Ophør af dagpenge får ledige i job eller i gang med en uddannelse
August 2014, Kim Madsen, indehaver af analyze! og www.arbejdsmarkedsanalyser.dk

28 procent er kommet i job eller uddannelse to måneder efter, at deres ret til dagpenge er udløbet,
når man kigger på de cirka 4.700 personer, der overskred grænsen på to års dagpenge i 1. kvartal
2014. 17 procent er i job, og 11 procent er i SU-berettiget uddannelse.
Det viser en ny analyse, som konsulentfirmaet analyze! har lavet på baggrund af tal fra Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering.
Kim Madsen, som er indehaver af analyze!, udtaler: ”Det er ret interessant, at 815 personer er i
beskæftigelse og 498 på SU to måneder efter, at deres dagpengeret ophørte i 1. kvartal 2014. Hvad
er det, der har ført til og gjort det muligt for disse at nå dertil blot to måneder efter ophør af deres
dagpengeret, når det nu øjensynligt ikke lod sig gøre, inden dagpengene løb ud? Har de gjort noget
anderledes eller fået særlig hjælp eller støtte sammenlignet med de, der fortsat var ledig to måneder
efter? Hvis vi undersøgte nogle af disse sager, kunne vi måske være så heldig at lære en vigtig lektie
omkring, hvordan vi fremadrettet kan bringe ledige tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en
uddannelse – måske endda før dagpengene er brugt op.”
Analysen fra analyze! viser også, at det foreløbigt i 2014 lykkes en væsentligt større andel at komme i
beskæftigelse og uddannelse end i 2013, når man sammenligner de personer, hvis ret til dagpenge
udløb i 1. kvartal af året. Denne andel er steget fra 17 procent i 2013 til 28 procent i 2014. I 2013 var
der ca. 13.000 personer, hvis dagpengeret udløb i 1. kvartal.
Fra januar 2013 til maj 2014 har cirka 41.000 oplevet, at deres ret til 2 års dagpenge er udløbet.
Mindst 13.000 af disse (32 %) var i job eller uddannelse mellem marts og maj 2014.
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