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Forord

FORORD
VED MARTIN RASMUSSEN

De sidste fire år har været præget af store forandringer i 
HKA. Nogle har vi selv taget initiativ til, andre er kommet 
udefra.  

I bestyrelsen har vi først og fremmest sat en ny retning 
for arbejdet i HKA med en ny mission og 4 nye strategiske 
sigtelinjer. Overordnet set har vi ønsket, at a-kassen skal 
stå for mere og andet end at levere ”penge til tiden”. Vi 
vil også være en a-kasse, der sikrer vores medlemmer 
relevant beskæftigelse for livet.  

Det tror vi er nødvendigt, hvis HKerne skal klare sig 
godt på fremtidens arbejdsmarked. Arbejdsmarkedet 
for HK’s medlemmer er i forandring både som følge 
af fremkomsten af nye digitale teknologier, men også 
som følge af ændrede organiseringer af produktionen i 
såvel den private som den offentlige sektor. Som HK’er 
må man derfor fremover forvente mange flere job- og 
funktionsskift i løbet af et arbejdsliv. 

Da vi ønsker, at HKA fortsat skal være HK’ernes 
foretrukne faglige a-kasse, kræver det en stadig udvikling 
af vores services. Vi har i perioden igangsat mange 
forskellige initiativer, der bidrager til beskæftigelse 
for medlemmerne, og som kan frigøre ressourcer fra 
administration til mere direkte medlemsvendt service. 
HKA deltager bl.a. sammen med 8 andre a-kasser i et 
forsøg, hvor a-kassen har overtaget indsatsen for ledige 
medlemmer de første 3 måneder af ledighedsforløbet. 
Der er indført ny teknologi, som forbedrer servicen 
for medlemmerne og letter medarbejdernes arbejde. 
Derudover har HKA overtaget driften af HK JobBørs fra 
HK, og JobBørsen matcher nu HKA-medlemmer med 
virksomheder i alle HKA’s 7 afdelinger. 

Et fokuspunkt siden sidste delegeretmøde har også 
været at genoprette økonomien i a-kassen, og det er 
lykkedes. Der har været overskud i a-kassens økonomi 
i alle årene, og egenkapitalen er nu tilbage på et 
fornuftigt niveau. Medlemsudviklingen har været bedre 
end forventet, om end svagt faldende med en samlet 
tilbagegang i perioden på ca. 1,2 %. Tilbagegangen er 
blevet mindre år for år, og medlemstallet har siden primo 
2020 været stort set uændret. 

Derudover har arbejdet i a-kassen siden sidste 
delegeretmøde naturligvis også været præget af corona, 
som alle andre områder af samfundet. Nedlukningen 
betød en hurtig og kraftig stigning i ledigheden for HK’ere 
og et væld af nye og midlertidige regler, som skulle 
implementeres og kommunikeres til medlemmerne. 
Fysiske samtaler blev afløst af digitale, forbruget af 
dagpengeperioden suspenderet i flere omgange, en ny 
arbejdsfordelingsordning blev indført osv. For a-kassen 
har det i hele perioden været væsentligt at være der 
for vores medlemmer og at kommunikere hurtigt og 
forståeligt ud om konsekvenserne. Vi er nu kommet godt 
igennem corona, beskæftigelsessituationen ser bedre 
ud for medlemmerne, og fokus i a-kassen er nu bl.a. 
på at give en hånd til de medlemmer, som er havnet i 
langtidsledighed under corona.

I perioden 2018-2021 har der været to væsentlige 
politiske reformer og aftaler på dagpengeområdet, som 
har haft betydning for a-kassens drift og udvikling; 
nye regler for selvstændige og ny ferielov. Derudover 
har dagpengereformen fra 2017 også haft væsentlig 
betydning for a-kassens arbejde i perioden

I beretningen her kan du læse mere om a-kassens strategi 
og de initiativer, vi har igangsat for at nå målene.  Bagerst i 
beretningen er der også nøgletal om medlemsudviklingen, 
a-kassens økonomi og anden relevant viden om 
a-kassens virke. 

GOD LÆSELYST!

Venlige hilsener 
 
 
 
 

Martin Rasmussen 
Formand for HK’s a-kasse
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Forord A-kassens strategi 2018-2021

A-KASSENS 
STRATEGI 
2018-2021 
Med henblik på at styrke medlemsservicen og fremtidssikre HKA formulerede den nye 
bestyrelse i a-kassen efter delegeretmødet i 2017 en ny retning for a-kassen i form af en 
ny mission og fire strategiske sigtelinjer frem mod 2022. 

Ambitionen i bestyrelsen var overordnet, at HKA skal stå 
for mere og andet end at levere (dag-) ”penge til tiden”. 
Herudover var det vigtigt, at HKA er i stand til at møde 
medlemmerne i øjenhøjde og dermed rumme flere af de 
mange fagligheder, der eksisterer indenfor HK-familien.

HKA’S MISSION 

Overordnet set arbejder HKA for, at flest mulige 
medlemmer er i arbejde. Vi vil være kendt for at være 
den faglige A-kasse for HK’ere. Vi vil levere service af 
høj kvalitet med udgangspunkt i medlemmets fag og 
situation. Eller formuleret mere direkte til medlemmerne: 

HKA er din faglige 
forsikring, der 
hjælper dig med 
at opnå relevant 
beskæftigelse 
gennem hele dit 
arbejdsliv.

SIGTELINJER FREM MOD 2022 

1. Vi skal hjælpe vores medlemmer med at flytte sig på 
arbejdsmarkedet, før de bliver ledige

2. Vi skal udvikle tilbud, der kan hjælpe vores ledige 
medlemmer til at opnå og fastholde beskæftigelse 

3. Vi skal levere en værdifuld og sammenhængende 
service til alle vores medlemmer med fokus på 
”hjælp til selvhjælp” 

4. Vi skal frigøre ressourcer fra godkendelses- og 
udbetalingsopgaven med henblik på at styrke den 
direkte medlemsvendte service 

FRA ORD TIL HANDLING

Alle ledere og medarbejdere i HKA er blevet involveret i at 
udmønte sigtelinjerne i konkrete forslag til handling, og 
der har været et stort engagement og energi i arbejdet. 
Ikke mindre end 150 idéer til indsatser, der kan realisere 
sigtelinjerne, er kommet ind i processen, og sammen har 
ledere og medarbejdere også bidraget til at prioritere 
idéerne. På den baggrund er pilotprojekter og indsatser 
sat i gang i såvel afdelinger som i den centrale a-kasse.

I denne beretning beskrives de væsentlige indsatser 
under hver sigtelinje og de foreløbige resultater i forhold 
til at nå målene.



/ 6

Sigtelinje 1

SIGTELINJE 1:
VI ØNSKER AT HJÆLPE VORES MEDLEMMER MED AT 
FLYTTE SIG PÅ ARBEJDSMARKEDET FØR DE BLIVER LEDIGE.

BAGGRUND

HK-arbejdsmarkedet er i forandring som følge af nye 
digitale teknologier og ændrede organiseringer af 
produktionen. Som HKA-medlem må man fremover 
forvente flere job- og funktionsskift i løbet af et 
arbejdsliv. HKA skal derfor på baggrund af data lære af 
de medlemmer, der allerede har haft held med at skifte 
position på arbejdsmarkedet i tide. 

Hensigten med denne sigtelinje er derfor at arbejde med 
initiativer, der hjælper medlemmerne videre til relevante 
job, før de bliver ledige. Det kan fx dreje sig om hjælpe 
medlemmet med viden om deres konkrete arbejdsmarked, 
at styrke det virksomhedsopsøgende arbejde og udbuddet 
af stillinger til HK’ere samt en arbejdsmarkedsrettet 
indsats allerede i opsigelsesperioden. 

DRIFTEN 

For HKA er det relativt nyt at have fokus på at hjælpe vores 
medlemmer, før de bliver ledige, og arbejdet med denne 
sigtelinje er derfor under fortsat udvikling i takt med, at 
vi får flere erfaringer og viden om medlemmernes behov. 
Det drejer sig fx om arbejdet med HK’s JobBørs, som HKA 
har overtaget fra HK i 2020, og som netop hjælper vores 
medlemmer godt videre på arbejdsmarkedet. 

NØGLETAL 

 / Flere beskæftigede medlemmer lægger nu deres CV ind i 
HK’s JobBørs. Fra 2019 til 1. halvår af 2021 er antallet af 
CV’er fra ikke-ledige medlemmer steget fra ca. 2.000 til 
2.800 CV’er i databasen. 

 / I 2020 skiftede knap 41.000 HKA-medlemmer job, 
inkl. skift fra ledighed eller uddannelse. Med ca. 
210.000 unikke medlemmer i 2021 svarer det til 
en jobomsætning på omkring 19 %. I 2019 var der 
ca. 39.000 HKA-medlemmer, der skiftede job. Med 
214.000 unikke medlemmer i 2019 svarede det til en 
jobomsætning på omkring 18 %.

 / HK JobBørs har fra 2018-juli 2021 været medvirkende 
til, at over 3.500 medlemmer er blevet ansat hos 
samarbejdende virksomheder.

 / I den seneste medlemstilfredshedsundersøgelse (MSI) 
fra 2021 efterspørger en stor del af de beskæftigede 
medlemmer bl.a. et digitalt værktøj, der kan matche 
medlemmet med relevante jobs. Andre services, der 
efterspørges af de beskæftigede, er rådgivning om 
relevante uddannelsesmuligheder og information om 
løn i forhold til specifikke jobs.  

 / MSI’en viser også, at opsagte medlemmer, der er blevet 
kontaktet af HKA, er markant mere tilfredse, end 
medlemmer, der ikke har været i kontakt med HKA i 
forbindelse med deres opsigelse.

Nøgletallene for denne sigtelinje viser, at en relativ stor 
andel af medlemmerne af HKA skifter job, og mange 
af dem gør det, inden de rammes af ledighed. Når flere 
beskæftigede medlemmer samtidig lægger deres CV ind 
i HK’s JobBørs, er det en god forudsætning for, at vi som 
HK’ernes a-kasse kan hjælpe medlemmerne videre til 
relevante job. 

 
STRATEGISKE INITIATIVER 

I perioden 2018-2021 har vi i HKA bl.a. igangsat følgende 
5 initiativer, som alle udspringer af sigtelinje 1 med fokus 
på at hjælpe a-kassens medlemmer med at flytte sig på 
arbejdsmarkedet før de bliver ledige:  
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Sigtelinje 1 Sigtelinje 1

A-KASSEN DRIVER NU HK JOBBØRS OG 
MATCHER HKA’S MEDLEMMER MED   
VIRKSOMHEDER 

Mål med indsats: At være den foretrukne 
matchpartner for både virksomheder og HK’s 
jobsøgende medlemmer. 

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

HKA overtog i september 2020 ansvaret for HK 
JobBørs fra HK, som inden da havde drevet HK 
JobBørs siden 2015. I HK JobBørs arbejder nu 
10 medarbejdere (8 årsværk), og JobBørsen er 
repræsenteret i alle HKA’s 7 afdelinger. 

Bestyrelsen for HKA besluttede i 2020 en 
ambitiøs, landsdækkende handleplan for HK 
JobBørs gældende for 2021-2022. Det langsigtede 
mål er, at HK JobBørs på sigt skal formidle en 
markedsandel på 10% af HKA medlemmernes 
jobskifte (HK JobBørs var i 2019 eksempelvis 
involveret i 2,5% af medlemmernes jobskifte). 
Indsatsen centrerer sig om at styrke den 
virksomhedsopsøgende indsats, at få TR 
på arbejdspladser til at kende og bruge HK 
JobBørs, at markedsføre mulighederne bedre til 
virksomheder og medlemmer samt at samarbejde 
med Job & Vejledning i a-kassen om match af 
CV’er. Fælles for indsatserne er, at de skal føre til 
at få:

 / flere CV’er fra beskæftigede medlemmer 

 / flere direkte jobordrer fra virksomheder

 / matchet flere af HK’s medlemmer med 
virksomheder

Med HK Jobbørs har HKA opbygget en database, 
hvor det er muligt er matche kvalificerede 
kandidater med virksomhedernes behov for nye 
medarbejdere ud fra et kendskab til både HK’erne 
og deres arbejdsmarked.  

FORELØBIGE RESULTATER 

Antallet af beskæftigedes CV’er i HK’s JobBørs 
er steget. Der arbejdes hårdt på at få flere 
jobordrer ind fra virksomheder, hvilket ses på 
resultaterne på trods af corona-nedlukning. Der 
er også udarbejdet nyt markedsføringsmateriale, 
blandt andet et nyt logo og materiale målrettet 
virksomheder såvel som høj aktivitet på LinkedIn 
og i sektorblade. 

MED A-KASSE FORSØGET GENNEMFØRES 
EN OPSØGENDE INDSATS I 
OPSIGELSESPERIODEN

Mål med indsats: At tilbyde opsagte medlemmer 
en indsats allerede i opsigelsesperioden med 
henblik på, at de kommer hurtigere i arbejde/
undgår ledighed og samtidig bliver mere tilfredse 
medlemmer.

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF

Som en del af a-kasseforsøget tilbyder HKA’s 
afdelinger Midtvest, Østjylland, Sjælland og 
Midt i en fireårig forsøgsperiode en hurtig og 
jobrettet indsats til opsagte medlemmer, som bl.a. 
indeholder:

 / Adgang til en online jobsøgningsguide. 
Medlemmet modtager 3 øvelser, der guider 
medlemmet igennem jobsøgningsprocessen

 / Kontakt til HK JobBørs, som vejleder om at 
registrere CV og oprette jobagenter i HK JobBørs’ 
database

 / Tilbud om at anvende HK’s karrieretelefon, 
herunder bl.a. tilbud om sparring på personligt 
CV og ansøgning indenfor et par dage og 
mulighed for kompetenceafklaring

 / Jobsøgningskurser via webinar/e-learning

Er medlemmet også medlem af fagforeningen, 
tilbydes en samtale med en faglig rådgiver inden 
for 24 timer på hverdage, som bl.a. tjekker, at alle 
regler er overholdt og fortæller om de rettigheder, 
medlemmet har i opsigelsesperioden. Medlemmer 
af fagforeningen tilbydes også deltagelse i et 
fælles informationsmøde ”Kom godt videre”. Er 
medlemmet kun medlem af a-kassen tilbydes 
deltagelse i en individuel afdækningssamtale 
i den lokale a-kasse, hvor fokus er på afklaring 
og på at hjælpe medlemmet hurtigst muligt i 
beskæftigelse.

FORELØBIGE RESULTATER 

Det er målet for indsatsen, at mindst 50 % 
af de opsagte, der har benyttet sig af de 
beskæftigelsesrettede services, kommer i arbejde 
inden for opsigelsesperioden. Det er samtidigt 
målet, at mindst 85 %. af medlemmerne er 
tilfredse med kontakten og udbyttet af indsatsen. 
Der foreligger endnu ikke målinger af effekten. 
Indsatsen løber til udgangen af 2023.

1. 2.
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Sigtelinje 1

MOBIL JOBVISER SKAL MATCHE 
MEDLEMMET MED JOB 

Mål med indsats: HK/HKA vil gennem en mobil 
løsning matche vores medlemmer med ledige 
stillingsopslag, inspirere medlemmerne til at 
holde sig orientereret på jobmarkedet og søge 
nye jobs.  HK/HKA vil med den mobile løsning 
understøtte nyuddannede medlemmer til deres 
første job ved at vise, hvilke jobs de kan søge med 
deres uddannelse. 

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

Den mobile jobviser er et jobsøgningsværktøj til 
HK og HKA’s medlemmer, der skal være relevant 
for ledige såvel som beskæftigede og dimittender. 
Jobsøgningsværktøjet skal matche medlemmer 
med ledige stillingsopslag på baggrund af tre 
parametre: 

 / Medlemmets jobønske og tidligere erfaring 

 / Data om arbejdsmarkedet: fx jobtitler og 
brancher i vækst, eller viden om hvad andre i 
lignende situation har skiftet job til

 / Brugeradfærd: jobs, der markeres som favoritter 
eller ikke relevante, skal påvirke jobmatchet, så 
jobsøgningsværktøjet på sigt giver det bedste 
jobmatch til den enkeltes præferencer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORELØBIGE RESULTATER 

Der er udarbejdet en foranalyse samt udviklet 
og testet en prototype på en algoritme, der kan 
matche medlemmers jobønske med ledige 
stillinger, og som tilpasser søgeresultatet på 
baggrund af favoritjobs og jobs, medlemmerne 
ikke ønsker. Derudover er der indhentet tilbud fra 
app-leverandører, og det forventes, at projektet 
igangsættes i november, hvis Forretningsudvalget 
og HKA’s bestyrelse endeligt godkender projektet.  

MENTORNETVÆRK I NORDJYLLAND GIVER 
SPARRING OM HK’ERNES ARBEJDSMARKED 
TIL NYUDDANNEDE 

Mål med indsats: At afprøve om en mentorordning 
giver værdi for medlemmerne og bidrager til, at de 
får job.  

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF

I HK Nordjylland er der igangsat et forsøg med at 
skabe et netværk medlemmerne imellem, hvor et 
medlem i arbejde bliver mentor for en nyuddannet 
med teoretisk uddannelse henblik på at hjælpe 
denne ind på arbejdsmarkedet.

Mentorindsatsen er afprøvet i 1. første 
halvår 2021. Projektet fik hurtigt etableret et 
mentorkorps, som består af 15 mentorer med 
erfaringer inden for især kontor, ledelse og HR. 
De fleste af dem er HK’ere, men der er også 
mentorer, der er medlem af andre fagforbund, 
fordi det vigtigste er, at de kender det lokale 
arbejdsmarked, HK’ernes arbejdsområde og 
er klædt på til rollen som mentor. 

Sammen med en mentor har medlemmet kunnet 
reflektere og blive inspireret til at gå nye veje for 
at opnå deres mål. En mentor kan på den måde 
være en konstruktiv medspiller, der bidrager til 
udvikling og hurtigere vej til det næste skridt 
i mentee’ens karriere. Mentorerne har stor 
metodefrihed i projektet men er bl.a. blevet tilbudt 
kompetenceudvikling inden for fx samtaleteknik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORELØBIGE RESULTATER 

Mentorkorpset har haft gode erfaringer med at 
hjælpe ledige nyuddannede i job, og derfor er det 
blevet besluttet, at mentornetværket fremover 
skal være et fast tilbud i HK Nordjylland. Når 
projektet er færdigevalueret, vil bestyrelsen 
beslutte, om ydelsen også skal tilbydes bredere i 
HKA, herunder også for medlemmer i arbejde.  

3. 4.
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Sigtelinje 1 Sigtelinje 1

UDDANNELSESVEJLEDNING RETTET 
MOD FREMTIDENS KOMPETENCEKRAV 
I HK HOVEDSTADEN 

Mål med indsats: Som et forsøg at tilbyde 100 
beskæftigede medlemmer uddannelsesvejledning 
og herigennem få et indblik i, hvordan HK bedst 
understøtter, at HK’s medlemmer til enhver tid er 
en attraktiv arbejdskraft for arbejdsgiverne.  

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF

Projektet har bestået af en personlig, telefonisk 
uddannelsesvejledning, som blev afholdt med 
de deltagende medlemmer uden for normal 
arbejdstid i perioden marts-december 2020. 
Oprindeligt var samtalerne planlagt som fysiske 
samtaler, men på grund af corona blev langt 
størstedelen konverteret til telefoniske samtaler. 

Vejledningen skulle både munde ud i en form 
for kompetenceudvikling for medlemmet samt 
præsentere medlemmet for forskellige typer 
af uddannelse, fx e-learning/hackschooling, 
netværk, selvstudium eller uddannelse som en del 
af arbejdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORELØBIGE RESULTATER 

31 af de 100 medlemmer i indsatsen 
påbegyndte uddannelse efter vejledninger, 
trods de udfordringer som corona har betydet 
for uddannelsesudbuddet i projektperioden. 
Projektet har understreget, hvilken rolle vejledere 
spiller i forhold til at kunne motivere og hjælpe 
medlemmerne til at uddanne og efteruddanne 
sig: vi kan støtte medlemmerne i dialogen med 
deres arbejdsgivere og hjælpe dem med at 
forberede sig til MUS og give gode argumenter 
for, hvorfor den pågældende uddannelse er godt 
for både arbejdsgiver og medarbejder. Samtidig 
var det også projektets erfaring, at flere vil 
påbegynde uddannelse, hvis de følges tæt og 
dermed kan hjælpes i at fastholde motivationen 
for uddannelse. Derfor vil flere samtaler eller 
opfølgende opkald være oplagt i et fremtidigt, 
lignende projekt.

5.
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Sigtelinje 2

SIGTELINJE 2:
VI SKAL UDVIKLE TILBUD, DER KAN HJÆLPE VORES LEDIGE 
MEDLEMMER TIL AT OPNÅ OG FASTHOLDE BESKÆFTIGELSE.

BAGGRUND

For at være HK’ernes foretrukne faglige a-kasse 
skal HKA gøre en positiv forskel i forhold til ledige 
medlemmers jobsituation og til stadighed udvikle vores 
beskæftigelsesrettede services og tilbud. 

HKA har derfor fokus på at udvikle vores vejledning, så 
den i endnu højere grad baserer sig på viden om, hvad 
der bringer medlemmerne videre på arbejdsmarkedet. 
Det indebærer også, at relevante arbejdsmarkedsdata 
bliver gjort tilgængelige og brugbare for vores ledige 
medlemmer. 

DRIFTEN: SAMTALER MED LEDIGE I 
JOB & VEJLEDNING

Det er primært vejlederne i afdelingerne, som er ansvarlige 
for udviklingen og driften af vejledningen af vores 
ledige medlemmer. Her afholdes samtaler med ledige 
medlemmer efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
Det dækker over 3 typer samtaler: CV-samtale, jobrettede 
samtaler og fællessamtale med jobcenteret. Der afvikles 
ca. 18.000 CV-samtaler om året og ca. 12.000 jobrettede 
samtaler på tværs af de 7 afdelinger. Fællessamtaler med 
jobcenteret har en volumen på ca. 16.000 årlige samtaler 
på landsplan. 

Samtalerne i Job & Vejledning er det vigtigste redskab 
i forhold til at sikre ledige job. Derfor anvender 
vejlederne metoden ”Den motiverende samtale”, der 
er en evidensbaseret samtaleteknik, der hjælper den 
ledige med at blive afklaret om egne værdier og ønsker. 
Samtaleteknikken tager udgangspunkt i den lediges 
ressourcer og egne forslag til løsninger.  
På den måde bygger samtalen på inddragelse og 
empowerment af den ledige og hjælper med at skabe 
indre motivation til forandring af en konkret adfærd, 
jobsøgningsstrategi og livssituation. Vejlederne kan 
derudover i samtalerne opfordre til konkrete, ledige 
stillinger som en del af rådighedsvurderingen af 
medlemmet, som hjælper medlemmerne i beskæftigelse. 

NØGLETAL 

 / De første målinger fra a-kasse forsøget viser meget 
høj tilfredshed blandt medlemmerne i HKA med CV-
samtalerne (her er 100 pct. tilfredse) og de jobrettede 
samtaler (her er 99 pct. tilfredse). Til gengæld ligger 
HKA lidt lavere end andre a-kasser i forsøget i forhold 
til, om samtalerne øger troen på at komme i arbejde 
(48 % i HKA), og om man blev præsenteret for konkrete 
jobopslag (38 %). 

 / HKA har efterhånden generelt opnået en høj rettidighed 
i afholdelsen af de lovpligtige samtaler med ledige, 
dog med enkelte udsving. I den seneste driftsstatus 
fra august 2021 blev ca. 92 %. af CV- samtalerne de 
forudgående tre måneder holdt rettidigt, og det samme 
gjorde sig gældende for ca. 94 % af de jobrettede 
samtaler. Samtidigt ligger tilfredsheden blandt 
medlemmerne med begge samtaletyper generelt over 
målet på 88 pct. 

 / Antallet af medlemmer af HKA, som har været ledige i 
perioden 2018-2021 har ligget relativt stabilt. Som det 
ses i figur 1 her til højre, var der i januar 2018 9.843 
ledige medlemmer af HKA (grøn linje), mens antallet i 
juni 2021 var 9.534. Det svarer til en ledighedsprocent 
på 4,2 % af alle HKA medlemmer i januar 2018 og 4,4 % 
af medlemmerne i juni 2021.

 / Antallet af ledige toppede i juni 2020 med 12.729 ledige 
medlemmer, eller hvad der svarede til 5,9 % af HKA-
medlemmerne. 

 / Andelen af langtidsledige HK’ere steget under 
corona, og andelen af langtidsledige ligger højere 
for medlemmer af HKA end for medlemmer af 
sammenlignelige a-kasser. I figur 2 ses det, at andelen 
af langtidsledige i HKA er steget fra 18,8 % i januar 2018 
til 34,6 % i juni 2021. 

Nøgletallene viser overordnet set, at antallet af ledige 
medlemmer af HKA har ligget relativt stabilt i perioden 
2018-2021. Tallene afspejler dog også, at antallet af ledige 
steg under nedlukningen af store dele af arbejdsmarkedet 
som følge af corona, hvor antallet af ledige toppede i juni 
2020. 
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 A-kasser under FH
 HKA

Kilde: Dst.dk FIG 1: BRUTTOLEDIGE A-KASSEMEDLEMMER I PROCENT
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FIG 2: LANGTIDSLEDIGE A-KASSE MEDLEMMER I PROCENT
Anm.: Langtidsledige er defineret som ledige, der har været ledige i 80 % ud af de seneste 52 uger
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Samtidig viser tallene en relativ stor stigning i andelen af 
langtidsledige HKA-medlemmer. Den seneste måling viser, 
at lige knap en tredjedel af alle ledige er langtidsledige, 
og det vil derfor være et vigtigt fokusområde for a-kassen 
fremover. 

Til gengæld bliver næsten alle samtaler i HKA afholdt 
rettidigt, og medlemsundersøgelser viser en høj 
tilfredshed med samtalerne, som er et vigtigt redskab 
i forhold til at få medlemmerne i job. Derfor er det også 
vigtigt, at samtalerne er jobrettede, så medlemmerne får 
den nødvendige hjælp og vejledning til jobsøgningen. 

STRATEGISKE INITIATIVER 

I perioden 2018-2021 har vi i HKA bl.a. igangsat følgende 
7 initiativer, som alle udspringer af sigtelinje 2, og som 
har til formål at hjælpe vores medlemmer til at opnå og 
fastholde beskæftigelse: 

SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE 
UNDER A-KASSEFORSØGET HJÆLPER 
MEDLEMMERNE I JOB  

Mål med indsats: At gennemprøve nye tiltag for 
vores medlemmer med henblik på at reducere 
risikoen for langtidsledighed. 

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

A-kasseforsøget er et 4-årigt forsøg, som HKA 
deltager i sammen med 8 andre a-kasser, hvor 
a-kasserne har ansvaret for at hjælpe ledige i job 
i de første 3 måneders ledighed. Forsøget afvikles 
fra 1. januar 2020 til 31. december 2023, og HKA’s 
afdelinger i Midtvest, Østjylland, Midt og Sjælland 
indgår i forsøget. 

I de 4 forsøgsafdelinger indgår 2 indsatsområder: 
1. En særlig indsats i de første 3 måneder, hvor 

den ledige modtager forskellige ydelser og 
indsatser, fx karrierevejledning, jobcafé, 
kompetenceafklaring og deltagelse i forskellige 
webinarer, som er udviklet særligt til forsøget. 

2. En særlig indsats for opsagte medlemmer, hvor 
fokus er at give vores opsagte medlemmer 
en ekstra indsats, der kan bidrage til, at de 
opnår ny beskæftigelse inden de rammer 
ledighedskøen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORELØBIGE RESULTATER 

Tilfredsheden med samtalerne for medlemmer i 
forsøget ligger meget højt. Covid-19’s betydning 
for arbejdsmarkedet har dog betydet, at det 
har taget længere tid for vores medlemmer i 
forsøget at komme i arbejde end først antaget. 
Afdelingerne i forsøget vil derfor fremadrettet 
arbejde med at øge bl.a. HK Jobbørs’ rolle for 
at hjælpe ledige med at få kendskab til ledige 
stillinger samt have fokus på afvikling af fysiske 
jobcaféer og workshops efter at samfundet er 
åbnet igen.

1.
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PERSONLIG VEJLEDER SIKRER  
TÆT OPFØLGNING I FORBINDELSE  
MED A-KASSEFORSØGET OG I 
HK SYDJYLLAND

Mål med indsats: At undersøge om en personlig 
vejleder kan sikre tæt opfølgning i kontaktforløbet 
og dermed bidrage til styrket medlemstilfredshed 
og større sammenhæng i samtalerne med den 
ledige - og en hurtigere vej til beskæftigelse. 

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF

I a-kasseforsøgets 4 afdelinger får alle 
medlemmer, som vurderes at kunne tage et job, 
men som har risiko for langtidsledighed (såkaldt 
målgruppe 2), en personlig vejleder, der skal følge 
og støtte medlemmet undervejs i kontaktforløbet. 
Når medlemmet har en personlig vejleder sikres 
kontinuitet i kontaktforløbet. 

På samme måde vil HK Sydjylland i en 
forsøgsperiode afprøve personlig vejleder til 
alle nye ledige medlemmer, så de allerede får 
personlig vejleder ved den første CV-samtale. 
Ved CV-samtalen booker vejleder og den ledige 
sammen de efterfølgende samtaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORELØBIGE RESULTATER 

I a-kasseforsøget har 98 % af medlemmerne i 
målgruppe 2 fået tildelt en personlig vejleder, og 
erfaringerne fra både medlemmer og vejledere 
er foreløbigt meget positive. At have en personlig 
vejleder er relationsopbyggende og giver både 
et mere tilfredsstillende og et mere forpligtende 
samarbejde mellem medlem og vejlederen.

I HK Sydjylland idriftsættes indsatsen i 
september 2021. Hvis erfaringerne fra afdelingen 
er gode, er det planen at udvide forsøget til også 
at omfatte HK Hovedstaden. Det forventes, at der 
ultimo 2021 vil være indhentet tilstrækkeligt med 
erfaringer til at evaluere og evt. udvide til resten 
af landet.

2.

UGENTLIGE NETVÆRKSMØDER I HK 
KØBENHAVN, HK NORDJYLLAND OG 
HK MIDT GIVER LEDIGE SPARRING OG 
VEJLEDNING, DER HJÆLPER DEM I 
BESKÆFTIGELSE 

Mål med indsats: At få langtidsledige tilbage i job 
med fællessessioner, vejledning, motivation og 
fastholdelse. 

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

HK Hovedstaden har med projektet Get Together 
(HK Jobklub) afholdt ugentlige netværksmøder for 
langtidsledige medlemmer, eller medlemmer som 
er i risiko herfor. I projektet mødtes medlemmerne 
en gang om ugen i 3 timer hen over en periode på 8 
uger. Møderne har haft forskelligt indhold med det 
formål at hjælpe medlemmerne i beskæftigelse, 
fx hjælp til jobsøgning, kompetenceafklaring, 
uddannelsesmuligheder, individuel sparring mm. 

I HK Nordjylland og HK Midt afprøves et lignende 
format, men her er netværksmøderne omlagt til 
digitale møder som følge af corona-nedlukninger 
og udfordringer med at afholde fysiske møder. 
I HK Midt har de digitale møder et tema, som 
er forskelligt fra uge til uge. Det kan fx være 
elevatortale, netværk, kompetencer mv., hvor 
vejlederen laver et kort oplæg og derfra faciliterer 
samtale, debat og erfaringsudveksling med 
deltagerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORELØBIGE RESULTATER 

I forhold til projektets kontrolgruppe er der i 
HK København en lidt større andel i projektets 
indsatsgruppe, som er kommet i beskæftigelse i 
minimum 6 måneder. Derudover har deltagerne 
været meget tilfredse med forløbet og udtrykker 
tilfredshed med det at mødes i et netværk med 
andre i samme situation.  

De to projekter i HK Nordjylland og HK Midt 
forventes afsluttet ultimo 2021, hvorefter der vil 
tages stilling til eventuel skalering af indsatsen. 

3.
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PROJEKT SKAL FÅ LANGTIDSLEDIGE I JOB  

Mål med indsats: At tilbyde de langtidsledige 
på +55 år en indsats, der reducerer deres 
langtidsledighedsperiode og bidrager til at de 
kommer i arbejde - og dermed også at færre 
HKere falder ud af dagpengesystemet.

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF

HKA har flere langtidsledige end mange andre 
a-kasser, og særligt i aldersgruppen +55 år er 
andelen af langtidsledige høj. Derfor vil HKA fra 
slutningen af 2021 og til udgangen af 2022 tilbyde 
en joborienteret indsats til alle ledige +55 år med 
mere end 10 måneders ledighed. Det svarer til 
knap 500 personer i indsatsens løbetid. Indsatsen 
indledes med en individuel afklaringssamtale 
”Din vej i job”, hvorfra medlemmet visiteres efter 
behov til et af de to spor i indsatsen:

 / Spor 1 – REBOOT: For medlemmer der 
vurderes at kunne komme tættere på job med 
mere intensiv jobsøgningsstøtte fra HKA. 
Medlemmet får bl.a. en personlig vejleder, 
der følger medlemmet gennem hele forløbet. 
Medlemmerne tilbydes jobsøgningsstøtte og 
sparring på CV og ansøgning inden for 48 timer. 

 / Spor 2 – SPORSKIFTE: For medlemmer der 
vurderes at have behov for sporskifte for at 
kunne komme i arbejde. Medlemmet får en 
personlig vejleder, der følger medlemmet 
gennem hele forløbet. Medlemmerne 
tilbydes samtale i HKA om sporskifte og 
kompetenceafklaring med henblik på at 
identificere nye jobmarkeder og brancher. Der 
kan etableres samarbejde med jobcenteret, hvis 
der er behov for at sætte konkrete initiativer 
i gang. Der søges om puljemidler fra STAR til 
en ekstern aktør, som herudover kan levere en 
særlig intensiv indsats til medlemmer i spor 2.  
 

FORELØBIGE RESULTATER 

Indsatsen igangsættes ultimo 2021. Målene er 
bl.a., at 75 % af målgruppen tager imod tilbuddet, 
og at den gennemsnitlige ledighedsperiode 
reduceres med 2 måneder for personer omfattet 
af indsatsen sammenlignet med en tilsvarende 
målgruppe, der ikke har været omfattet af 
projektet. Hvis projektet opnår gode resultater, 
skal bestyrelsen beslutte, om det fremadrettet 
skal være et fast tilbud i HKA til langtidsledige 
medlemmer. 

4.

VEJLEDNING MED JOBFOKUS – 
TRÆNINGSPROGRAM FOR VEJLEDERE 
UDVIKLET AF HK SYD OG HK MIDT  

Mål med indsats: At udvikle og teste et forløb, der 
kan støtte vejlederne i at give faglig vejledning til 
medlemmerne om job og uddannelse.

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF

HK Sydjylland og HK Midt har sammen afprøvet 
et træningsprogram for deres vejledere 
(”Træningsbanen”), som har haft som mål at 
medvirke til en mere beskæftigelsesrettet 
vejledning hos vejlederne. 

Træningsbanen var planlagt som fysiske møder, 
men det blev på grund af corona omlagt til digitalt 
format. 

Forløbet har bestået af 5 digitale tema-
oplæg, workshops, træningsøvelser med 
træningsmakkere, samt e-learningsværktøj om 
medlemmernes kompetenceprofiler. Forløbet 
har også klædt vejlederne bedre på i forhold til at 
kende de væsentligste fagprofiler og uddannelser 
inden for HK-området.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORELØBIGE RESULTATER 

SMS-målinger blandt medlemmer, der vurderer 
samtalerne, har vist, at medlemmerne i de to 
afdelingerne efter projektet i lidt højere grad 
angiver, at de til CV-samtalen ”får brugbar viden 
om kursus- og uddannelsesmuligheder”, og at de 
til jobrettede samtaler i højere grad efter projektet 
svarer ja til, at ”vejleder bidrager med viden om 
jobmuligheder inden for mig fag”. 

Efter projektets afslutning i foråret 2021 er det 
blevet besluttet, at Træningsbanen fra september 
2021 udvides som et pilotprojekt med et nyt 
digitalt værktøj, som skal gøre samtalerne med 
de ledige endnu mere beskæftigelsesrettede. Der 
samles efterfølgende op på erfaringerne inden 
eventuel udbredelse til resten af landet.

5.
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ARBEJDSMARKEDSVEJVISEREN VISER 
BESKÆFTIGELSESVEJEN FOR ØKONOMI- OG 
REGNSKABSMEDARBEJDERE   

Mål med indsats: At udvikle et vejledningsværktøj, 
som giver både vejledere og medlemmer et nemt 
overblik over jobmobilitet inden for økonomi og 
regnskab.

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF

Arbejdsmarkedsvejviseren er et 
datadrevet initiativ for ledige økonomi- og 
regnskabsmedarbejdere, som er afprøvet i HK 
Hovedstaden og HK Nordjylland i en 4 måneders 
periode. Arbejdsmarkedsvejviseren indeholder 
viden om, hvordan andre med samme baggrund 
som målgruppen bevæger sig på arbejdsmarkedet 
(jobmobilitet). Den viden er blevet koblet med 
kompetencedata fra jobannoncer, som viser, 
hvilke kompetencer målgruppens arbejdsgivere 
efterspørger af dem. På den måde kan man 
vejlede om, hvad der kompetencemæssigt skal 
til, hvis ledige i målgruppen vil fortsætte i samme 
spor som andre, der ligner dem. 

Der er i forbindelse med projektet etableret 
Kompetenceindblik, som er et dash board med 
viden om kompetencebehovet for målgruppen, 
som vejlederne anvender i deres samtaler med 
ledige økonomi- og regnskabsmedarbejdere.  
 
 
 
 
 
 
 

FORELØBIGE RESULTATER 

Det er ud fra data ikke muligt at se en forskel i 
beskæftigelse eller tilfredshed med samtalen 
imellem indsats- og kontrolgruppen i projektet. 
Der er dog gode tilbagemeldinger fra vejlederne, 
der ser en værdi i den øgede viden om især 
kompetenceefterspørgslen fra arbejdsgiverne. 

Værdien vurderes at stige, hvis der tilkobles 
flere medlemsgrupper på projektet, da det 
giver vejlederne en højere fleksibilitet og 
mulighed for at kende til flere medlemmers 
kompetencebehov. Erfaringer fra projektet 
tages derfor med videre i en opdateret udgave 
af Arbejdsmarkedsvejviseren, hvor målgruppen 
udvides med op til 50% af vores medlemmer. 

6.

JOBINDBLIK GIVER BEDRE VEJLEDNING 
MED OPDATERET DATA OM LEDIGE 
STILLINGER    

Mål med indsats: At afprøve et 
arbejdsmarkedsvendt værktøj til vejlederne, der 
kan hjælpe ledige medlemmer hurtigere i job. 

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

Jobindblik er et dash board med informationer 
om alle jobopslag, og det giver mulighed for at 
se hvor i landet, der er ledige stillinger, hvilke 
virksomheder og brancher der søger, samt om 
de søger arbejdskraft lige nu, for tre måneder 
siden eller for et år siden. Tidligere anvendte 
vejlederne Arbejdsmarkedsbalancen, men da 
den viser gamle data om ledige stillinger, har 
det været nyttigt med et redskab, der kan give 
medlemmerne en mere jobrettet vejledning med 
udgangspunkt i aktuelle ledige stillinger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORELØBIGE RESULTATER 

Dash boardet har været et godt redskab i 
samtalerne med de ledige. Værktøjet har særligt 
været nyttigt under nedlukningen af store dele 
af arbejdsmarkedet som følge af corona, da det 
kunne vise nye, aktuelle ledige stillinger. Det er 
derfor hensigten at udbrede brugen af værktøjet 
til alle vejledere. 

7.
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SIGTELINJE 3:
VI SKAL LEVERE EN VÆRDIFULD OG SAMMENHÆNGENDE SERVICE TIL 
ALLE VORES MEDLEMMER MED FOKUS PÅ ”HJÆLP TIL SELVHJÆLP”.

BAGGRUND

Det er en berettiget forventning hos medlemmet at opleve 
god service, når man betaler sit medlemskontingent. 
Det er samtidig en væsentlig årsag til udmeldelse, når 
vi ikke lever op til medlemmets forventninger om en god 
(faglig) service. Fokuspunktet ”hjælp til selvhjælp” i denne 
sigtelinje indebærer, at vi i udvikling af medlemsvendte 
tilbud har særskilt øje for, hvordan vi kan styrke 
medlemmernes eget handlerum via digitale services.  

Medlemmerne er ofte i kontakt med flere dele af 
HKA (Job & Vejledning, Forsikringsafdelingen og HK’s 
Medlemsservice både centralt og decentralt). Det 
indebærer en risiko for, at det bliver en forvirrende og 
usammenhængende serviceoplevelse for det enkelte 
medlem. Derfor har denne sigtelinje også fokus på, 
at medlemmerne oplever en god service på tværs af 
a-kassen, uanset hvem eller hvor medlemmet har sin 
kontaktflade. Skulle medlemmer klage eller på anden 
måde være utilfredse med a-kassen, er vi desuden 
forpligtet på at tage det alvorligt og følge op. 

DRIFTEN: MEDLEMSKOMMUNIKATION 
PÅ TVÆRS AF HKA

I HKA kommunikeres der med medlemmer på en række 
forskellige platforme og kanaler, som går på tværs af 
afdelingerne og den centrale a-kasse. Det drejer sig fx om 
telefoni, chat, mail, breve via Mit HK og al kommunikation 
via hjemmesiden. 

Spørgsmål i relation til a-kasselovgivningen – 
udbetalinger, efterløn, ferie osv. – besvares telefonisk 
af A-kasse Kontakt Center (AKC) i den centrale a-kasse. 
Medlemmerne kan vælge at blive ringet op, når det er 
deres tur i køen (call back), eller de kan bestille et opkald 
via hjemmesiden, som også håndteres af AKC. Der blev 
i 2020 afviklet ca. 147.000 opkald i AKC, og heraf var ca. 
47.000 call backs.  

Hvis medlemmerne har spørgsmål til deres konkrete 
beskæftigelsessituation, er den primære indgang HK 
Medlemskontaktcenter (HKM), der viderestiller til den 
relevante lokale Job & Vejledningsafdeling. 
Der blev i 2020 afviklet cirka 30.400 opkald på tværs af de 
7 afdelinger. 

Mange medlemmer anvender også mail eller chat som 
kommunikationskanal. I Forsikringsafdelingen besvares 
ca. 60.000 mails årligt af mere generel karakter, mens 
Job & Vejledning besvarer ca. 48.000 mailhenvendelser 
årligt, som primært handler om medlemmernes sager, fx 
samtaler/booking eller aktivering.  

NØGLETAL 

 / I seneste medlemstilfredshedsundersøgelse (MSI) 
fra 2021 har medlemmerne vurderet tilfredshed 
med a-kassen på en skala fra 0-100. Blandt ledige 
medlemmer vurderes den samlede tilfredshed med 
HKA til 78, hvilket er lige over gennemsnittet for øvrige 
a-kasser, hvor vurderingen er 77. I målingen fra 2018 lå 
samme vurdering i HKA på 73. 

 / På spørgsmålet om hvad a-kassen kan forbedre i 
vejledningssituationen, svarer 19%, at de har behov 
for bedre vejledning/kompetence, 16 % angiver, at de 
ønsker en mere individuel behandling, og 23 % svarer, at 
de ønsker, at HKA hjælper dem til en tættere kontakt til 
arbejdsmarkedet.

 / Efter en afsluttet samtale med AKC får medlemmerne 
tilsendt en SMS, hvor de opfordres til at vurdere 
den samtale, de lige har afsluttet. Tilfredsheden i de 
målinger ligger generelt højt og viser, at over 89 % 
angiver, at de er enige i spørgsmålene ”Jeg fik svar på det 
spørgsmål, jeg henvendte mig om” og ”Jeg følte mig lyttet 
til og forstået”. 

 / I 2020 modtog HKA 288 klager. Det var en nedgang i 
forhold til 2019, hvor 375 medlemmer klagede over en 
afgørelse i Forsikringsafdelingen. 

 / Når et medlem klager, behandler Team Rådgivning 
klagen og vurderer, om Forsikringsafdelingens 
afgørelse skal fastholdes eller omgøres. I 2020 
omgjorde HKA sig selv i 18,1 % af klagesagerne. Det er 
en nedgang på 3 procentpoint i forhold til 2019, hvor 
omgørelsesprocenten lå på 21,1 %.
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Nøgletallene viser, at de seneste års fokus på nem 
og tilgængelig information har gjort det nemt for 
medlemmerne at komme i kontakt med HKA, når og hvor 
det passer medlemmerne. Som SMS-målingerne viser, er 
tilfredsheden med AKC høj, og målingerne anvendes også 
systematisk som et redskab i Forsikringsafdelingen til at 
forbedre vores service og sikre, at vi møder medlemmerne 
i øjenhøjde. 

Tallene fra seneste MSI viser samtidig, at de ledige 
medlemmer overordnet set er tilfredse med HKA, og at 
tilfredsheden er steget siden medlemsundersøgelsen 
i 2018. Der er dog fortsat behov for et fokus på, at 
HKA udvikler og tilbyder de rette tilbud, der hjælper 
medlemmerne i job. 

STRATEGISKE INITIATIVER 

I perioden 2018-2021 har vi i HKA bl.a. igangsat følgende 
6 initiativer, som alle udspringer af sigtelinje 3 med fokus 
på at levere værdifuld og sammenhængende service til 
alle vores medlemmer: 

NYT SAMMENHÆNGENDE 
KVALITETSPROGRAM SIKRER FÆLLES 
STANDARDER FOR GOD KVALITET I HKA

Mål med indsats: At udvikle og have fokus på 
fælles standarder for god kvalitet på tværs af 
a-kassen.

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF

I HKA er det ambitionen, at alle medarbejdere 
løbende skal have fokus på at sikre kvalitet i 
arbejdet, hvad enten man taler i telefon med 
et medlem, holder en lovpligtig samtale eller 
behandler en udbetalingssag. For at sikre høj 
kvalitet arbejder alle i organisationen ud fra 
en fælles forståelse af kvalitet, den såkaldte 
kvalitetstrekant. Kvalitet forstås her som 
bestående af tre dimensioner:

Fo
rm

el
 k

va
lit

et

Operationel kvalitet

M
edlem

skvalitet

Medlemskvalitet: Oplever 
medlemmet høj kvalitet og 
service i alle HKA’s ydelser?

Formel kvalitet: Overholder 
vi regler, lovgivning og egne 
standarder?

Operationel kvalitet: Udfører 
a-kassen opgaverne på en 
økonomisk ansvarlig måde?

Kvalitetstrekanten bruges til at tænke kvalitet 
hele vejen rundt og til at sikre en sund balance 
imellem de tre dimensioner. 

Der arbejdes aktuelt med at udarbejde et 
egentligt nyt sammenhængende kvalitetsprogram, 
hvor a-kassen med afsæt i kvalitetstrekanten 
sætter mål for kvaliteten på de væsentligste 
arbejdsområder – og følger op på målene løbende. 
De fem områder er lovpligtige samtaler med ledige 
medlemmer, administration af rådighedsregler, 
udbetaling af ydelser, medlemskommunikation 
samt klagesagsbehandling. 

FORELØBIGE RESULTATER 

Det nye kvalitetsprogram er blevet udviklet i 
samarbejde mellem ledere og medarbejdere i 
2021 og træder officielt i kraft 1. januar 2022. Der 
vil til programmet blive udviklet ledelsesværktøjer 
med nogle indikatorer for, hvordan arbejdet med 
kvalitet går, så det er muligt løbende at holde øje 
med kvalitetsmålene og sætte ind med særlige 
indsatser, hvis der er behov for det. 

1.
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DET GODE MEDLEMSKALD 
SYSTEMATISERER MEDLEMSFEEDBACK, SÅ 
VI KAN YDE ENDNU BEDRE RÅDGIVNING 

Mål med indsats: At anvende medlemmernes 
feedback systematisk til at udvikle den 
enkelte medarbejders fagfaglighed og 
rådgivningskompetence. 

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

Som nævnt under nøgletallene for denne 
sigtelinje opfordres alle medlemmer, der har 
afsluttet et AKC-kald til at vurdere samtalen via 
en SMS-måling. Medlemmerne giver en karakter 
på 1-5 inden for 4 udvalgte spørgsmål. Med Det 
Gode Medlemskald følger vi systematisk op på de 
tilbagemeldinger, hvor medlemmet har givet en 
score på 4 eller lavere end det. Disse medlemmer 
kontaktes telefonisk af medlemsambassadøren i 
HKA. Kontakten sker med henblik på mere konkret 
at afdække baggrunden for den lavere score, 
herunder søge et svar på hvad HKA skulle have 
gjort for at kontakten til os havde været en bedre 
oplevelse for medlemmet. 

SMS-målingerne bruges derudover også som 
systematisk opsamling af data, der anvendes til 
udvikling af den enkelte medarbejder. Samtlige 
medarbejdere i AKC har minimum 2 gange årligt 
en samtale med AKC-koordinator med fokus på 
de løbende tilbagemeldinger fra medlemmerne. 
Samtalerne sikrer personlig udvikling af 
faglige og personlige kompetencer i forhold til 
medlemsbetjening på telefonen.

FORELØBIGE RESULTATER 

Tilfredshedsniveauet med samtalerne ligger 
på et meget højt niveau i AKC. De løbende 
tilbagemeldinger er samtidig et godt redskab 
i samtalerne med medarbejderne i forhold til 
at udvikle den enkelte og få et fælles sprog og 
italesættelse af medlemmernes forventning til os, 
når vi møder dem i telefonen. 

NYT FÆLLES OVERBLIK FOR ALLE, 
DER MØDER MEDLEMMET, SKAL SIKRE 
ENSARTET RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF 
A-KASSEN TIL GAVN FOR MEDLEMMET

Mål med indsats: At medlemmet kan få en mere 
helhedsorienteret rådgivning på tværs af den 
centrale a-kasse og Job & Vejledning

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

Der er udviklet et nyt fælles overblik, hvor 
medarbejderne på tværs af den centrale a-kasse 
og Job & Vejledning kan se, hvad medlemmet 
mangler at foretage sig i relation til a-kassen. 
Det betyder, at når et medlem taler med enten en 
vejleder i Job & Vejledning eller med en rådgiver 
i AKC, så kan medarbejderen se på overblikket, 
hvad medlemmet eventuelt mangler at gøre, både 
i relation til rådighed og jobsøgning og i relation til 
godkendelse og udbetaling af ydelser. 

Det betyder, at medarbejderne på tværs af 
a-kassen kan hjælpe medlemmerne med at huske 
de ting, man skal gøre som ledig. Herved undgås 
det, at medlemmet er i kontakt med eksempelvis 
Job & Vejledning den ene dag og tror at alt er 
i orden, for så dagen efter at blive rykket for 
udeståender af den centrale a-kasse. 

FORELØBIGE RESULTATER 

Overblikket er udviklet, og det forventes, at det 
idriftsættes 1. november 2021. 

2. 3.
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MEDLEMSAMBASSADØR I HKA VARETAGER 
MEDLEMMERNES INTERESSER 

Mål med indsats: At have fokus på at yde den 
bedste service til medlemmerne samt korrekt 
håndtering af klagesager. 

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

Med virkning fra 1. januar 2019 blev der foretaget 
en organisationsændring i HKA, som samtidigt 
betød oprettelsen af en ny funktion med 
stillingsbetegnelsen ”Medlemsambassadør”. 
Medlemsambassadørens opgaver indebærer bl.a.: 

 / Håndtering af vanskelige klagesager, herunder 
i samarbejde med Forsikringsafdelingen at 
vurdere en eventuel kompensation/erstatning til 
det enkelte medlem 

 / I samarbejde med afdelingerne at 
forebygge uhensigtsmæssige hændelser for 
medlemmerne 

 / Håndtering af principsager i forhold til 
medlemmets rettigheder 

 / Input til ændringer i praksis/arbejdsgange til 
forbedring af medlemsservicen og samarbejdet 
med afdelingerne

 / Overvågning af udviklingen i klagesager

 / Forslag til politisk handling på regler, der 
direkte forekommer urimelige/uretfærdige for 
medlemmerne

 / Årlig afrapportering til bestyrelsen med status 
over varetagelsen af medlemmernes interesser 

Derudover foretager Medlemsambassadøren også 
opkald med medlemmer, som i SMS-målingerne 
vurderer AKC-opkaldet til under 4 på en skala fra 
1-5. Opkaldene er medvirkende til, at vi i HKA kan 
blive klogere på, hvordan vi bliver bedre til at møde 
medlemmerne og yde den rådgivning, som de 
efterspørger. 
 

FORELØBIGE RESULTATER 

Medlemmer udtrykker stor tilfredshed med, at 
der følges op på den telefoniske kommunikation, 
som de har haft med HKA. Derudover har 
Medlemsambassadøren været med til løsning 
af forekommende sager, hvor der bl.a. har været 
grundlag for økonomisk kompensation til det 
enkelte medlem.

PROAKTIVE OPKALD TIL MEDLEMMERNE 
VED MULIGE SANKTIONER OG BELASTENDE 
AFGØRELSER 

Mål med indsats: At give medlemmerne en bedre 
forståelse af og indsigt i grundlaget for vores 
skriftlige afgørelser og dermed mindske antallet 
af klager over HKA.

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

Lovstof er ofte tørt og kompliceret, og selv de 
bedst formulerede skriftlige afgørelser kan 
være svære at forstå for medlemmerne. Det kan 
især gøre sig gældende i sager om rådighed og 
selvforskyldt ledighed, hvor nogle medlemmer 
kan føle sig uretfærdigt behandlet af a-kassen. 
Derfor blev det i 2018 besluttet, at HKA ringer 
til alle medlemmer, inden de får en bebyrdende 
afgørelse, fx ved sanktioner.  

Det proaktive opkald giver os mulighed for at:
 / Præcisere over for medlemmet, at vi har hørt, 

har inddraget og har vægtet hendes forklaring/
synspunkter i forbindelse med vores vurdering 
af sagen

 / Præcisere over for medlemmet, at vi har 
forståelse/sympati for hendes synspunkter, eller 
at hun agerede, som hun gjorde

 / Uddybe at a-kasselovgivningen på nogle 
områder kan opleves på en sådan måde, hvor 
den mere understøtter arbejdsmarkedets end 
medlemmets behov, og at vi på grund af fx 
manglende fleksibilitet i reglerne kan være nødt 
til at træffe en afgørelse, som er ugunstig for 
medlemmet 

FORELØBIGE RESULTATER 

Målt på klager, der behandles af Center for Klager 
om Arbejdsløshedsforsikring (CKA), havde HKA 
tidligere et relativt stort antal klager i forhold til 
andre a-kasser. Efter indsatsen med proaktive 
opkald blev sat i værk, har der været et stort 
fald i det faktiske antal klager i HKA, mens det 
modsatte har været tilfældet for andre a-kasser. 
Tilsvarende havde HKA tidligere en klagefrekvens, 
der lå over gennemsnittet for alle a-kasser, hvilket 
er vendt til en klagefrekvens under gennemsnittet.   

4. 5.
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CHATBOT HJÆLPER MEDLEMMERNE NÅR 
DE HAR TID OG BEHOV FOR DET 

Mål med indsats: At leve op til medlemmernes 
tiltagende brug af digitale løsninger ved at udvide 
medlemmernes mulighed for selv at finde svar på 
a-kassespørgsmål og/eller komme i kontakt med 
a-kassen via en chatbot. 

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

Chatbotten er en chatrobot på alle a-kassens 
sider på mithk.dk, som automatisk giver svar 
på de mest stillede spørgsmål om dagpenge, 
udbetalingskort, satser, samtaler og meget mere. 

Chatbotten udbygges hele tiden, så den kan 
besvare spørgsmål inden for flere emner. 
Optimering og udbygning af chatbotten sker 
blandt andet på baggrund af de henvendelser 
vi modtager fra medlemmerne via AKC og via 
statistik fra chatbotten.

FORELØBIGE RESULTATER 

Arbejdet med og udvikling af a-kassens chatbot 
begyndte i marts 2020 og er fortsat i gang. 
Chatbotten har i perioden fra marts 2020 til 
august 2021 haft knap 400 unikke brugere pr. 
måned. Da adgang til og brug af chatbotten sker 
uden login er det ikke muligt at måle, om brugen af 
chatbotten har en betydning for, om medlemmet 
efterfølgende evt. også ringer eller skriver til 
a-kassen. 
 
Det næste mål med indsatsen er dog, at det skal 
gøres muligt at overføre en medlemshenvendelse 
fra chatbotten til telefon eller livechat med 
en medarbejder i a-kassen, hvis medlemmet 
afslutningsvis oplyser til chatbotten, at 
medlemmet ikke har fået afklaret sin henvendelse 
via chatbotten. 

6.
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SIGTELINJE 4:
VI SKAL FRIGØRE RESSOURCER FRA GODKENDELSES- OG UDBETALINGSOPGAVEN 
MED HENBLIK PÅ AT STYRKE DEN DIREKTE MEDLEMSVENDTE SERVICE.

BAGGRUND

Den digitale udvikling gør det muligt at automatisere 
dele af udbetalingsfunktionerne og andre administrative 
opgaver i a-kassen. Det giver bedre muligheder for 
at yde rådgivning af høj kvalitet før, under og efter 
medlemmernes ledighedsmelding. 

Med denne sigtelinje er der derfor fokus på at frigøre 
ressourcer fra administration til medlemsvendte opgaver, 
at styrke kommunikationen med medlemmet i forhold 
til udfyldelse af diverse blanketter m.v. samt at styrke 
samarbejdet med andre a-kasser på områder, hvor der 
kan være stordriftsfordele i udbetalingsfunktionen. 

DRIFTEN: GODKENDELSES- OG 
UDBETALINGSOPGAVEN I HKA

Godkendelses- og udbetalingsopgaven varetages af 
Forsikringsafdelingen i den centrale a-kasse. Opgaven 
indebærer bl.a. godkendelse af ledighedserklæringer, 
udbetaling og reguleringer af dagpenge og feriedagpenge, 
udbetaling af supplerende dagpenge samt godkendelse af 
efterløn og efterlønsbevis. 

Forsikringsafdelingen har i driften fokus på en hurtig, 
tydelig og veldokumenteret vejledning af medlemmerne 
om deres rettigheder og muligheder. Samtidig overholdes 
kravet om, at a-kassen skal udbetale dagpenge til 
medlemmet den sidste bankdag i måneden. 

Til hver ydelse er der nogle lovbestemte regler og krav, som 
medlemmerne skal overholde for at blive godkendt til at 
få ydelser fra a-kassen, dvs. at de skal rådighedsvurderes. 
Det er Job & Vejledning i lokalafdelingerne, som står for 
rådighedsvurderingen af ledige medlemmer. 

Der arbejdes kontinuerligt på at automatisere 
de standardiserede processer i forbindelse 
med rådighedsvurdering, godkendelses- og 
udbetalingsopgaven. Eksempler på dette er beskrevet 
nærmere under strategiske initiativer.  

NØGLETAL 

 / I 2020 modtog Forsikringsafdelingen 15.086 
ledighedserklæringer, som er forudsætningen for at få 
dagpenge eller supplerende dagpenge. Ved at indføre en 
ny type ledighedserklæring steg antallet af erklæringer, 
der kunne godkendes automatisk fra ca. 10% med den 
gamle ledighedserklæring til et gennemsnit på ca. 22 % 
i 2020 med den nye ledighedserklæring. 

 / Andelen af udbetalingskort, som blev automatisk 
behandlet i 2020, lå på ca. 73 %. I 2019 lå andelen på ca. 
70 %. 

 / Udvikling over enhedsomkostningerne vedrørende 
ledigheds- og efterlønserklæringer viser, at det har 
været muligt at sænke enhedsomkostningerne med 
godt 15 % i løbet af perioden 2017-2020, jf. tabel 1. 
Den positive udvikling tilskrives omlæggelse af 
arbejdsgange og automatisering. 

Nøgletallene for denne sigtelinje viser, at a-kassens 
fokus på automatisering af arbejdsgange og 
udbetalingsopgaver har båret frugt og har været med til at 
sænke enhedsomkostningerne. Det har samtidigt frigjort 
ressourcer til mere medlemsvendte opgaver og initiativer, 
som er beskrevet under sigtelinje 1-3. 

STRATEGISKE INITIATIVER 

I perioden 2018-2021 har vi i HKA bl.a. igangsat 
nedenstående 5 initiativer, som alle udspringer af 
sigtelinje 4 med fokus på at frigøre ressourcer fra 
godkendelses- og udbetalingsopgaven med henblik på at 
styrke den direkte medlemsvendte service: 

TABEL 1: ENHEDSOMKOSTNINGER I HKA 2017-2020: 

Ledigheds- og efterlønserklæringer 2017 2018 2019 2020

Enhedsomkostning løbende priser kr. 9.363 9.294 9.363 8.403

Enhedsomkostning 2020 priser 9.887 9.688 9.597 8.403

Index 100 98,0 97,0 84,5
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NY LEDIGHEDSERKLÆRING MED 
TILHØRENDE OPTIMERINGER FÅR 
AUTOMATISERINGSGRADEN I VEJRET

Mål med indsats: At øge automatiseringsgraden i 
behandlingen af ledighedserklæringer. 

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

HKA har i samarbejde med vores IT-leverandør 
i perioden januar-april 2020 gennemført et 
projekt, hvor der blev implementeret en mere 
automatiseret ledighedserklæring. Der var i 
processen fokus på optimeringer og tilpasninger 
af dels arbejdsgangen i sagsbehandlingssystemet 
Modulus, dels blanketten ’Ledighedserklæring’, 
som medlemmer anvender ved ansøgning om 
dagpenge.

Formålet med projektet var at frigøre ressourcer 
fra manuel sagsbehandling til andre og mere 
medlemsrettede aktiviteter samt give en forbedret 
medlemsoplevelse og -service via en hurtigere 
godkendelse af deres dagpengeret. 

FORELØBIGE RESULTATER 

Data fra HKA’s automatiseringsrapport viser, at 
automatiseringsgraden for ledighedserklæringen 
i januar 2020 med den gamle ledighedserklæring 
var på 9,76 %. Efter den nye ledighedserklæring 
blev indført, steg automatiseringsgraden for 
resten af året til 22 % i gennemsnit. 

”TAL MED DIN LEDIGHEDSERKLÆRING” 
UDBYGGER DEN NYE 
LEDIGHEDSERKLÆRING

Mål med indsats: At forøge antal 
ledighedserklæringer som kan godkendes 
automatisk yderligere ved at hjælpe 
medlemmerne bedre med at udfylde erklæringen. 

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

Indsatsen er en fortsættelse af projekt Ny 
ledighedserklæring. Efter den nye erklæring 
blev implementeret har der vist sig et behov for 
fortsat at undersøge, hvorfor nogle erklæringer 
”falder af båndet”, det vil sige at de ikke 
automatisk kan godkendes men i stedet falder 
af til manuel behandling i Forsikringsafdelingen. 
Derfor undersøger projekt ”Tal med din 
ledighedserklæring”, hvordan medlemmet kan 
udfylde den nye ledighedserklæring korrekt, så 
den lettere kan godkendes automatisk. 

I den proces har a-kassen gennemgået de 
sager, der falder af til manuel behandling og 
sammenlignet årsagerne med to andre a-kasser, 
som anvender samme ledighedserklæring. I 
den forbindelse er it-opsætningen også blevet 
tilrettet, så den er identisk med opsætningen i de 
to andre a-kasser.

FORELØBIGE RESULTATER 

Indsatsen er fortsat i gang. Det indebærer 
bl.a. at vi undersøger nærmere, om vi fx kan 
tilpasse hjælpeteksten til udfyldelsen ud fra 
medlemsdata. Det kan fx være, at forhold som 
sektor, alder eller andet kan have betydning 
for hjælpeteksten til det enkelte medlem. Det 
arbejde forventes afsluttet i 4. kvartal 2021. 

1. 2.
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AUTOMATISERING I FORBINDELSE MED 
TILLADELSER SKAL GØRE ARBEJDET 
NEMMERE I FORSIKRINGSAFDELINGEN

Mål med indsats: At opnå 30 % automatisering af 
arbejdsgangene, som relaterer sig til ansøgningen 
om supplerende dagpenge. 

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

Når rådgiverne i Forsikringsafdelingen godkender 
ansøgninger mv., er det nogle gange nødvendigt 
at oprette en såkaldt tilladelse i sagssystemet. 
En tilladelse er en oplysning fra medlemmet, 
som godkendes og indsættes i medlemmets 
sag. Det kan fx dreje sig om tilladelse til frivilligt, 
ulønnet arbejde til ledige medlemmer eller 
medlemmer på efterløn. 

I dette projekt har vi arbejdet med at øge 
automatisering af tilladelserne. Arbejdet er 
foreløbigt opdelt i 2 led: 

1. Ny oprettelse af ansøgningsblanketten om 
medlemmets arbejde: Der arbejdes med en 
løsning, som tager udgangspunkt i en helt ny 
blanket, som: 

 / indeholder mere nuancerede oplysninger om 
arbejdet

 / er aktivz, og som tilpasser spørgsmål i forhold 
til indtastningerne 

2. Ændring af arbejdsflowet i 
sagsbehandlingssystemet Modulus: Der skal 
udarbejdes et nyt arbejdsflow i Modulus, som 
kan behandle de oplysninger, der kommer 
ind med den nye blanket. Det nye flow skal 
selv kunne foretage vurdering og indhente 
yderligere oplysninger, fx frigørelsesattester, 
og skal kunne sætte sagerne i bero, mens

FORELØBIGE RESULTATER 

Automatiseringen af arbejdsgangene forventes 
igangsat oktober 2021. Herefter vil der 
løbende blive målt på projektets mål om øget 
automatiseringsgrad. 

AUTOMATISERING AF PRØVEBEREGNING 
GØR DET LETTERE FOR MEDLEMMET AT FÅ 
OVERBLIK OVER EFTERLØN

Mål med indsats: At medlemmet hurtigt og 
nemt modtager en prøveberegning, og at 
selve efterlønsberegningen er letforståelig for 
medlemmet.

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

I dag kan HKAs medlemmer bede HKA om, at lave 
en prøveberegning af, hvad de får udbetalt, når 
de går på efterløn, en såkaldt prøveberegning. For 
2/3 af dem, som ønsker en prøveberegning, har 
HKA allerede de nødvendige oplysninger, så en 
sagsbehandler kan udarbejde prøveberegningen. 
Der går typisk [4] uger fra medlemmet anmoder 
om prøveberegningen, til prøveberegningen er 
hos medlemmet. Der arbejdes på at automatisere 
denne proces, så medlemmet umiddelbart efter 
anmodningen modtager prøveberegningen. 

For den tredjedel af medlemmerne, hvor vi ikke 
allerede har de nødvendige pensionsoplysninger, 
arbejdes der på, at oplysningerne indhentes 
automatisk fra Forsikring & Pension. Det betyder, 
at alle medlemmer på sigt hurtigt og nemt kan få 
en prøveberegning og dermed har et godt grundlag 
at planlægge efterløn ud fra. 

Udover arbejdet med automatisering har vi også 
haft fokus på at gennemarbejde brevene og 
forklaringen til selve efterlønsberegneren, så den 
er lettere at forstå for medlemmet. 

FORELØBIGE RESULTATER 

For 2/3 af medlemmerne, hvor vi allerede 
har de fornødne pensionsinformationer, kan 
automatiseringsprocessen af prøveberegningerne 
idriftsættes november 2021. Det betyder, at 
der går ganske få minutter fra at medlemmet 
anmoder om en prøveberegning til at medlemmet 
får den.

For de øvrige medlemmer forventer vi, at en 
løsning med indhentelse af pensionsoplysninger 
er klar ved udgangen af 2021

3. 4.
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UDVIKLING AF ROBOTTER TIL JOB & 
VEJLEDNING HJÆLPER BÅDE MEDLEMMER 
OG VEJLEDERE

Mål med indsats: At hjælpe medlemmerne med at 
overholde lovningens regler om at stå til rådighed 
ved løbende at søge job samt at reducere 
tidsforbruget på administrative opgaver hos 
vejlederne i afdelingerne .

HVAD HAR INDSATSEN BESTÅET AF 

Ifølge lovgivningen skal ledige medlemmer hver 
uge søge og registrere søgte job som en del 
af deres rådighedsforpligtelse. For at hjælpe 
ledige medlemmer godt på vej og for at sikre, 
at de overholder krav til rådighed, er der i HKA 
udviklet to robotter, der henholdsvis hver uge og 
hver måned ser på antallet af registrerede, søgte 
job, den såkaldte joblog. Hvis et medlem ikke 
har joblogget nok, vil medlemmet modtage en 
servicemail med opfordring til at joblogge. 

Ud over de to joblog robotter er der også udviklet 
en robot, som skal hjælpe vejlederne med at 
forberede sig effektivt og målrettet til samtaler 
med de ledige medlemmer – og dermed frigøre 
tid som i stedet kan anvendes sammen med 
medlemmet. Robotten automatiserer forskellige 
opslag og indhentning af viden, som vejlederne 
tidligere har foretaget manuelt som forberedelse 
til samtaler med den ledige, og samler 
informationen i en samtalerapport, som vejlederne 
modtager inden samtalen med medlemmet.

FORELØBIGE RESULTATER 

Det er målet at øge antallet af medlemmer, der 
får joblogget efter reglerne og dermed mindske 
antallet af administrative rådighedsvurderinger, 
der skal foretages i a-kassen efter utilstrækkelig 
jobsøgning, med minimum 30 %. Pga. Corona 
og den deraf følgende midlertidige suspension 
af rådighedsreglerne har det endnu ikke været 
muligt at måle på joblog-robotternes effekt. 
Generelt viser STARs rådighedstilsyn dog, at HKA’s 
medlemmer i vidt omfang joblogger, som de skal.

Målet med robotten/samtalerapporten var at 
spare samlet ca. 20 minutter af vejledernes 
forberedelsestid på de tre samtaletyper CV-
samtale, jobrettede samtaler og fællessamtaler. 
Cirka halvdelen af gevinsten er indhentet i 
forbindelse med budgettet for 2021, og der 
arbejdes fortsat på at forbedre robotten 
yderligere, så hele gevinsten kan realiseres 
på sigt. 

5.

Sigtelinje 4
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Opsamlingen på strategien –hvor står vi nu?

OPSAMLING PÅ 
STRATEGIEN  
– HVOR STÅR VI NU?  
Arbejdet med at realisere a-kassens strategiske sigtelinjer er kommet godt i vej, 
og der er allerede opnået resultater i form af flere medlemmer i arbejde, styrket 
medlemsservice og flere midler frigjort til de medlemsvendte aktiviteter. 

Udfordringen består i at få forankret de mange nye 
aktiviteter i driften, så vi kan nå ud til langt flere 
medlemmer uden at sprænge a-kassens økonomiske 
ramme.

I forhold til målet om at hjælpe vores medlemmer med at 
flytte sig på arbejdsmarkedet før de bliver ledige, har vi 
nu de grundlæggende tilbud i a-kassen på plads: hjælp 
i opsigelsesperioden, HK JobBørs og Mobil JobViser 
peger alle i retning mod dit næste job. Hertil kommer 
muligheder for mentorstøtte fra andre medlemmer og/
eller uddannelsescafeer i a-kassen. For alle disse tilbud 
gælder det dog, at kun et fåtal af vores beskæftigede 
medlemmer endnu benytter dem. Selvom alle naturligvis 
ikke er jobsøgende, tyder diverse undersøgelser på, at 
langt flere af vores medlemmer kunne have gavn af vores 
støtte og tilbud, mens de er i job.

Afgørende for den videre succes på dette område er det, at 
vi formår at oversætte den viden vi får fra data til konkret 
værdi for medlemmerne i deres job- og uddannelsesvalg. 

Brugen af digitale tjenester (ex. via WEB og APP) muliggør 
på én gang distribution af viden tilpasset det enkelte 
medlem og opsamling af relevante data til brug for 
videreudvikling af tjenesterne til gavn for medlemmerne.  

I forhold til målet om at udvikle tilbud, der kan 
hjælpe vores ledige medlemmer i (varige) job, har 
vi fået grundlaget på plads i form af en ”velsmurt” 
samtaleproces. Vi leverer gode samtaler til tiden, nogle 
steder endda suppleret med en personlig vejleder gennem 
hele forløbet. Bestyrelsen har herudover taget initiativ 
til, at også de langtidsledige seniorer (+55-årige) får 
en indsats i HKA. Ledigheden er aktuelt på det laveste 
niveau i nyere tid. Alligevel tyder undersøgelser på, at 
jobfokus i a-kassen med fordel kan styrkes yderligere i 
vores samtaler og tilbud. Vi skal ikke bare hjælpe men 
også animere ledige medlemmer til at opsøge de aktuelt 
realistiske jobmuligheder.

/fortsættes →
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Opsamlingen på strategien –hvor står vi nu?

AntalAfgørende for den videre succes er, at alle vores vejledere 
er klædt fagligt og mentalt på til at anvise mulighederne 
på arbejdsmarkedet i form af konkrete søgbare jobs.

I forhold til målet om at levere en værdifuld og 
sammenhængende service til medlemmerne med fokus 
på ”hjælp til selvhjælp” er der gjort meget for at forbedre 
serviceoplevelsen i a-kassen. Medlemmerne kan få 
deres dagpengesag direkte behandlet i telefonen og 
mulighederne for selvbetjening udbredes på alle vores 
platforme. Ved bebyrdende afgørelser ringes medlemmet 
op inden, og vi arbejder aktuelt på en forbedret 
efterlønsberegner, der via medlemmets samtykke kan 
indregne alle relevante oplysninger. Samtaler holdes 
én til én i afdelingerne og bygger på en videnskabelig 
underbygget metode til at gøre medlemmet handlekraftig. 
Undersøgelser viser da også, at tilfredsheden med 
a-kassen er steget markant blandt medlemmerne 
siden 2017. Alligevel er der stadig medlemmer, der 
oplever manglende overblik og sammenhæng i deres 
ledighedsforløb og derved hæmmes i deres jobsøgning. 
Selvom det aldrig bliver let at være ledig, skal vi som 
a-kasse gøre det så enkelt som muligt.

Afgørende for den videre succes er en sammenhængende 
kanalstrategi, hvor vi proaktivt møder medlemmerne, der 

hvor det passer dem bedst. Samtidig skal vi gøre alt, hvad 
der står i vores magt for at fjerne unødigt bureaukratiske 
sagsgange for medlemmet som fx den manuelle 
indlevering af frigørelsesattest fra arbejdsgiverne i 
forbindelse med ansøgning om supplerende dagpenge.

I forhold til målet om at frigøre ressourcer fra 
godkendelses- og udbetalingsopgaven med henblik 
på at styrke den direkte medlemsvendte service, kan 
man sige, at vi er godt i gang. Enhedsomkostningerne 
i Forsikringsafdelingen falder og stadig flere sager 
behandles fuldautomatisk, fra ledighedserklæring til 
udbetalingskort. Potentialet herfor er dog langtfra mødt, 
og der er stadig mange sager, der ”falder af båndet” fordi 
medlemmerne misforstår diverse blanketter og regler.

Afgørende for den videre succes er, at vi selv (uafhængigt 
af it-leverandører) bliver i stand til at håndtere vores 
brugergrænseflader til medlemmerne, så vi løbende kan 
guide dem på ret spor i forhold til deres dagpengesag.        
    
A-kassens nuværende strategi udløber ved årsskiftet til 
2022. Som det fremgår af ovenstående er der endnu et 
stykke vej at gå, før vi fuldt ud vil kunne realisere målene. 
A-kassens nyvalgte bestyrelse vil skulle tage stilling til 
”vejen ad hvilken” på deres første møde i december 2021.
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Perioden siden sidst i tal og reformer

PERIODEN  
SIDEN SIDST  
I TAL OG REFORMER 
Med corona-nedlukningen af store dele af samfundet i 
foråret 2020 steg ledigheden i HKA på kort tid med flere 
tusinde. Det ses nedenfor i figur 3, at antallet af ny-
tilmeldte steg, da landet første gang lukkede ned på grund 
af corona, og hvor antallet af afmeldte i samme periode 
var lavt. Ledigheden stiger hvert år i januar måned, og det 
er bl.a. med til at forklare stigningen i antal ny-tilmeldte i 
januar 2021.

En så kraftig stigning af ledigheden er ikke set i nyere 
tid, hvor nye brancher vækstede og andre såsom hele 
oplevelsesindustrien oplevede nedgang. Medlemmerne på 
eksempelvis på handelsområdet skulle meget hurtigt gøre 
sig klar til at rykke fra den fysiske butik til online handel, 
hvor mange nye job opstod. 

Selvom de ledige i den første tid ikke skulle stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet, så var det derfor vigtigt 
med en aktiv indsats, hvor vi som faglig a-kasse var 
i stand til at anvise stillinger og brancher med gode 
beskæftigelsesmuligheder. Samtidig betød stigningen i 
antal medlemmer og den midlertidige nedlukning af den 
aktive beskæftigelsesindsats, at afdelingerne i slutningen 
af 2020 skulle igennem en stor samtalepukkel. 

I det følgende præsenteres de væsentligste pointer om 
a-kassens drift og økonomi, herunder medlemsudvikling 
i perioden 2018-2021.

Kilde: HKA FIGUR 3: NY-TILMELDTE OG AFMELDTE
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MEDLEMSUDVIKLING: FALD BLEV BREMSET 
AF CORONA

HKA havde i begyndelsen af 2021 177.298 betalende 
medlemmer, jf. figur 4. Det er 2.203 færre end i 
begyndelsen af 2018, svarende til en tilbagegang på ca. 
1,2 %. Tilbagegangen er blevet mindre år for år i perioden, 
og medlemstallet har siden primo 2020 været stort set 
uændret. 

En årsag til den stadig bedre udvikling tilskrives de 
strategiske initiativer der er igangsat og gennemført i 
perioden. Dog er corona og den heraf følgende usikkerhed 
omkring den fremtidige udvikling i arbejdsløsheden 
formentlig en medvirkende årsag til den ekstraordinære 
udvikling i 2020. 

Medlemsudviklingen er dermed bedre end budgetteret, 
hvilket også afspejler sig i HKA’s økonomi, som beskrives 
senere i afsnittet. 

Kilde: HKA 
FIGUR 4: MEDLEMSUDVIKLING 2018-21 
Anm.: Antal medlemmer dækker over antal betalende medlemmer i januar hvert år
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UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN HAR STYRKET 
EGENKAPITALEN

Nedenfor beskrives regnskabsresultaterne og den heraf 
følgende udvikling i egenkapitalen fra 2018 til 2020 samt 
forventningen til 2021. 

Figur 5 viser, at der har været overskud i hvert af 
de enkelte regnskabsår og egenkapitalen er vokset 
til knap 19 mio. kr. ved udgangen af 2020. Årsagen 
til det væsentlige overskud i 2020 er primært den 
gode medlemsudvikling samt effektiviseringer i 
arbejdsgangene. Forventningen til 2021 er et overskud 
på 0,4 mio. kr.

Egenkapitalen er således blevet styrket. Den er nu 
på et niveau, som giver bestyrelsen mulighed for at 
kunne foretage investeringer i fx strategiinitiativer eller 
digitaliseringsprojekter. Dette vil kunne skabe en øget 
kvalitet i HKA’s ydelser og/eller skaber en mere effektiv 
drift af HKA. 

Udviklingen i omkostninger pr. medlem har været faldende 
gennem perioden, jf. tabel 2. Det skyldes effektiviseringer 
i arbejdsgangene både centralt og lokalt samt anvendelse 
af ny teknologi. 

Kilde: HKA 
FIGUR 5: ØKONOMISK UDVIKLING 2018-21 (MIO.KR.)
Anm.: Tal for 2021 er forventede resultater
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TABEL 2: UDVIKLING I OMKOSTNINGER PR. MEDLEM 2018-20: 

Årstal Driftsbudget (mio. kr.) Antal medlemmer Omkostninger pr. medlem (kr.)

2018 305,7 179.501 1.703

2019 300,1 178.154 1.684

2020 297,4 177.319 1.677

Kilde: HKA 
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Væsentlige reformer i perioden 2018-2021 

I perioden 2018-2021 har der været 3 væsentlige politiske 
reformer og aftaler på dagpengeområdet, som har haft 
betydning for a-kassens drift og udvikling. Det drejer 
sig om nye regler for selvstændige, ny ferielov samt 
a-kasseforsøget. Derudover har dagpengereformen fra 
2017 også haft væsentlig betydning for a-kassens arbejde 
i perioden, og endelig er der i forbindelse med corona og 
nedlukningen af samfundet gennemført en del midlertidig 
lovgivning, som har sat sit præg på a-kasens arbejde i 
perioden.

Det er beskrevet nærmere nedenfor, hvordan de 4 aftaler 
og lovgivningen under corona har haft betydning for 
a-kassens arbejde. 

PÅ RYGGEN AF DP-17

I 2017 vedtog folketinget en meget omfattende 
dagpengereform (DP-17). De nye regler trådte i kraft den 
1. juli 2017, og reformen har derfor haft stor indflydelse 
på a-kassens drift i den sidste delegeretperiode. 
Hovedformålet med reformen var at skabe et enklere og 
mere digitaliserbart a-kassesystem med fokus på, at det 
skal kunne betale sig at overtage al form for arbejde. 

Den væsentligste ændring bestod af en omlægning af 
dagpengesystemet fra et ugebaseret system til et system 
baseret på kalendermåneder, hvor udbetalingerne af 
dagpenge følger kalendermånederne.
Det har været tidskrævende at implementere de mange 
nye regler, især da det hurtigt viste sig, at det ikke var så 
enkelt at få indhentet data fra SKAT som forudsat ved 
reformens indførelse. Reformen har været en meget stor 
udfordring for alle IT- systemer, herunder også HKA’s. 
Det var derudover en udfordring for hele formålet med 
reformen, at reglerne for selvstændig virksomhed og 
supplerende dagpenge ikke var omfattet af ændringerne. 
Retten til supplerende dagpenge opgøres derfor fortsat på 
ugebasis.

Der har sideløbende med arbejdet med reformen været 
arbejdet på at få udformet et nyt regelsæt, der også skulle 
forenkle reglerne for selvstændige og atypisk aflønnede 
(freelancere, honorarlønnede, projektansatte m.v.) Dette 
arbejde, som HKA har deltaget i, blev den 1. oktober 2018 
udmøntet i et helt nyt regelsæt for netop denne gruppe.

I regi af Danske A-kasser har der været gennemført en 
større evaluering af dagpengereformen, som HKA har 
deltaget aktivt i. Det har udmøntet sig en række forslag 
til forbedringer og forenklinger af dagpengesystemet, 
som a-kasserne står sammen om. Danske A-kasser 
har før sommerferien 2021 afleveret forslagskataloget 
til beskæftigelsesministeren som input til kommende 
politiske forhandlinger om dagpenge.

NYE REGLER FOR SELVSTÆNDIGE 2018

De nye regler har blandt andet medført, at der er blevet 
nemmere at skifte mellem en status som selvstændig 
og en status som lønmodtager. Der blev herunder indført 
en bagatelgrænse for, hvornår fritids- /hobbylignende 
aktiviteter anses for erhverv. Det er også blevet 
nemmere for medlemmerne at starte en selvstændig 
bibeskæftigelse samt at ophøre med drift af selvstændig 
virksomhed. Endelig blev det vedtaget, at al indtægt 
uanset om det stammer fra lønarbejde eller selvstændig 
virksomhed kan medregnes til både beregning af 
dagpengesatsen og til optjening af et nyt arbejdskrav.

For HKA’s medlemmer har de nye regler været en stor 
gevinst. Dette gælder især for vores atypisk aflønnede, 
der nu kan medregne al indkomst, uanset hvordan 
den er afregnet. Reglerne har dog også været til stor 
gavn for dem, der ønsker at starte en virksomhed 
for at komme ud af ledigheden, og for dem, der ofte 
projektansættes i kortere vikariater i deres forsøg på at 
komme ind på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt for de 
unge medlemmer af HKA. 

NY FERIELOV 

Den 1. september 2020 trådte den ny ferielov i kraft, og 
der er derfor også kommet nye regler om udbetaling af 
feriedagpenge. 

Der er også her tale om en betydelig omlægning af det 
kendte system. Grundet corona-nedlukningen har der i 
perioden ikke været ansøgt om feriedagpenge i særligt 
stort omfang, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er 
muligt at fastslå om det nye regelsæt har været til gavn for 
vores medlemmer.

VÆSENTLIGE 
REFORMER I 
PERIODEN 2018-2021  
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A-KASSEFORSØGET 

Som noget nyt er det i delegeretperioden blevet muligt 
for 9 udvalgte a-kasser at deltage i et forsøg, hvor det 
er a-kassen i stedet for jobcenteret, der varetager 
kontaktforløbet med medlemmerne i de første 3 måneder 
af deres ledighedsforløb. HKA er blandt de 9 a-kasser og 
deltager med 4 afdelinger: MidtVest, Østjylland, Midt og 
Sjælland. 

HKA skal i de 4 afdelinger forsøgsperioden holde samtaler 
efter behov dog mindst 2 individuelle jobsamtaler og 1 
fælles jobsamtale, ligesom vi tilbyder en særlig indsats i 
opsigelsesperioden til de medlemmer, som a-kassen er 
vidende om, er i en opsigelsesperiode.

Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2020 til og med 
den 31. december 2023, og de nærmere indsatser under 
HKA’s deltagelse i forsøget er beskrevet nærmere under 
sigtelinje 1 og 2. 

MIDLERTIDIG LOVGIVNING UNDER CORONA

Nedlukningen af samfundet i forbindelse med corona 
medførte at ledigheden steg eksplosivt. Der blev derfor 
indført utallige midlertidige regler, der skulle afhjælpe 
situationen. Udover de forskellige hjælpepakker til 
virksomhederne var en af de væsentligste tiltag, at 
ingen ledige forbrugte af deres dagpengeperiode fra 
1. marts 2020 til den 31. august 2020 og igen fra 1. 
januar 2021 til 30. juni 2021. Denne ”forlængede” 
mulighed for dagpenge er kommet vores medlemmer 
til gode. Uden dette tiltag ville en stor del af vores 
medlemmer havde mistet retten til dagpenge under 
nedlukningen, da der kun er ret til dagpenge i en periode 
på 2 år. 

Samtidig blev alle samtaler, der skal holdes med 
henholdsvis jobcentrene og a-kassen ændret fra fysiske 
fremmøder til digitale samtaler. Der blev også indført 
en særlig arbejdsfordelingsordning, således at vores 
medlemmer kunne arbejde på skift på nedsat tid og 
samtidig få dagpenge for de timer, de ikke arbejdede. 

Endelig blev der indført særregler for enkeltgrupper, 
fx. fik tidligere beskæftigede i minkerhvervet særlige 
muligheder for uddannelse. De mange midlertidige regler 
har også haft afsmittende betydning for udbetalingen 
af andre ydelser, fx feriedagpenge og ydelser under 
uddannelse, ligesom reglerne har påvirket hele 
beskæftigelsesindsatsen, der nærmest blev sat i stå.

Der er fra administrativ side blevet brugt mange kræfter 
på at få vores ledige medlemmer godt igennem forløbet, 
herunder at hjælpe de mange, der var strandet i udlandet, 
eller som pendler mellem forskellige lande. Forløbet blev 
yderligere vanskeliggjort af, at al a-kassens personale 
også var hjemsendt, og at reglerne fandt anvendelse, før 
a-kasserne havde fået dem i skriftlig udgave.

Det kan med glæde noteres, at det lykkedes at få 
udbetalt ydelser til alle vores ledige medlemmer og 
efterlønsmodtagere under hele nedlukningsperioden.

De midlertidige regler er fra den 1. juli 2021 løbende blevet 
udfaset, og dette arbejde vil fortsætte til ind i det nye år.
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