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Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti blev i forbindelse 

med Aftale om et tryggere dagpengesystem den 22. oktober 2015 enige om at belyse 

Dagpengekommissionens anbefalinger og overvejelser omkring supplerende dag-

penge yderligere.  

 

Aftalepartierne er i forlængelse heraf enige om at afskaffe reglerne om oversky-

dende timer og at indføre en ugebaseret model for supplerende dagpenge sammen 

med det månedsbaserede dagpengesystem, som blev aftalt med Aftale om et tryggere 

dagpengesystem. 

 

Udgangspunktet er de gældende regler for supplerende dagpenge. Der er enighed 

om, at mindsteudbetalingskravet omlægges fra én dag pr. uge (7,4 timer) til to 

dage pr. måned (14,8 timer), og at timekravet til genoptjening af supplerende dag-

penge i den forbindelse forhøjes fra 130 til 146 timer om måneden. 

 

Aftalepartierne er endvidere enige om at lempe de nuværende regler om genoptje-

ning af supplerende dagpenge på to punkter. 

 

For det første afskaffes den nuværende regel om, at der ikke kan påbegyndes gen-

optjening af en ny periode med supplerende dagpenge, før en eksisterende perio-

de er opbrugt. 

 

For det andet indføres mulighed for, at retten til supplerende dagpenge kan for-

længes med op til 12 uger. Ved udløb af retten til supplerende dagpenge efter 30 

uger vil retten kunne forlænges med 4 uger for hver måned med mindst 146 ti-

mers ustøttet beskæftigelse inden for det seneste år, dog højst tilbage til der sidst 

er påbegyndt en ny periode med supplerende dagpenge. Ved udløb af forlængel-

sen på op til 12 uger kræves seks måneder med mindst 146 timers ustøttet beskæf-

tigelse for at genoptjene en ny ret til 30 uger med supplerende dagpenge. 

 

I den måned, hvor retten til supplerende dagpenge, inklusiv mulig forlængelse på 

op til 12 uger, udløber, behandles den resterende del af kalendermåneden som 

om, der fortsat var ret til supplerende dagpenge. 

 

De gældende muligheder for genoptjening af ret til supplerende dagpenge for per-

soner med løn i uge- eller 14-dagesindberetninger videreføres, idet timekravene 

tilpasses kravet på 146 timer for månedslønnede. 

 

Der er enighed om at undtage hjemsendte og personer i arbejdsfordeling fra va-

righedsbegrænsningen på supplerende dagpenge. 

 

De aftalte modeller for supplerende dagpenge og overskydende timer indebærer 

strukturelle offentlige merudgifter svarende til den ramme, der med Aftale om et 

tryggere dagpengesystem er hensat til supplerende dagpenge og overskydende timer. 
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Aftalepartierne er enige om at søge tilslutning til de relevante ændringer af regler-

ne om supplerende dagpenge hos forligspartierne bag Aftale om en jobplan med 

henblik på, at ændringerne kan træde i kraft den 1. juli 2017 som led i den samlede 

reform af dagpengesystemet. 

 

Aftalepartierne er enige om, at supplerende dagpenge indgår i den evaluering i 

2020, der fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem. 


