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Regeringen afviser forhandling om bedre
dagpenge

Den socialdemokratiske regering er under pres i dagpengesag. Både
støttepartier og Dansk Folkeparti kræver politiske forhandlinger for at
bremse udhulingen af dagpengene. Men regeringen hælder dem af
brættet.

Dagpengene er i årevis blevet udhulet, fordi de hvert år stiger en smule mindre
end lønninger og priser i samfundet i øvrigt. I dag svarer dagpenge til blot 48
procent af en almindelig lønindkomst, og udhulingen vil fortsætte de kommende
år. Til sammenligning lå niveauet i midten af 1990’erne på 57 procent.

Flere politikere har – bl.a. efter pres fra fagbevægelsen – fået nok af den
negative udvikling, og den 13. marts bliver et beslutningsforslag fra
Enhedslisten førstebehandlet i Folketinget. Forslagets kerne er et krav til den
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socialdemokratiske regering om at indkalde til forhandlinger for at standse
udhulingen.

"Det haster med at få gjort noget ved dagpengenes værdi. Og tidsfaktoren er
vigtig, fordi de private lønforsikringer stormer frem. Hvis ikke regeringen senest
i andet halvår i år har løsninger med i lovkataloget, så skaber de et A- og et B-
hold (dem med og dem uden private forsikringer, red.). De svigter de a-kasse-
systemet og den nordiske arbejdsmarkedsmodel. Det har vi været vant til fra
Venstre, men jeg havde ikke forestillet mig, at Socialdemokraterne ville gøre
det samme”, siger Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Jette Gottlieb, der er
afsender på forslaget.

Beslutningsforslag er normalt ikke noget, der trækker overskrifter, men i dette
tilfælde er der grund til at følge med. Der er nemlig udsigt til, at forslaget
udstiller en konflikt, hvor regeringen bliver klemt fra både egne rækker og fra
oppositionen.

Udover Enhedslisten er det forventningen, at SF og Dansk Folkeparti vil bakke
op.

Regeringen kan altså efter alt at dømme samle flertal, hvis den vil tage hul på
snakken om at standse udhulingen. Modsat kan den møde kritik, hvis den ikke
er klar til handling i en sag, hvor både kernevælgere og fagbevægelsen
forventer det. Hvis ikke Socialdemokratiet - eller borgerlige partier - bakker op,
så falder forslaget til jorden. Og Socialdemokraterne skal dermed forsvare,
hvorfor de ikke vil være med til at standse udhulingen af dagpengene.

Dagpengeforbedringer er normalt en vindersag for en socialdemokratisk
regering, men i den konkrete sag har beskæftigelsesminister Peter
Hummelgaard på forhånd sagt, at andre indsatser - bl.a. seniorpension og
klimaindsats - lige nu har højere prioritet, om end regeringen er enig i behovet
for at rette op på dagpengene. Til UDblik bekræfter partiets
arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn Jensen, at de ikke vil bøje sig for presset.

”Vi kommer ikke til at stemme for det beslutningsforslag. Vi kan sagtens se, at
der er et problem, og at der er risiko for på sigt, at forsikringer, der kommer de
mest velhavende til gode, vinder indpas. Vi har ikke skyklapper på. Men lige nu
er vi nødt til at prioritere andre dagsordener som klima, velfærd og ikke mindst
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det, at nedslidte skal kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet,
siger han.
 
Fra Enhedslisten er der ikke megen forståelse for det standpunkt:
 
"Det vi beder om, er blot en åben samtale i et lukket rum med regeringen. Vi
skal have dem til at forstå, at de er på kamikazekurs med både fagbevægelsen
og lønmodtagerne her”, siger Jette Gottlieb fra Enhedslisten.
 
Dansk Folkeparti er på samme linje – dog med blødere formuleringer.
 
”Vi synes, det er en god ide at få kigget på, om kompensationsgraden er
kommet for langt ned. Men vi har ikke lagt os fast på en løsningsmodel. Det
kan godt være, det bedste vil være at der nedsættes et udvalg, der skal kigge
på, hvad den rigtige løsning er”, siger partiets arbejdsmarkedsordfører Bent
Bøgsted.

De Radikale har kort tid før behandlingen af forslaget besluttet at stille sig på
regeringens side. Partiet ser - ligesom Socialdemokratiet - også behovet for at
forbedre dagpengene. Men det behøver ikke være lige nu.

"Vi vil passe på den danske model, og vi vil gerne være med til at se på,
hvordan vi styrker sammenhængen mellem lønstigningen i samfundet og
dagpengesatsen, så det bliver ved med at kunne betale sig at være medlem af
en a-kasse. I dag ser vi stadig en stor tilslutning til a-kasserne. Og set i lyset af
at vi i denne folketingssamling står med klimaudfordringen som vores helt klare
politiske prioritering, så ser vi det ikke nødvendigt, at drøftelserne om dagpenge
nødvendigvis skal tages i denne samling, siger den radikale
arbejdsmarkedsordfører Samira Nawa.

Dermed er dagpengespørgsmålet fortsat en sten i skoen for regeringen, der
kan møde pres fra fagbevægelsen, fra dele af sit eget parlamentariske
grundlag og fra Dansk Folkeparti, som regeringspartiet i et vist omfang deler
vælgerskare med.
 
Sågar Socialdemokraternes nestor og tidligere formand, Mogens Lykketoft, har
for nylig argumenteret for, at dagpengene bør genoprettes - og at regningen for
at gøre noget ved sagen er overdrevet. Læs mere.

http://lykketoft.dk/dagpenge-paa-dagsordenen/
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Beslutningsforslaget og behandlingen af det kan følges på Folketingets
hjemmeside.

Analyse: Dagpengene er udhulet siden
1990’erne

Systematisk og bid for bid er dagpengene blevet udhulet siden midten
af 1990’erne. Det truer med at underminere den solidariske
dagpengemodel, hvor både dem i sikre job og dem med større risiko
for ledighed har adgang til det samme sikkerhedsnet.

Det mere end 100 år gamle danske dagpengesystem er under pres.
 
Siden midten af 1990’erne værdien af dagpengene år for år blevet mindre, og
alarmklokkerne ringer derfor med stigende styrke.
 
Udhulingen af dagpengene sker på flere fronter – og har flere konsekvenser.
 
Den vigtigste årsag til, at dagpengene i dag er mindre værd end for 20 år siden,
er at de år for år normalt stiger med 0,3 procent mindre end priser og lønninger
i det øvrige samfund. Denne udvikling blev forstærket, da SR-regeringen i 2012
besluttede at ”mindre-regulere” alle overførselsindkomster med yderligere 5,2
procent samlet set for alle år frem til 2023.

https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/b76/index.htm
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Beregninger fra Fagbevægelsens Hovedorganisation viste i januar 2020, at
bruttokompensationsgraden for almindelige lønmodtagere er faldet fra cirka 57
procent i 1994 til 48 procent i dag. Og med de allerede planlagte forringelser vil
kompensationsgraden falde yderligere til 46 procent i 2023.
 
Udhulingen fører naturligt nok til, at mange lønmodtagere ser sig om efter
ordninger, der kan dække dem bedre. Min A-kasse tilbyder selv medlemmerne
en forsikringstegnet lønsikring som supplement til dagpenge.
 
De private lønforsikringer er derfor på vej frem i hastigt tempo. Nogle af dem er
individuelt tegnede, mens andre er kollektive. Og nogle er et supplement til
dagpengene (som Min A-kasses), mens andre helt erstatter medlemsskabet af
en a-kasse.
 
Især de sidste er problematiske, fordi de er målrettet faggrupper med lav
ledighed og således ikke er for alle. Den type ordninger – som bl.a. ASE
tilbyder – underminerer det fælles dagpengesystem, fordi grupper med lav
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ledighed dermed vender ryggen til de solidariske ordninger og lader
lønmodtagere med højere ledighedsrisiko stå tilbage. Det er med til at gøre
dagpengesystemet dyrere og dårligere.
 
Heldigvis har beskæftigelsesministeren tilkendegivet, at han vil gribe ind overfor
de alternative forsikringer.
 
Udhulingen af dagpengene udfordrer den danske arbejdsmarkedsmodel, som
både lønmodtagere og arbejdsgivere hylder. Den danske model bygger på, at
der er et solidt sikkerhedsnet under dem, som bliver ramt af ledighed. Det
medvirker til, at virksomhederne har lettere ved at hyre og fyre ansatte. I takt
med, at dækningsgraden ved ledighed udhules, vil de ansatte kræve mere
sikkerhed i ansættelserne. Og det vil igen påvirke fleksibiliteten på
arbejdsmarkedet negativt.
 
Derfor er det i stort omfang i alles interesse at rette op på dagpengene.

minakasse@minakasse.dk | +45 70 12 37 82
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