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  Gå ikke glip af dette fantastiske og udbytterige kursus. Glæd dig…. 

Invitation til kursus i A-kasse og pensionsforhold 

mandag den 4. november 2019 kl. 10.00 til kl. ca. 15.00  

Der er morgenmad fra kl. 09.30 

 
Formål: 
At sikre HK Trafik & Jernbanes Rådighed- og Servicemedlemmer får hjælp til A-kasse 
spørgsmål og pensionsforhold. 
Kurset er også særdeles velegnet for vores Servicemedlemmer. 
 
BEMÆRK: Indholdet kan variere og afhænger af deltagernes baggrund og behov. 
 
HK’s A-kasse 
 
Her er nogle eksempler på indholdet: 
 

o Kan jeg melde mig arbejdsløs efter tre år på rådighedsløn?  
o Hvordan beregner jeg mine dagpenge? 
o Hvordan og hvornår skal jeg melde mig arbejdsløs? 
o Regler for seniorjob 
o Regler for efterlønsordning 
o Hvordan søger jeg om at gå på efterløn? 
o Kan jeg få efterløn efter to år på dagpenge? 
o Skattefri præmie – hvordan og hvad gør jeg? 
o Fravælge efterløn og få bidraget udbetalt – herunder konsekvenser 
o Omregningsmodeller til modregning af dagpenge, seniorjob og efterløn 
o Udregning af lønforsikring og hvordan 

 
HK Trafik & Jernbane 
 
Rådighedsløn og Tjenestemandspension – regler og råd 
 
Her er eksempler på indholdet: 
 

o Bliver anden indtægt modregnet i rådighedslønnen? 
o Hvad skal jeg selv gøre, når jeg skal have min tjenestemandspension? Kommer 

pensionen automatisk? 
o Hvordan udregnes beløbet jeg får i pension? 
o Det vigtigste redskab – tjenestemandspension.dk 
o Bliver en lønindtægt fra i job i stat, kommune eller i den private sektor modregnet 

i min pension? 
o Ægtefællepension og børnepensionstillæg 

 



 

 

  Udbytte 
At give tips til dig, der gerne vil i job, og har brug for at kende til regler for modregning i rådighedsløn 
eller pension. Alternativt, at forberede dig på pension og have overblik over dine pensionsforhold. 

 
Der er afsat god tid til oplæg og spørgsmål. Der er sat et mindre max deltagerantal end normalt – af 
hensyn til, at alle får svar på spørgsmål. 
 
Dagens program 
 

Kl. 10.00   Velkomst v/Bestyrelsen 
Kl. 10.15  Lone Mortensen og Flemming Fischer (HK A-kasse) orienterer om A-kasse, senior job, 

efterløn, understøttelse, pensionsforhold og den skattefrie præmie. 
Kl.12.30  Frokost 

Kl.13.15  Pernille Guldberg, Henrik Witt eller Michael Nielsen (HK Trafik & Jernbane sekretaria-

tet, Fagligt Team), orienterer om forhold omkring overgangen fra rådighedsløn til tjene-

stemandspension   

Kl. 15.00 (ca.)  Afslutning 

 

Sted: 

HK Huset, Weidekampsgade 8 – København C (ca. 25 min gang fra Hovedbanegården).  

Den nærmeste Metro station er Islands Brygge, hvorfra der er en gåtur på ca. 8 min.  

Der kører også flere buslinier bl.a. 5A. Se Rejseplanen for forbindelser. 

 
Max antal deltagere: 
15 

 
Yderligere oplysninger: 

Ena Byskov, mail: ena.byskov@gmail.com    mobil 26371951 

 
Tilmelding: 

På mail til: ena.byskov@gmail.com, først til mølle, dog senest torsdag den 24. oktober 2019. Det sid-
ste kursus blev “Udsolgt” på 2 dage. 
 
Vel mødt – din aktive bestyrelse 

Ulla, Erik, Carsten, Søren og Ena  

 

 


