fordi både dagpengereformen og 
beskæftigelsesreformen pålægger a-kassens medarbejdere et øget arbejdspres i form af 
fællessamtaler på jobcentre spredt over mange kommuner, kontroller af jobsøgning og 
reguleringer af dagpenge på baggrund af tro og love-udbetalinger i forbindelse med 
månedsudbetalinger. 

Ledighed 

Ledighed kan opgøres på mange måder. Landsledigheden udviser et fald fra 7,1% i januar 2018 til 
6,2% i december 2018. Procenttallet kommer ved at sammenholde antallet af medlemmer med 
antallet af ledighedsberørte. En af årsagerne til at faldet i ledigheden ikke er større skyldes det 
generelle tab af medlemmer henover året.   

 



 

For afdelingens ledighed udgør faldet i samme periode fra 5,3% til 4,7%  
   

Afd Januar 2018 December 2018 Difference i pct. 
Ringsted 5,3 4,7 -0,6 

     

Et mere retvisende billede af ledighedsudviklingen ses i forholdet mellem det konkrete antal af 
medlemmer berørt af ledighed i henholdsvis januar 2018 frem til december 2018 – se grafen 
nedenfor. 

Ledigheden udviser fortsat en faldende tendens for TL. Det er godt, men vi er fortsat udfordret af, 
at især dimittender fra især de mere kreative fag fortsat starter deres erhvervskarriere med at 
være ledige. Men generelt set viser udviklingen at efter en periode på dagpenge så kommer også 
denne gruppe i gang.  

Den generelle ledighed har i afdelingen udviklet sig som nedenstående graf viser det henover 2018 
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