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

Invitation til kursus i A-kasse og pensionsforhold. 

Onsdag den 10. Oktober 2018 fra kl. 10.00 til 15.00 (Der er morgenmad fra kl. 09.30) 

 
Formål: 
At sikre HKT/J Rådighed og Servicemedlemmer får hjælp til A-kasse spørgsmål og pensi-
onsforhold. 
Kurset er også særdeles velegnet til vores Servicemedlemmer. 

 
HK´s A-kasse 

  Her nogle eksempler på indholdet: 
   

Kan man melde sig arbejdsløs efter 3 år på rådigheds-
løn? Hvordan beregner man sine dagpenge? 
Hvordan og hvornår skal man melde mig arbejds-
løs?  
Regler for seniorjob. 
Regler for efterlønsordning .Hvordan søger man om at gå på efter-
løn?  
Kan man få efterløn efter 2 år på dagpenge? 
Skattefri præmie. 
Fravælge efterløn og få bidraget udbetalt, herunder konsekven-
ser. 

Omregningsmodeller til modregning af dagpenge, seniorjob og efterløn. 

Udregning af lønforsikring og hvordan. 

 
  Tjenestemandspension 
  Rådighedsløn – og hvad så? 
 
  Her eksempler på indholdet: 
 

Regler for tjenestemandspension, kommer pensionen automatisk  ? 
Udregning af pensionsår. 
Hvordan udregnes beløbet man får i pension  

  Modregning i pension ved job i stat, kommune, eller i den private    
  sektor. 
  Sammenspillet med efterløn og folkepension. 
  Ægtefældepension og børnepensionstillæg. 
   

 
Udbytte 

Er at give tip 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 der afsat god tid til undervisning 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: Medlem af Bestyrelsen/Kate 

Kl. 10.15 Lone Mortensen og Flemming Fischer (HK A-kasse) orienterer om A-kasse, senior job, efter-

løn og understøttelse. 

Kl.12:30 Frokost. 

Kl.13:15 Henrik Witt eller Michael Nielsen (HK trafik og Jernbane sekretariatet), orienterer om forhold 

omkring overgangen fra rådighedsløn til tjenestemandspension   

Ca.15.00 Afslutning 

 

Sted: 

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

meste metro station er Islands Brygge, hvor der er en gåtur på ca 8 min. Der kører også flere  busli-

nier, se rejseplanen.dk 

 
Max antal deltagere: 
15 

 
Yderligere oplysninger : 

Kate Christensen, mail : kate.chr@icloud.com  :  mobil 20987497 

 
Tilmelding: 

På mail til : kate.chr@icloud.com , først til mølle, dog senest torsdag den 20 september 2018. Det sid-
ste kursus blev “Udsolgt” på 2 dage. 

 
Vel mødt – din aktive bestyrelse 

Ulla, Erik, Carsten, Søren, Ena og Kate 
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