
 

1 
 

 

 

Formandens mundtlige beretning 

 

 

Endnu en gang velkommen til delegeretmødet.  

 

Jeg har set frem til i dag. 

 

Den skriftlige beretning er udsendt - og nu er tiden kommet til den 

mundtlige.  

 

Jeg vil sige lidt om de forgangne 4 år – og jeg vil forsøge at sætte et 

fokus på det fremadrettede – altså - på det - vi vil med A-kassen - 

og de tilbud - vi i samspil med medlemmerne  - allerede nu er ved 

at udvikle  - og de tilbud - som vi skal arbejde hen imod - i de 

kommende år.   

 

Da I gik op ad trappen - her i dag -  kunne i følge en linje - som førte 

frem til delegeretmødet 2013.  

 

På vejen herop stod der -  

”minutter på telefonsamtaler” 

”regler”  
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”4 jobs om ugen” - hvem kan ikke huske den tåbelige regel - om at 

den ledige skulle søge 4 jobs om ugen – for at bevare retten til 

dagpenge – og der var ingen job at søge. 

 

Der stod også ”papirforbrug”,  

 

Det er nogle af de ting - vi har haft fokus på - i de senere år. 

 

Her i lokalet - er vi nået til 2013 - og fremtiden  

 

og fokus er nu 

”tid og plads til medlemmerne” 

”Relevante og individuelle medlemstilbud” 

 Og sidst - men ikke mindst ”Ressourcebevidsthed”.  

 

I vinduerne - har vi nogle af de overskrifter -  som vi ved - vil kunne 

flytte os - ind i fremtiden.  

  

Der skal altså sættes en ny dagsorden i dag - og i den kommende 

tid.  

 

Vi skal snart have ny vision - og nye målsætninger for fremtiden.     

-----  

Og lad det være sagt - med det samme:  
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Det har været nødvendigt - med modige - men også hårde 

beslutninger - for at bringe HK’s A-kasse videre - siden starten i 

2007.  

 

Beslutninger - der kan aflæses på mange måder.  

 

Ikke mindst - når vi ser på de mange tiltag - med digitalisering og 

automatisering – og på antallet af medarbejdere - som samlet i HKA 

og i afdelingerne - løser a-kasseopgaverne i HK. 

 

Nye og bedre medlemstilbud –  

øget digitalisering og effektivisering  -  

har været ord, som igen og igen har været nævnt.  

 

Dertil skal også lægges medlems- og medarbejderinddragelse - 

som begge dele - har betydet rigtig meget for - at vi er - hvor vi er i 

dag.  

 

Prioriteringer og indfrielse - af de høje ambitioner for A-kassen -  

har krævet opmærksomhed og interesse  - på alle niveauer i HKA 

 

Ja – indrømmet - så har bølgerne indimellem været høje.  

 

Men set i bakspejlet - var de dialoger - nødvendige - for at komme 

godt videre - sammen.  
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Jeg ser det - også som et sundhedstegn - at vi kan sige tingene -  

som vi oplever dem - og kan komme med forslag til forbedringer -  

uden - at det kun bliver mødt med modstand -  men også med 

interesse.  

---- 

Når det er sagt - så vil jeg komme ind på medlemsudviklingen - som 

jo også betyder meget for os i HKA.  

 

Vi følger medlemstallet næsten dagligt - og lige nu - ser det ud til - 

at tilbagegangen i år bliver godt 3 % - for de betalende medlemmer.  

 

Fra 2009 og frem - regnede vi med en tilbagegang pr. år på 2,5 %. 

 

Men sådan gik det ikke, desværre. 

 

Tilbagegangen i år - ser dog ud til at blive mindre - end i de tidligere 

år.  

.  

Se Power Point. 
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---- 

 

Nu har jeg talt om de betalende medlemmer - men fødekæden - de 

unge medlemmer - de studerende - den ser rigtig god ud.  

 

Vi har knap 18.000 gratis medlemmer.  

 

Og vi er suverænt den a-kasse - med flest unge medlemmer - både 

i antal og i procent af den samlede mængde. 

Se Power Point 
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Så når jeg har positive forventninger til de kommende års 

medlemstal - ja - så er det blandt andet også her - at jeg har fundet 

optimismen. 

  

At vi har en god udvikling i medlemstallet - det kan vi i HKA - i 

særlig grad - takke kollegerne i afdelingerne for - da det er dem - 

som varetager denne opgave for HKA. 

 

Mine positive forventninger til udviklingen i medlemstallet – skyldes 

også den måling – vi har af vores medlemstilfredshed – og som vi 

måler en gang i kvartalet.   

 

Vi har et eksternt konsulentfirma – med overenskomst – til at 

kontakte vores medlemmer – så de kan gi’ deres vurdering - af 

vores medlemsservice på en række områder.  
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De spørger ind til – hvad medlemmerne har oplevet - om 

medarbejderne har været i mødekommende og en række andre 

emner.  

Se Power Point 

   

 

 

De røde markeringer ligger tilbage i 2009 og 2010   - og de positive 

-  grønne er fra 2013. 

 

Her er det vigtigt at nævne - at når vi sammenligner os med andre 

organisationer på a-kasseområdet - så ligger HKA i toppen. 

 

Så ude omkring får vi megen ros. 

 

En ros - som skal gives videre til vores medarbejdere - for deres 

flotte arbejde. 
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Men - og der er et stort men - nemlig ventetiden på telefonerne.  

 

Selvom - den er blevet kortere – så er der -  her - et 

forbedringspunkt.  

 

Ventetiden har ledelsen i HKA - arbejdet meget med - at forbedre.  

 

Det må dog erkendes - at der på særlige dage - omkring dagpenge-

søndage - eller ved månedsskift – her kan der - opstå lange køer på 

telefonerne.  

 

Flere tusind opkald inden for få timer - ja - så er det næsten umuligt 

-  at tage alle telefoner hurtigt.  

 

Bare tænk på den første indberetningsdag ved efterlønsreformen: -  

 

Her var alle mand på telefonerne - og på trods af - både 

informationsmøder i afdelingerne- mails og breve til medlemmerne - 

og særlige sider på Mit HK - om reformen – ja - så blev vi lagt ned - 

med spørgsmål om - hvor meget medlemmerne kunne få udbetalt - 

og hvilke regler som gjaldt.  

 

Ventetid - kan ikke helt undgås - men der gøres meget - for at 

minimere den.  
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Medlemsinddragelse - har haft et stort fokus i HKA – i de forløbne 

år. 

 

Som sagt - der laves løbende medlems tilfredsheds målinger.  

Og medlemmerne kommer til orde - ved undersøgelser og dialoger. 

 

Ligesom ”Stemmer fra Jobkøen” bruges aktivt til udvikling af HKA.  

 

Vi har særligt noteret os - at kommunikationen med medlemmerne -  

betyder rigtig meget.  

 

Det har betydet - at alle medarbejdere - enten har været eller vil 

komme igennem uddannelse - med fokus på kommunikation og 

innovation.  

 

Ved eksamen - skal der hver gang - afleveres et forslag til 

forbedring af HKA’s arbejde - så alene ad den vej - er der skabt 

mange nye tiltag – på nudansk hedder det - medarbejderdreven 

innovation.  

 

Et andet felt - som medlemmerne har taget rigtig godt imod er -  

realiseringen af medlemsønsket om - at al kommunikation mellem 

medlem og HKA - kan ske digitalt.  

 

Indførslen af den portofri a-kasse i 2012 er et godt eksempel.  
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Ja - vi havde faktisk en ide - om visuelt - at vise hvor meget papir - 

vi har sparet - siden starten på portofri a-kasse. 

 

Det var svært - og vi opgav. 

 

For vi har sparet så meget papir - at hvis vi lagde dem i én lang 

række - så ville de nå 1.800 km med A4-papir – eller sagt på en 

anden måde – nå fra Christiansminde til Barcelona!  

 

Udgangspunktet var et medlemsfokus og økonomi - men der er 

faktisk også - et grønt element her.  

 

De økonomiske portobesparelser - er også slået igennem i 

afdelingerne.  

 

Her er der - således et eksempel på - hvordan indfrielse af 

medlemsønsker - kan være med til at frigive økonomi -som kan 

bruges - til andre mere nødvendige medlemstilbud.    

 

Medlemsudviklingen i HKA - kan direkte aflæses i budgetter og 

regnskaber - for HKA i perioden.  

 

Bo Gatzwiller gennemgår regnskaberne under særligt punkt på 

dagsordenen.  

 



 

11 
 

Jeg vil dog - her kort nævne - at medlemstilbagegangen hvert år -  

har været over det budgetterede - og det slår jo selvfølgelig - 

negativt igennem.  

 

Det er – bestyrelsen og ledelsen i HKA opmærksomme på.  

 

Vi fik - derfor i foråret 2013 - foretaget en stor fremadrettet analyse -  

af opgaverne på a-kasseområdet i HKA - og i afdelingernes Job- og 

Vejledningsafdelinger.     

 

På baggrund af analysen - og den efterfølgende politiske dialog - er 

der sket en tilpasning af økonomien på området - som er vel 

underbygget med data.  

 

Samtidig - er det forventningen - at de mange gode initiativer - som 

er på vej - med Den Organiserende Fagforening (DOF) - vil betyde - 

både bedre medlemsoplevelser og medlemstilbud – og det vil -  alt 

andet lige - betyde langt bedre medlemstal.  

 

Det er forventningen - at driftsøkonomien i HKA - kommer i balance 

i 2013.  

 

Og fra 2014 - bliver økonomien stadig mere positiv - og det er ikke 

helt urealistisk at tro - at egenkapitalen - kan komme i balancere i 

2015 eller kort efter.  

 

Det har været bestyrelsens målsætning siden 2010 
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Og det ser ud til - at den kan realiseres.  

 

Kravet er - vedholdende fokus på økonomien - og på - at forbedre 

udviklingen i medlemstallet.  

-------   

Og hvad er det så - for en virkelighed - vores mere end 11.000 

ledige medlemmer oplever.  

 

Her vil jeg først - tage udgangspunkt - i status i dag - som viser - at 

ledigheden er størst på det private arbejdsmarked - og 

aldersmæssigt - så er det primært - de unge - der rammes. 

 

I ”Stemmer fra Jobkøen” kan vi også se -  at det navnlig – er de 

ældre på arbejdsmarkedet – hvis man altså er ældre - når man er 

fyldt 50 år – er en medlemsgruppe - der er hårdt ramt - af noget så 

kedeligt - som manglende interesse.  

 

De får simpelthen - ikke tilbuddet - om at komme til en jobsamtale.   

Det er ikke i orden! 

 

I perioden - fik vi en dagpengereform - en reform - som kun gik til 

én side – den dårlige.  

 

Der var mange elementer - og hvis jeg tager fat i noget af det 

værste - så var det halveringen af dagpengeperioden - og 

fordoblingen af genoptjeningskravet.  
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Sjovt nok - forringes ordningen på begge punkter - samtidig med - 

at afgiften til staten - for a-kasseforsikring - er uændret.  

 

Endelig - er dækningsgraden jo ikke blevet forbedret med reformen. 

 

Så det er svært - at finde et positivt ord - at sige om reformen – reelt 

handlede reformen - vel heller ikke om andet - end at spare nogle 

penge.  

 

Det kom så til - at gå ud over nogle af de svage i samfundet - 

nemlig de ledige.  

 

I HKA - er 3.000 allerede faldet ud af dagpengesystemet i 2013.  

 

Når vi så slår op i - Beskæftigelsesministeriets beregninger - så kan 

vi se - at man her - regnede med ca. 1/10 - af det tal  - altså 300 

ville falde ud af dagpengesystemet …  

 

Det er det - som en af vores gæster i dag - Verner Sand Kirk - har 

kaldet Danmarks historiens største kommafejl  

 

Men en fejl - der altså ikke handler om tal – men om mennesker. 

 

Jeg oplever medlemmer -  som har svært ved - at få den daglige 

økonomi til at hænge sammen - og som har rigtig svært ved at se 
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værdien af a-kassemedlemskab - efter den voldsomme udhuling af 

ordningen.  

 

Derfor - er det vigtigt - at vi både - i HKA og i afdelingerne - er 

nærværende - og giver medlemmerne tilbud - som de oplever 

relevante og værdifulde.   

 

At vi - og resten af HK oplevede dagpengereformen helt skæv - det 

betød også - at vi aktivt deltog i arbejdet - med den store 

underskriftsindsamling tidligere i år - hvor 85.000 medlemmer 

tilkendegav - deres utilfredshed med reformen - og tilsluttede sig 

vores ændringsforslag - til genoptjeningskravene. 

 

HKA sendte opfordringen om at skrive under - ud til vores mere end 

30.000  rene a-kasse medlemmer.  

 

Indsamlingen -  var med til at skabe fokus - på den urimelige 

reform.  

 

Vi har endnu ikke fået gennemført vores foreslåede ændringer – 

men vi rejser dem - hver gang - vi får muligheden - for det.  

------  

Et nyt slag - er allerede godt i gang - nemlig om fremtidens 

beskæftigelsesindsats.  

 

Der er nedsat et ekspertudvalg med Carsten Koch i spidsen. 
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Det har til opgave - at lave en udredning af 

beskæftigelsesindsatsen - og det er forventningen - at det kan være 

udgangspunkt - for debat - om en ny og aktiv arbejdsmarkedspolitik. 

 

Udvalget skulle være barslet - med en rapport i efteråret - siden 

rykkede det - til hen mod jul - og det seneste - jeg har hørt er - at 

det bliver i januar 2014.  

 

Nu skal man være varsom - med at stille ultimative krav -  men jeg 

vil nu alligevel sige - at der skal ske helt grundlæggende 

forbedringer for de ledige. 

 

Alle analyser - selv Beskæftigelsesministeriets egne - viser med al 

tydelighed - at dagpengereformen har ramt alt for mange - og har 

ramt skævt.  

 

De senere akutpakker - har ikke hjulpet det store – det er faktisk 

sådan i skrivende stund - at den arbejdsgiver - der har oprettet flest 

akutjobs - på vores fagområde - er en meget kendt arbejdsgiver her 

i salen – det er nemlig os selv - HK!  

 

Arbejdsgiverne har lovet og lovet - men har ikke levet op til de 

gyldne løfter.  

 

Så akutjob-ordninger har ikke hjulpet en disse. 
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I et forsøg på at understøtte akutjobbene - så startede vi ”Tip et job” 

op - og HKA deltog også her - inden for de - rammer lovgivningen 

gav mulighed for.    

Når vi I HKA sender ud til medlemmer  - er vi varsomme med hvem 

der sender ud.  

 

Jeg sender til a-kassens medlemmer og Kim til fagforeningens 

medlemmer. 

 

Vores medlemmer er meget opmærksomme på, at det vi sender 

skal være relevant og nærværende for dem.  

 

Derfor var det rigtig ærgerligt, at Martin Rasmussen i sidste uge 

valgte, at sende SMS til medlemmer i Odense om hans personlige 

valgkamp.  

 

Det er helt uacceptabelt og A-kassens bestyrelse har taget skarpt 

afstand fra handlingen.  

 

Martin har beklaget og der indkaldes til ekstraordinær 

repræsentantskab i afdelingen. 

 

Martin er blevet politianmeldt og der er en politiundersøgelse i 

gang.  

 

Vi følger udviklingen tæt. 
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Desværre betyder denne episode for a-kassen - at både 

Arbejdsmarkedsstyrelsen og Datatilsynet er over os og mere 

kritiske med digitalisering hos os. 

 

Tilbage til HKA’s fremtid 

 

I HKA - vil vi fokusere på en målrettet og tidlig indsats.  

 

Ikke kun en indsats - der starter den første ledighedsdag.  

 

Nej - den starter den dag - hvor medlemmet står med en 

afskedigelse i hånden.  

 

Vi har sammen - med den faglige del af HK - startet HK Kvikstart. 

  

Her tilbyder vi sammen medlemmerne: 

 Hjælp fra første dag - hvor de kan kontakte en faglige HK-

medarbejder - og få samtale om situationen - og hjælp til at 

komme hurtigt videre 

 Informationsmøder i HK-afdelingen 

 Kurser på internettet - de såkaldte webinarer 

  

På a-kassens hjemmeside - og på Mit HK - kan medlemmerne gøre 

brug af tilbud - som kan være med til - at styrke faglige og 

personlige kompetencer. 
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Tilbagemeldingerne fra medlemmerne har været rigtig positive.  

 

Andre medlemsgrupper har anmodet om at komme med -  og det er 

de kommet.  

 

Så HK Kvikstart - har dokumenteret på kort tid - at tidlig indsats er 

vejen frem.    

  

På HK’s kongres drøftedes også - et andet særligt tiltag - nemlig 

jobformidling.  

 

Her gør vi allerede noget - men vi kan gøre meget mere.  

 

Der vil helt naturligt – også her - komme et samspil på området – 

mellem den faglige del i HK og HKA. 

 

En anden ting - vi skal sikre - i en ny arbejdsmarkedspolitik – er - at 

vores medlemmerne - skal holde fokus på - at komme godt videre - 

til nyt job.  

 

De ledige - skal ikke udsættes for mere eller mindre ligegyldige 

regler - tidsspilde og dobbelt arbejde.  

 

Derfor foreslår vi også - at a-kasserne fremover - får ansvaret for 

indsatsen med de ledige - i de første 6 måneder.  
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Og på regelsiden - så må det stoppe med hovsa-regler - som da vi 

pludselig fik besked på - at forfølge ”4 jobs om ugen”. 

 

På regelsiden - må det også være sådan - at medlemmerne - får 

mulighed for at vælge – om deres samtaler skal foregår pr. telefon 

eller over nettet - frem for fysisk fremmøde.  

 

På baggrund af medlemshenvendelser - så har vi i HKA’s 

bestyrelsen - drøftet muligheden for at sætte forsøg i gang - med 

møder via Skype – facetime – eller ligende. 

 

Som et medlem sagde:  

”Hvorfor skal jeg køre fra Sjællands Odde til Roskilde - for at 

deltage i et obligatorisk møde i 20 minutter. Jeg kan Skype - med 

min bankrådgiver - og få ordnet min privatøkonomi - selvom jeg 

sidder i USA. Men et rådighedsmøde - hvor jeg bare skal vise - at 

jeg er i live - ja - det skal absolut foregå fysisk.”  

 

Og medlemmet - har i den grad ret - hvor svært kan det være. 

 

Men nej - lovgivningen er endnu ikke tilstede - men med vores 

indsats - så kan den komme det. 

 

HKA har været førende på digitaliseringsfronten - og er også kåret -  

som mest digitaliserede a-kasse.  
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Vi har presset på for - at få lovgivning på plads - så den portofri a-

kasse kunne realiseres  

 

ja,  - jeg kan vel godt røbe - at vi gik i gang  - før lovgivningen reelt 

var på plads. 

 

I den kommende tid - kommer nye opgaver til a-kassen -  som 

administration af arbejdsmarkedsydelse - nye nyttejobs i 

kommunerne - ny fleksjobordning og meget andet.  

 

Der bliver nok at se til. 

-----  

En andet tiltag - som helt sikkert vil være med til at styrke arbejdet i 

HKA - er deltagelsen i Den Organiserende Fagforening. 

 

Her kan HKA - særligt bidrage med - at understøtte ved udvikling af 

nye initiativer - og selvfølgelig - med en god medlemsservice.  

 

En anden vinkel er - at HKA’s fortsatte digitaliseringsindsats - kan 

være med til - at frigive ressourcer - til yderligere faglige initiativer i 

sektorer og afdelinger. 

 

De første møder og kurser har været afholdt - og alle 

tilbagemeldinger fra medarbejderne - har været meget positive.  

 

Så der er stor lyst til - at komme videre med Den Organiserende A-

kasse.  
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At der også - skal arbejdes med - en mere DOF-orienteret vision og 

målsætninger for HKA - ja det stemmer jo - som fod i hose.  

 

Så der er stor lyst til at komme i gang - med fremtidens udfordringer 

i HKA.  

 

Det er med stor sikkerhed - at jeg kan sige - at hver og én i HKA - 

vil være med til at fastholde presset - for hele tiden - at være et 

skridt foran udviklingen - være innovative - og gennem tæt kontakt -  

med medlemmerne om deres ønsker til fremtiden - at skabe 

fremdrift.  

 

I HKA - skal der være øje for både dem - som er i beskæftigelse - 

og dem - som lige nu er ledige.  

 

Det fremgår af vores pausefilm i dag - at HKA - kan være med til - 

at skabe positive rammer for de ledige - så de får mulighed for - at 

samle energi - får styrket ressourcer - og derigennem skabe 

positive forandringer.  

-------  

Ja - der er mange ting - som kunne forbedres.  

 

Og når nu Beskæftigelsesindsatsen i Danmark er på 11,7 mia. kr. 

om året.  
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Og når - den nuværende lovgivning ikke virker - så er der al mulig 

grund til at kigge på det.  

 

Spørgsmålet er - om dette enorme beløb bruges hensigtsmæssigt - 

eller om indsatsen skal ændres?  

 

Jeg er ikke i tvivl – noget skal laves om. 

 

Nu er det tid - til at melde sig på banen - og få ændret på tingenes 

tilstand.  

 

Jeg har 8 konkrete bud på ændringer af beskæftigelsesindsatsen -  

som jeg gerne vil bringe i spil her.  

 

POWER POINT MED DE 8 OVERSKRIFTER KOMMER OP PÅ ET 

AF GANGEN I TAKT MED AT DE LÆSES OP 

 

1: Beskæftigelsesindsatsen skal starte når fyresedlen 

udleveres 

2/3 af alle på arbejdsmarkedet er omfattet af funktionærlovens 

regler.  

Mange har derfor 6 måneders opsigelse.  

 

Der ydes næsten ingen støtte til opsagte medarbejdere – fra 

arbejdsgivere eller andre udefra - og de fleste arbejder i 

opsigelsesperioden.  
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Det vil mindske tilgangen til ledighed - at opsagte får tilbud om 

jobsøgning, cv skrivning, viden om arbejdsmarkedet, 

opkvalificering, realkompetencevurdering og lignende.  

Afhængig af den enkeltes behov. 

 

HK Kvikstart viser at behovet er til stede. 

  

Alle - skal have mulighed for - den nødvendige hjælp til at kunne 

vende tilbage.  

 

Det kan - både være rådgivning og opkvalificering - og indsatsen 

skal kædes sammen - med de overenskomstmæssige muligheder 

for støtte. 

 

2: Bedre match mellem ledige dagpengemodtagere og 

virksomhederne 

Jobcentrene har formidlet kontakt til en arbejdsgiver - for 6 pct. af 

HK’s ledige medlemmer.  

 

Jobcentrene skal bistå ledige med at finde arbejde - hvilket blandt 

andet kan ske - ved at aftale konkrete job med en arbejdsgiver.  

Det sker imidlertid ikke. 

 

Denne funktion - er politisk prioriteret væk - fra det daglige arbejde. 
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Udgiften til aktiveringsindsatsen udgør 6,5 mia. kr. og udgift til drift 

af jobcentrene udgør 3,2 mia. kr.  

I alt 9,7 mia.kr.   

 

På trods af den sum - aftales der kun sjældent tilbud om job - til 

ledige dagpengemodtagere. 

 

Lovgivningen har bundet jobcentrerne op - på at igangsætte 

aktiveringsaktiviteter.  

 

Dem ser HK’s medlemmer - ikke som særligt effektive - har de 

fortalt i Stemmer fra Jobkøen.  

 

Jobcentrene har meget lidt tid - og kun få kræfter - til at skabe 

kontakt mellem ledige dagpengemodtagere og arbejdsgiverne.  

 

Det er en skæv prioritering. 

 

Det virksomhedsopsøgende arbejde - handler i dag om at få ”solgt” 

de svage ledige kontanthjælps-modtagere.  

 

Arbejdsgiverne - er vænnet til - at jobcentrets tilbud - er personer -  

som har eller har haft - andre problemer end ledighed.  

 

Det er bare ikke tilfældet for den allerstørste del af 

dagpengemodtagerne.  
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De har kun ét problem: At de mangler et job. 

 

De 9,7 mia. kr. skal fremover bruges på andre aktiviteter.  

 

Fokus skal være at skabe kontakt mellem ledige og 

arbejdsgiverene.  

 

Den indsats skal koordineres med a-kasserne.  

 

Også for de ledige - uden andre problemer end ledighed. 

 

Jeg mener derfor, at man helt skal fjerne al perspektivløs aktivering. 

 

Det er ikke anstændigt over for den ledige – at iværksætte 

aktivering – som hverken fører til jobs eller bedre kompetencer for 

de ledige.  

 

Kræfterne skal bruges på at synliggøre jobåbninger og skabe match 

med virksomhederne. 

På sporskifte – når det er nødvendigt – og i det hele taget – at give 

ledige et løft under ledighedsperioden. 

 

3: Der er brug for en klar opgavedeling mellem a-kasser og 

jobcentre. Undgå dobbeltarbejde.  
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Beskæftigelsessystemet opleves stift og bureaukratisk – fordi det er 

stift og bureaukratisk.  

 

Det giver ikke mening - at udsætte ledige for møder og samtaler -  

med samme indhold hos forskellige instanser.  

 

Slet ikke - når de ledige - oplever kontakten som tidsspilde og 

dobbelt arbejde.  

 

Der skal derfor være en skarpere arbejdsdeling mellem a-kasser og 

jobcentre. 

 

A-kasserne har kontakten de første 6 måneder, hvorefter 

jobcentrene skal tage over. 

 

Langt de fleste ledige - finder nye job i den første del af 

ledighedsperioden - og har ikke behov - for kontakt med jobcentret.  

 

Ved at flytte starten af jobcentrenes indsats – kan jobcentrene 

omlægge indsatsen – således at de især - tager sig af de ledige – 

som har særlige behov – eksempelvis brancheskift eller yderligere 

kompetenceudvikling. 

 

4: Lad de arbejdsløse tage større ansvar for deres liv – og stil 

de rette tilbud til rådighed. Færre krav til de ledige – flere krav 

til jobcentre og a-kasser. 
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Det gamle støvede krav om ret og pligt - betyder for ledige mest en 

række pligter.  

 

Men medlemmerne fortæller oftest - at det hører til sjældenhederne, 

at den ledige matches med en arbejdsgiver og et rigtigt job.  

 

HK vil have flere krav til jobcentre og a-kasser.  

 

Krav - som skal prioritere hjælpen til den ledige - og reel kontakt til 

arbejdsgivere og reelle jobmuligheder.  

 

Den ledige og muligheden for beskæftigelse skal i centrum. 

 

Sprogligt kører det af sporet, når man taler om ”Pligt til tilbud”.  

 

Hvordan skal man forstå - hvad et tilbud er - når der er pligt til at 

tage imod tilbud?  

 

Hold nu op, så er det jo ikke et tilbud ! 

 

Kald en spade for en spade – og et krav for et krav.  

Tilbud kan man sige nej tak til – uden konsekvenser.  

 

Krav er noget man skal leve op til.  
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Her er loven uskarp. Det skal være helt tydeligt - hvad der er hvad. 

 

En ny lov bør have færre krav til den ledige – den korte 

dagpengeperiode – og stor indkomstnedgang – gør i sig selv – at 

ledige - er aktivt jobsøgende. 

 

Derimod – er der brug for flere krav til jobcentre og a-kasser – så 

hvert møde – opleves som en hjælp og et løft. 

 

Det giver ikke mening - at stille krav - om at deltage i aktivering - 

som ikke har et job- eller uddannelsesperspektiv.  

 

Ledige motiveres – lige som alle andre – gennem muligheden for at 

vælge mellem relevante kvalitative tilbud.  

 

I dag - tvinges ledige til at deltage i møder og aktivering - hvor selve 

fremmødet er målet – og ikke indholdet. 

 

Det må stoppes. 

 

Både af hensyn til den ledige, til sagsbehandlerne – og til 

skatteyderne. 

 

5: Fjern jobcentrenes kontrolfunktioner – 

rådighedsvurderingen ligger i forvejen i a-kassen 
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Ledige skal lægge cv på jobnet - samt klikke ind hver uge og se om 

der er jobtilbud.  

 

Jobcentrene skal påse - at ledige husker at klikke ind – og hvis ikke 

– vurdere sanktioner m.v. 

 

Et eksempel på et helt overflødigt kontrolarbejde - hvor 

medarbejderne kunne frigøres - til at tage kontakt med 

virksomhederne - og få fat i konkrete job. 

 

Annoncering på jobnet - fører kun sjældent – 20 pct - til 

henvendelser fra arbejdsgivere.  

 

Derfor - er der ingen grund til - at jobcentrene bruger tid på - at 

kontrollere - om ledige hver uge - er aktive på portalen. 

 

6: Jobcentrenes indsats skal dække større geografiske 

områder 

Hvis det skal lykkes at skabe match mellem ledige og 

virksomhederne – så kan det blive vanskeligt - i små kommuner 

med få arbejdspladser.  

 

Jobmarkedet flugter - overhovet ikke med de kommunale grænser - 

og arbejdet bør derfor organiseres på en ny måde – 

Forventningen til den ledige er - at man skal flytte sig - hvis 

jobmuligheden opstår.  
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Så - må jobcentrene -  tilsvarende arbejde bredere. 

 

7: Behov for ny økonomimodel til styring af indsatsen – Mere 

regional styring 

Snævre kommunale økonomihensyn - må ikke være styrende for -  

om man har råd til den rigtige beskæftigelsesindsats.  

 

Incitamentsstrukturen i jobcentrene - skal selvfølgelig være skruet 

sammen på en måde - så fokus bliver - at bringe alle ledige - 

tættere på rigtig beskæftigelse - uanset – hvor i landet man bor. 

 

Der er brug for en ny økonomisk model - som løfter prioriteringen 

over på regionalt plan. 

 

Vi ser gerne - at parterne på arbejdsmarkedet -sammen med 

kommuner og region - lægger rammerne for den 

beskæftigelsesmæssige indsats - ud fra et regionalt helhedssyn. 

 

8: Målrettet og tidlig uddannelsesindsats 

Mange ledige medlemmer - efterspørger uddannelse og 

kompetenceløft - som noget af det første - når de bliver ledige.  

 

Der skal derfor handles hurtigt og reelt - når - medlemmer bliver 

ledige.  

Ledige skal straks sikres mulighed - for relevant 

kompetenceudvikling.  
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De skal altså straks - sikres mulighed - for at optimere deres 

muligheder - for at komme i job. 

 

Så 6 ugers selvvalgt uddannelse - efter minimum 3 måneders 

ledighed - er ikke sagen - hvis det skal gavne de ledige - og dermed 

sikre hurtigere vej - tilbage i beskæftigelse. 

 

Der skal straks - være tilbud om kompetenceudvikling ! 

 

-------  

Ja - det var 8 bud på at komme videre.  

 

Vel at mærke på en måde - som gavner de ledige og som gavner 

samfundet !  

 

Vi skal påvirke politikere og embedsmænd. 

  

Vi skal bringe vores bud - på fremtidens løsninger i spil. 

 

Den kommende tid – vil så vise - om det lykkedes.   

 

Men først og fremmest - skal bruge vi hinanden og få alle gode 

tanker og ideer i spil.  

 

Nu har jeg luftet mine.  
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Og nu håber jeg - at vi kan få nogle gode debatter - startende 

allerede i dag.    

--------- 

 

Rigtig mange tillidsfolk ude i landet - kolleger i HK og i HKA - har 

løftet og bidraget til en udvikling - hvor HKA i dag - står stærkere 

end tidligere - og hvor der er luft og energi - til at prøve kræfter med 

nye udfordringer i HKA. 

 

Et særligt forum - som jeg vil tillade mig at fremhæve her til sidst - 

er Beskæftigelses Politisk Netværk.  

 

Her har forbund, sektorer, afdelinger og HKA - gode og spændende 

dialoger om beskæftigelsesindsatsen og om nye muligheder.  

 

Et arbejde som jeg glæder mig til at fortsætte og udbygge - da det -  

netop er med til at bygge bro i HK - og der igennem skabe udvikling 

og dynamik på området. 

 

Det her delegeretmøde - har som sagt - fokus på det fremadrettede 

-  og jeg vil med denne mundtlige beretning - indbyde alle til - at 

tage del i - at udvikle tilbud for medlemmerne.  

  

Det er også derfor - at vi efter frokost - har inviteret debattører til - at 

komme med deres bud - på fremtidens arbejdsmarked – og - på 

fremtidens digitale udvikling. 
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A-kassen - skal være en stærk og synlig medspiller i HK - både nu 

og i fremtiden - og næste delegeret periode - starter her.  

 

Det handler om -  vi -  sammen skaber resultater.  

 

Vores slogan - skal altså ikke kun - ses udefra og ind - nej - vi skal 

også lever efter det - og på den måde udvikle os.  

 

Og slogannet er:   

”Sammen er du stærkere” 

 


