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Delegeretmøde den 25. november 2013 

 
 
Skriftlig beretning,  
HK/Danmarks a-kasse (HKA) 2009 – 2013 
 
Af bestyrelsesformand Mette Kindberg 
 
 
For første gang i mange år, holdes delegeretmødet i HK/Danmarks a-kasse (HKA) ikke i direkte 
forlængelse af HK’s kongres. Det har været et stort ønske i bestyrelsen i HKA, at der kom større 
fokus på delegeretmødet i år, og én af vejene til at opnå dette, har været den fysiske adskillelse af 
de to møder.   
Det kan dog nok ikke undgås helt, at vi kommer ind på nogle overlappende emner fra kongressen, 
når vi taler om arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken i Danmark.   
 
Denne skriftlige beretning ledsages af en mundtlig beretning på delegeretmødet den 25. november 
2013. 
 
Efter en meget stormfuld begyndelse i 2007 kunne vi gøre status på delegeretmødet i 2009. Vi 
lagde her kimen til videreudvikling af HKA og et fokus på at styrke medlemsservicen, og de mulig-
heder vi tilbyder vores medlemmer. 
 
Trods forsigtige forventninger til fremtidens udfordringer, så blev det en helt anden virkelighed, vi 
mødte i årene 2009-2013. Se bare her: 
 

 Vi mødte store ønsker fra medlemmerne om at blive stærkere på den det digitale område 

 Vi fik både en dagpengereform og en tilbagetrækningsreform (efterlønsreform) 

 Vi hjemtog store rationaler og lukkede et af HKA’s to kontorer, ligesom der også i forhold til 
medarbejderne skete store forandringer  

 Sidst i perioden introduceredes og indledtes arbejdet med Den Organiserende Fagforening 
(DOF) også i HKA 

 
2009-2013 har været en både spændende og udfordrende periode. Set i bakspejlet, er vi kommet 
godt igennem og HKA står stærkere rustet end nogensinde til fremtidens opgaver. 
 
 

**** 
 
Medlemsudviklingen  
 
I HKA forventede vi ved starten af denne delegeret periode, at udviklingen i medlemstallet ville 
være negativ med 2,5 % pr. år.  
 
Vurderingen var baseret på:  
1) demografisk udvikling, hvor store årgange forlader arbejdsmarkedet og små kommer til,  
2) kompetenceudvikling generelt i samfundet, hvor der forventedes en afvandring fra traditionelle 

HK-uddannelse over mod akademiske uddannelser   
3) hård konkurrence på ”a-kasse-markedet”, hvor navnlig gule a-kasser er meget aggressive. 
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HKA har 226.822 medlemmer opgjort pr. 30. september 2013, jf. tabel 1. 
 
Tabel 1, medlemstal og forsikringstype, ultimo september 2013 

     

 Medlemstype Fuldtidsforsikret Deltidsforsikret I alt 

 HK/Hovedstaden 75.574 1.234 76.808 

 HK/Midt 19.388 455 19.843 

 HK/Midtvest 17.464 450 17.914 

 HK/Nordjylland 22.737 405 23.142 

 HK/Sjælland 26.425 626 27.051 

 HK/Sydjylland 28.316 757 29.073 

 HK/Østjylland 28.810 434 29.244 

 HK/Post og Kommunikation 1.706 22 1.728 

 HK/Trafik og Jernbane 2.004 15 2.019 

 Medlemmer i alt 222.424 4.398 226.822 
 

 

 

 
Medlemsudviklingen i antal betalende medlemmer i årene 2007-2009 var negativ med mellem 6 og 
8 %, og der kom derfor stort fokus på medlemsudviklingen skulle ændres fra 2010. Her blev den 
såkaldte 8-punktsplan sat i gang, ligesom der blev igangsat nye initiativer på området.    
 
Samlet set har udviklingen fra 2010 til 2013 forbedret sig og medlemstabet er blevet mindre. Der er 
et stykke til vi når i balance, som indgår som en målsætning i kulturforandringsprojektet Den Orga-
niserende Fagforening. Udviklingen i 2010 – 2013 fremgår af tabel 2. 
 
Tabel 2, medlemsudvikling i antal betalende medlemmer 2010- 2013 pr. år (opgjort ultimo september 2013) 
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Det fremgår af tabel 2, at medlemsudviklingen var særlig negativ i 2010 og 2011. Det har rettet sig 
en del i 2012 og 2013, og målsætningen om balance i antal betalende medlemmer fra 2014 er 
således realistisk. Men det kræver en meget fokuseret indsats. 
 
Kontingentfritagede medlemmer 
 
Et særligt fokus område har været ”kampen om de unge og de studerende”. Disse medlemmer er 
gratis medlemmer. Her har HKA ifølge seneste opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fra ultimo 
juni måned 2013 fået suverænt flest medlemmer, nemlig 17.189 medlemmer.  
Det svarer til 16 % af alle gratis medlemmer af a-kasser, jf. tabel 3. Til sammenligning, er HKA’s 
andel af alle forsikrede medlemmer i a-kasserne ca. 10 %. Så ikke mindst afdelingernes store 
indsats på unge-området er lykkedes.  
 
Tabel 3: %-fordeling af kontingentfritagede mellem a-kasserne  

 
 
 

**** 
 
Medlemstilfredshed med direkte service 
 
HKA måler medlemmernes tilfredshed med servicen ved telefoniske henvendelser. Det sker een 
gang hvert kvartal igennem eksternt konsulentfirma, Telemind, som har dette som sit speciale.  
 
HKA har hvert år medlemskontakt gennem mere end 400.000 telefonsamtaler og mere end 
100.000 e-mails. Så der er en stor og tæt dialog med medlemmerne i HKA, navnlig naturligvis 
ledige og efterlønsmodtagere.  
 
Undersøgelsen har været foretaget siden 2007, og kurven for medlemstilfredshed har bevæget sig 
opad og har nået et meget højt niveau nu.  
 
I HKA har der fra start været arbejdet ud fra en ambitiøs målsætning om at 80 på en skala fra 0 til 
100 ville være tilfredsstillende. Af tabel 4 fremgår de enkelte de mål og det samlede gennemsnit. 
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Tabel 4, tilfredsundersøgelser 2009-2013 

 

 

 
Medlemmerne er særligt tilfredse med venlighed, imødekommenhed og vilje til at lytte. De er 

mindre tilfredse med ventetiden på telefonen. Denne utilfredshed er meget svær at komme helt til 

livs. På særlige dage ved kørsler og på udbetalingstidspunkter, har HKA flere tusind indgående 

opkald på få timer. Det er fysisk umuligt, at nå alle opkald inden medlemmerne bliver utålmodige 

og lægger røret på. Der bruges både speak på telefonen og website, til at opfordre medlemmerne 

til at prøve lidt senere på dagen. 

Bestyrelsen orienteres løbende om disse målinger, ligesom medarbejderne også gør, og resultater 

annonceres på intranet i HKA. 

 
**** 

  
Ledighed  
 
Ledigheden i HKA lå i juli 2008, inden finanskrisen, på det laveste nogensinde, nemlig på 1,6 %. 

Derefter er ledigheden steget, især fra januar 2009.  

I august 2013 lå ledigheden på 5,4 %, jf. tabel 4 og 5. I HKA udgjorde antallet af fuldtidsledige 

11.388 personer ultimo august 2013 – i bruttotal er det 12.100 personer.  

Ledigheden er større, men grundet dagpengereformen, hvor det kan konstateres, at 2.800 

medlemmer af HKA’s a-kasse mistede deres dagpengeret i de første otte måneder, jf. 

dagpengereformen, så ser statistikken pænere ud end virkeligheden er for de ledige.  
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Det er især i de private sektorer, HK Privat og HK Handel, at ledigheden rammer, mens de 
offentlige sektorer, HK Stat og HK Kommunal, ikke i samme grad er berørte. 
 
Endvidere kan det, jf. tabel 5 og 6 ses, at navnlig medlemmer under 30 år er hårdt ramt af 
ledighed, ligesom det geografisk er medlemmer særligt i HK/Midt, som har størst ledighed.  
 
Tabel 5, antal fuldtidsledige opgjort august 2013, fordelt på afdelinger og alder  
 

 
 
Tabel 6, antal fuldtidsmedlemmer i % opgjort i august 2013, fordelt på afdelinger og alder 

 
 
 
Medlemmernes direkte fysiske møder med HKA sker i de 7 HK-afdelinger, som på vegne af HKA 

står for gennemgførelsen af CV- og rådighedsmøder lokalt.  

Der er målsætningen, at disse møder gennemføres med en rettidighed på 90 %. Det sker er også 

realiseret i perioden. Dette til trods for et til tider stort tidspres, ikke mindst i sommerperioden med 

mange dimittender og overflytninger mellem afdelingerne. 

 
**** 
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Arbejdsmarkedet i udvikling 
 
Dagpengesystemet ændres 

Danmark og det meste af resten af verden kom i slut 2000’erne ud i en finanskrise, som ledte 

andre kriser med sig – en kise, som på mange måeder mindede om krisen i 30’erne, hvor 

økonomisk overmod og blind optimisme prægede den finansielle sektor – og dermed lagde 

grunden for den efterfølgende krise. Stagnation og til tider også tilbagegang og ressesion blev med 

et hverdag.  

Denne virkelighed ændrede dog ikke ved, at den tidligere VK-regering i sine seneste år lavede en 

hel stribe reformer inden for arbejdsmarkedspolitikken. Reformerne har grebet markant ind i 

medlemmernes vilkår og har derfor både præget HK’s politiske aktiviteter og faglige arbejde og 

præget den indsats HKA og afdelingernes Job-/Vejledningsenheder har udført de sidste år. 

 

Den 1. juli 2010, nyt dagpengesystem 

Med virkning fra 1. juli 2010 forringede VK-regeringen dagpengesystemet. Dagpengeperioden blev 

forkortet fra fire år til to år, og optjeningsperioden forlænget fra 26 uger til 52 uger.  

Mange af HK’s ledige medlemmer er faldet ud, eller risikerer at falde helt ud af dagpengesystemet 

som følge af forringelserne. For at afbøde de mest alvorlige konsekvenser, satte HK og den øvrige 

fagbevægelse ind med et politisk pres, der bidrog til, at den nye SRSF-regering lavede midlertidige 

løsninger i form af to akutpakker, der bl.a. sigtede mod at skabe et stort antal akutjob.  

Desværre hjalp akutpakkerne ikke meget. Kun én procent af de HK-medlemmer, som stod til at 

miste retten til dagpenge, blev reddet af et opslået akutjob, viste en rundspørge fra HK’s a-kasse i 

starten af 2013. Forløbet viste også, at arbejdsgiverne ikke levede op til løfterne om at ansætte 

ledige i akutjob. 

Regeringen og Enhedslisten har endvidere iværksat ”den særlige uddannelsesordning”. Ordningen 

er et tilbud til ledige, som mister dagpengene i løbet af 2013. Ved at deltage i et uddannelsesforløb 

er man sikret en ydelse svarende til kontanthjælp i seks måneder. Denne ordning har bevirket, at 

færre medlemmer har mistet hele forsørgelsen. 

Ledige, som opbruger dagpengeretten efter 2013 og frem til 1. halvår 2016, sikres en ”ny 

arbejdsmarkedsydelse”, såfremt de fastholder medlemskab af a-kassen. Ydelsen udbetales af a-

kassen og svarer til kontanthjælp. Det er kritisabelt, at denne ordning ikke i lighed med den særlige 

uddannelsesordning sikrer de ledige mulighed for opkvalificering.   

Nu er arbejdsløshedsforsikring jo via sit navn en forsikringsordning – men hvornår har nogen sidst 

oplevet, at et forsikringsselskab har fortalt, at fremover vil forsikringen være halvt dækkende og 

dobbelt så svært at komme i betragtning til, og samtidig fortsætter prisen på forsikringen uændret.  

Ja, hvis det havde været et andet forsikringsselskab end Staten, så var kunderne flygtet langt væk 

for længst !!  
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Stemmer fra jobkøen 

Forbundet har igennem flere år lavet ”Stemmer fra Jobkøen”. Det er et forsøg på at opsamle og 

dokumentere de kritikpunkter og uhensigtsmæssigheder i ledighedssystemet, som de ledige 

oplever på egen krop. Der er rigtig stor deltagelse fra medlemmerne og det er god læsning, også 

selvom det ikke opløftende læsning, og slet ikke den seneste fra i sommer.   

Det fremgår klart og tydeligt, at livet som ledige ikke er blevet lettere de senere år, langt fra, og 

udsigten til job er ikke blevet bedre. Samtidig er det et faktum, at navnlig unge ny-uddannede og 

ledige over 50-å står med særlige udfordringer. Ja, de ledige over 50 år oplever så at sige aldrig, at 

blive inviteret til samtale om et job de har søgt. 

**** 

Tilbagetrækningsreformen (i daglig tale: Efterlønsreformen) 

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen lancerede i sin nytårstale i 2011 en afvikling af 

efterlønsordningen over en kort årrække. Derefter indgik VK-regeringen sammen med De Radikale 

og Dansk Folkeparti et forlig om en tilbagetrækningsreform.  

En reform, der ikke afskaffer, men i betydeligt omfang forringer efterlønnen for størstedelen af de 

knap 120.000 medlemmer i HK’s a-kasse. 

Når tilbagetrækningsreformen er fuldt indfaset, vil efterlønsperioden blive reduceret til tre år, og 

modregning af pensioner vil blive skærpet.  

HK tog sammen med andre faglige organisationer kraftigt afstand fra de foreslåede forringelser. 

Ved valget i september 2012 fik forligspartierne imidlertid fortsat flertal, og tilbagetræknings-

reformen stod derfor ved magt.  

Reformen nødvendiggjorde en omfattende informationsindsats over for medlemmerne og satte 

HKA på overarbejde i flere måneder, da mere end 64.000 medlemmer valgte at få deres skattefri 

efterlønsbidrag tilbagebetalt. Som tabel 7 viser, så var det særligt de yngre medlemmer, der valgte 

efterlønsordningen fra. 

Tabel 7, aldersfordeling af udmeldte og fortsat betalende 
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HK Kvikstart  

I 2013 blev ”HK Kvikstart” udviklet og igangsat i et tæt samarbejde mellem den faglige del af HK og 

HKA. Et tilbud til alle medlemmer om, at hvis de blev ramt af ledighed, så straks fra første dag med 

afskedsbrevet i hånden, kunne rette henvendelse til HK, og her få råd og vejledning om at komme 

videre med arbejdslivet.  

Så i stedet for at vente på første ledighedsdag, ja så skulle der sættes ind straks, således at 

opsigelsesperioden kunne udnyttes aktivt til at komme videre.  

De første erfaringer har været rigtig positive og medlemmerne har taget godt imod det nye 

medlemstilbud. 

**** 

Særlige sager og initiativer siden sidste delegeretmøde 

Ferie-/efterlønssagen 

I perioden fra den 1. januar 2004 til den 1. maj 2006 var det muligt for medlemmer på fleksibel 

efterløn, at få udbetalt egen optjent ferie, uden at dette medførte fradrag i efterlønnen. 

Efter flere års juridiske forviklinger og forsøg på dialog med Beskæftigelsesministeren om sagen, 

så måtte AK-Samvirke på vegne af a-kasserne igennem en retssag, for at få ret. Endelig blev der i 

2008 givet tilladelse til, at a-kasserne kunne efterbetale efterløn til de berørte medlemmer – vel at 

mærke med fuld refusion fra staten. I HKA udbetaltes i 2008 ca. 80 mio.kr. til 6.471 medlemmer.  

Bagefter er det konstateret, at det hul, som blev lukket, det skete ikke for alle medlemmer. Derfor 

har HKA og andre a-kasser også lavet udbetalt til disse medlemmer i 2009. Dette udlæg udgør for 

HKA ca. 2 mio.kr.  

AK-Samvirke kører også denne sag for alle a-kasser mod Beskæftigelsesministeriet, for at få dette 

tilgodehavende inddraget. Det forventes, at sagen afgøres ved domstolene i 2014. 

 

FagJob 

HKA har sammen med en række fagligt afgrænsede a-kasser (primært LO a-kasser) igennem flere 

år udviklet og drevet FagJob. FagJob indgår på Mit HK, som formidler af jobopslag/-annoncer.  

FagJob gennemsøger internettet for jobopslag og videreformidler dem til vores medlemmer. Både 

ledige og beskæftigede kan gøre brug af FagJob. 

Ultimo 2013 udvides med et uddannelsesmodul, som ligeledes skal gennemsøge internettet for 

uddannelsestilbud, som så videreformidles til medlemmer af HKA. 
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Joblounge, web-site for ledige 

Københavns Kommunes Bæskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF) udviklede i tæt 

samarbejde med HK Hovedstaden og HKA i 2011 Joblounge. Joblounge er en fælles hjemmeside, 

som understøtter den direkte dialog mellem medlemmer, jobcenter, arbejdsgivere og a-kasse.  

Herudover er der en del fakta oplysninger og gode råd og vejledninger tilgængelige. I 2012 blev 

siden udvidet således at alle HK’s 7 afdelinger kom med.  

Siden var en succes fra start, men i takt med at Mit HK er blevet udviklet og i takt med at HK-

hjemmesider er blevet udviklet, så har det i nogen grad overflødiggjort Joblounge. Samtidig har 

kommunerne ikke været interesseret i gå ind i arbejdet omkring Joblounge. Derfor er det aftalt 

mellem BIF, HK Hovedstaden og HKA, at Joblounge udfases ultimo 2013. 

I HKA er det tanken, at navnlig erfaringer med blog på Joblounge skal indarbejdes i Mit HK over 

tid.  

 
Voksenlærlingekampagne, udløb ultiomo 2013 
 
A-kasserne 3F, Metal, Dana og HKA har været spydspids a-kasser i arbejdet med at realisere et 

ønske om, at sætte fokus på og skabe resultater og dermed flere voksenlærlinge. Kampagnen er 

initieret af Beskæftigelsesministeren. En række andre a-kasser fik også tilbuddet fra ministeren om  

at deltage, men de sprang fra, herunder også Krifa, som meddelte, at man ikke magtede at løfte 

opgaven. 

HKA’s mål var 275 nye voksenlærlingepladser, og i skrivende stund forventes det, at målet nås 

inden kampagnens udløb den 31. december 2013.   

Realiseringen af målsætnignen i kampagnen er primært skabt gennem en stor og fokuseret indsats 

i de 7 HK-afdelinger.  

 

**** 

Analyse af a-kasseområdet 

Den 13. december 2012 drøftede bestyrelsen behovet for analyse af den samlede medlemsservice 

og opgaveportefølje på a-kasseområdet i HK. Der blev igangsat analysearbejde med aflevering til 

bestyrelsen i maj måned 2013. 

Baggrunden for analysebehovet var en meget presset økonomi, hvor det kunne forudses, at der 

inden for kort tid ville være en stor økonomisk udfordring for HKA. Herudover kunne det 

konstateres, at meget var forandret siden Nyt HK i 2007, her ikke mindst medlemmernes 

kontaktmønster og medlemmernes lyst til at gøre brug af digitale løsninger.  

Bestyrelsen for HKA bad samtidig direktøren fremlægge planer for etablering af en egenkapital i 

balance inden udgangen af 2015. Dette skulle ske med analysen som omdrejningspunkt.  

Analysens formål var, på bestyrelsens vegne, at analysere opgaveporteføljen på A-kasseområdet i 
HK/Danmarks A-kasse (HKA) samt dennes udvikling over de kommende år, for herigennem at 
komme med anbefalinger, på den bedst mulige løsning af disse i fremtiden.  
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Mere konkret blev målene at:  

 Skabe et overblik over den nuværende opgaveporteføljes omfang, ressourceanvendelse og 
normeringer  

 Analysere forventningerne og påvirkende opgavedrivere til fremtidens medlemsservice i HKA – 
i perioden 2013 til 2015 samt indflydelsen på ressource-trækket  

 Analysere og beskrive den mest hensigtsmæssige fordeling af opgaver og ressourcer, ud fra 
en økonomisk betragtning, med hensyntagen til krav om samme eller helst bedre 
medlemsservice og medlemsoplevelser  

 Opsætte et antal relevante løsningsscenarier som beslutningsfundament for bestyrelsen 

 Udarbejde økonomiske estimater på mulige forandringer og eventuelle personalemæssige 
konsekvenser for løsningsscenarierne 

 
Konsulentfirmaet Implement blev ansat til at gennemføre processen og udarbejde rapport til 
politisk behandling.  
Opgaven organiseredes med en styregruppe med repræsentanter fra afdelingernes 
Job/Vejledningsenheder og fra HKA, ligesom en følgegruppe og en arbejdsgruppe også var 
sammensat med deltagere fra både afdelinger og HKA. 
 
Implement fremsendte rapport med 4 mulige scenarievalg den 1. maj 2013 og den var genstand 
for behandling i bestyrelsen den 23. maj 2013. Forud for bestyrelsesmødet den 23. maj havde der 
været politiske drøftelser, og på baggrund heraf var et 5. scenarie udarbejdet. 
 
Bestyrelsen besluttede herefter, at a-kasseopgaver i HK drives ud fra følgende grundprincipper: 

 Færrest mulige fysiske henvendelser til A-kassen lokalt gennem fortsat udbygning af 
digitaliseringsstrategi 

 Enstrenget myndighedsudøvelse 

 Færrest mulige og helst ingen brudte arbejdsprocesser 

 Minimering af kontrolforanstaltninger 

 A-kassen har ansvaret for administrationsgrundlaget 
 
Derudover præciseres følgende: 

 Ansvar for myndighedsudøvelse og administrationsgrundlag er fortsat placeret centralt i HKA. 

 Den økonomiske ramme for scenarie 5 er, efter gennemregning af flyttede opgaver, identisk 
med rammen for scenarie 2 og dermed sikres det, at politiske aftaler om udvikling i HKA’s 
egenkapital og udvikling i medlemmernes kontingentbetaling til HKA (administrationsbidraget) 
kan fortsætte uændret 

 Alle økonomiske konsekvenser ved fejlagtig rådgivning og/eller omgørelser af afgørelser m.v. 
finansieres centralt af HKA som hidtil. Der vil ske afrapportering om udviklingen halvårligt 

 Ansvaret for valg af antal lokationer i den enkelte afdeling er fortsat placeret decentralt i 
afdelingerne 

 Ny opgave- og økonomifordeling træder i kraft fra 1. januar 2014, således at der sikres tid til 

den nødvendige tilpasning 

Fra den 1. januar 2014 udfører og honoreres afdelingerne af HKA for følgende opgaver: 

 CV-møder 

 Rådighed 

 Rådighedssamtaler 

 Rådighedsvurderinger 

 Sager om manglende dokumentation til rådighedsvurdering 
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 Rådighedsvurdering, interne og eksterne underretningspligtige hændelser (UPH) 

 Jobformidling 

 Lokalrådgivning: Information og generel vejledning på a-kassens område, under 
forudsætning af, at det ikke er ansvarspådragende 

 Ved personlige og telefoniske henvendelser, hvor medlemmer uden forudgående dialog 
henvender sig i afdelingen. Her vil der kunne orienteres om de lokalt til rådighedsværende 
oplysninger om status på: udbetalingstidspunkter, dagpengesats, indplacering, 
feriedagpenge og supplerende dagpenge. 

 Uddannelse 

 Forhåndsgodkendelse af start på 6 ugers selvvalgt uddannelse 

 Godkende uddannelse samtidig med udbetaling af dagpenge (§62A) 

 Særlige og/eller tidsbegrænsede tiltag, som akutpakker, voksenlærlingekampagne, HK 
Kvikstart m.v. 

 Særlige lister: A121 (inkl. behandling af sager om genindplacering og timebank) og ansvar 
for 20 ugers listen 

 
Der er igangsat uddannelsesaktiviteter, så de opgaver, som overføres til afdelingerne straks fra 1. 
januar 2014 kan udføres her. 
 
En direkte følge af dagpengereformen og bestyrelsens beslutning i maj måned 2013 om løsning af 
fremtidens opgaver på a-kasseområdet i HK er, at der skal ske en revurdering af måden vi i dag 
afvikler CV-, vejlednings- og rådighedsmøder. 
Dette arbejde er netop igangsat med deltagelse af afdelinger og HKA og det forventes afsluttet 
inden udgangen af 2013. 
 

**** 
 
Analyse af kontingent- og medlemskabsområdet, ultimo 2013 
 
Forretningudvalget i HK har besluttet, at der i efteråret 2013 gennemføres en tilbundsgående 

analyse af kontingent- og medlemskabsområdet. På baggrund heraf træffes der senere politisk 

beslutning om fremtidig organisering, placering af ansvaret for opgaven og økonomi på området.  

HKA har siden 2010 varetaget den overordnede koordinering på området for HK og HKA. Sammen 

er HKA og afdelingerne kommet langt på området, og der er yderligere forbedringsmuligheder, 

som skal efterprøves, ikke mindst takket være den digitale udvikling. 

Analysen er forankret i Forbundssekretariatet og som eksternt konsulentfirma på opgaven er valget 
faldet på Implement. 
 

**** 
 

Bestyrelsesformand og bestyrelsens sammensætning 
 
På kongressen i HK i 2009 blev det besluttet, at gå fra en formand og to næstformænd og til en 

formand og en næstformand. Dette medførte et naturligt behov for at se på formandsskabets 

opgavefordeling.  

En konsekvens heraf blev, at Mette Kindberg fra 1. marts 2010 overtog hvervet som bestyrelses-

formand for HKA fra Kim Simonsen. Med forandringen i antal næstformænd i HK blev bestyrelsen 

også reduceret, fra 14 til 13 medlemmer.   
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Organisation og medarbejdere 
 
HKA’s organisation bliver løbende vurderet og tilpasset. Der er sket markante forandringer særligt 

2 gange i indeværende periode. Første gang som en konsekvens af udfasningen af kontoret i 

Århus. Anden gang som en konsekvens af  nye IT-muligheder og udvikling af forenklede 

arbejdsprocesser frembragt gennem fx medarbejderdrevne innovationsprojekter. 

Herudover kommer konsekvenserne af de politiske beslutninger i maj 2013, om fremtidig a-

klassedrift i HK, som implementeres helt fra 1. januar 2014.  

I HKA har ledelse og medarbejdere været meget optaget af at sikre, at HKA også i fremtiden er en 

attraktiv og spændende arbejdsplads. Ledelsen og personaleklubben i HKA tog derfor i 2012 

initiativ til et internt uddannelses- og udviklingsforløb for a-kassens medarbejdere.  

Formålet var kompetenceudvikling til den enkelte, og derudover blev der – som en ekstra bonus - 

produceret 45 projektidéer, der alle tog sit udgangspunkt i dagligdagen i HKA. I løbet af 2012 

deltog 71 medarbejdere i uddannelsesmodulet ”Kommunikation i praksis” fra 

Akademimerkonomuddannelsen ”Kommunikation og formidling”. Uddannelsen giver 10 ECTS-

point. Resultatet blev, at medarbejderne fik skærpet deres kompetencer, medlemmerne fik bedre 

service og HKA fik indsigt, viden og kreativitet retur. 

Dette initiativ fortsætter, og der er store forventninger til den fortsatte udvikling herigennem. 

I takt med den stadig større digitalisering og medlemmernes brug af selvbetjeningsløsninger, så er 

medarbejderantallet i HKA helt naturligt blevet løbende tilpasset, jf. tabel 8. 

Tabel 8, udvikling antal årsværk (fuldtidsstillinger) i HKA 2007 - 2015 

 
 
 

**** 
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HKA’s økonomiske udvikling 
 
Der henvises særskilt til et punkt på delegeretmødets dagsorden og bilag om økonomiske 
resultater fra 2009-2012. 
 
Bestyrelsen har besluttet en målsætning om, at HKA’s egenkapital skal være i balance inden 
udgangen af 2015. Det er ikke en urealistisk ambition, med løbende tilpasning af de initiativer, som 
er sat i værk, samt en bedre medlemsudvikling de kommende år. Men det er en målsætning som 
vil kræve vedholdenhed og mod, til at træffe de nødvendige og rigtige beslutninger, når  
muligheden byder sig. Dette skete senest i maj 2013 på baggrund af analyse og senere politisk 
stillingtagen til scenarier for fremtiden på a-kasseområdet inkl. Job & Vejledning i afdelingerne.  
 
HKA har fra start i 2007 haft som målsætning at skabe en bedre medlemsservice gennem øget 
fokus på medlemsønsker og digitale værktøjer. Det første resultat af dette var, at HKA’s blade i 
2009 blev digitaliserede og udsendt pr. mail. Det skete på baggrund af en medlemsundersøgelse, 
som viste, at 70 % af medlemmerne ikke fandt de gamle blade tidsvarende, og helst ville have dem 
digitalt.  
 
Ligeledes har medlemmerne presset på for, at Mit HK blev udviklet med flere selvbetjeningsløs-
ninger. Navnlig efter implementering af nyt a-kassesystem, Winnie fra KMD, var tilendebragt i 
2010, kom der fart på denne proces.  
 
Portofri a-kasse 
 
Et af de initiativer, som blev mødt med særlig stor spænding internt i HKA var igangsætningen af 
projekt ”Portofri a-kasse” i 2012. Næsten al udgående post til medlemmerne skulle sendes pr. mail 
og ikke gammeldags post.  
 
Dette tog medlemmerne rigtig godt imod, og der har næsten kun været positive tilbagemeldinger. 
Selvfølgelig havde medlemmerne en mulighed for at fastholde tidligere tiders breve. Men antallet 
der har ønsket den gamle kommunikationsform er på under 100 medlemmer – ud af over 226.000 
medlemmer. Udover at Portofri a-kasse imødekom medlemsønsker, så har det også bidraget til, at 
minimere HKA’s portobudget med ca. 5 mio.kr. pr. år. Og ud fra en miljøvinkel, er det positivt at 
konstatere at de næsten 500.000 stykker brevpapir og konvolutter er blevet sparret.  
 
I samarbejde med HK’s IT-afdeling og med KMD er der yderligere sket en række forbedringer af 
Mit HK. Medlemmerne får for de flestes vedkommende straks efter indtastning besked på, at deres 
anmodning om f.eks. dagpenge er modtaget og for manges vedkommende også er afsluttet.    
 
Det har også givet sig udslag i langt færre telefonopkald med spørgsmål som ”er mine dagpenge 
på vej” eller ”er min anmodning om dagpenge godkendt”. Teknologien har her hjulpet os til at give  
medlemmerne tryghed, og det er positivt. 
 
På den negative side, så har HKA oplevet en stor nidkærhed fra ministeriel side og en meget 
kritisk tilgang til medlemmernes og HKA’s ønske om at overgå til at blive en portofri a-kasse. 
Således har Arbejdsskadestyrelsen ved flere lejligheder taget sager op ad egen kraft og omgjort 
sager, hvor det portofri element indgik indirekte.  
Dette har HKA påtalt og der tages ikke flere sager op, før ny lovgivning er på plads, forventeligt i 
efteråret 2013.  

**** 
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Nyt IT a-kassesystem 
 
HKA’s aftale med KMD om brug af a-kassesystemet Winnie udløber i 2015. Bestyrelsen har 

besluttet, at der inden udgangen af 2013 skal være udarbejdet en samlet analyse, som kan danne 

udgangspunkt for politisk beslutning om valg af nyt system.  

Der undersøges p.t. 3 mulige systemer (leverandør i parentes): 

 Facilia (3F og DSA) 

 Modulus (Netcompany) 

 Nyt Winnie (KMD) 

**** 

 
Bedste digitale a-kasse 
 
I foråret 2013 fik HKA en lidt uventet, men meget velkommen anerkendelse.  
 
HKA vandt det digitale sundhedstjek, og fik tildelt prisen som Danmarks mest digitale a-kasse, da 
konsulentfirmaet My Research foretog Det Digitale Sundhedstjek i danske virksomhedsbrancher  
Én af brancherne er a-kasser, og her vandt HK/Danmarks A-kasse i 2013 prisen. Helt præcist blev 
det fremhævet, at:  
 
”HKA har arbejdet målrettet for at gå nye veje for at udvikle medlemstilbuddene på Mit HK og har 
fremskyndet tankerne om på sigt at sende al post digitalt – også selvom lovgivningen ikke var på 
plads endnu. Portofri a-kasse har også forbedret HKA’s svartider og dermed imødekommet 
medlemmernes ønsker om hurtige svar. En vigtig del af projektet og dermed af det vellykkede 
resultat var dialogen med medlemmerne og medarbejderne, og den aktive brug af ideerne.” 
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Digitaliseringsprisen er sammen med succesen med portofri a-kasse også med til at sætte fart på 

visionerne for fremtidens muligheder for medlemsservice på a-kasseområdet.  

Allerede nu er der planer om, at afprøve forsøg med møder via internettet, og medlemsønsker med 
bund i følgende spørgsmål melder sig helt naturligt:  

 hvorfor skal et medlem, som bor på Sjællands Odde tage hele vejen til Roskilde for et 
rådighedsmøde, som tager 20 minutter, når det kunne ske via en internetløsning ? 

 hvorfor kan HKA ikke lave digital jobformidling, når vi nu har fået FagJob, hvor medlemmerne 
kan ligge CV-oplysninger m.v. ind ? 

 
Herudover er der i den sidste tid allerede igangsat online kurser, i daglig tale webinarer, først for 

medlemmer under HK Kvikstart, men nu også for alle medlemmer – fx kurser som  ”Facebook, 

Twitter og LinkedIn” og andre jobsø’gningskurser.  

HKA vil også afprøve nye samarbejdsformer med andre beslægtede organisationer og har på 

baggrund af medlemsinput netop sat en dialog i gang med Arbejdernes Landsbank (AL) om 

muligheden for, at AL kan arrangerer webinarer for ledige med særligt fokus på deres 

privatøkonomi på internetsiden Mit HK. 

Så også i de kommende år vil HKA arbejde for, at være førende a-kasse på det digitale område og 

prøve nyt for at imødekomme medlemsønsker.  

HKA dækker jo i øvrigt også en stor del af IT-branchen og så er det vel ikke nogen skam, at 

arbejde for også i fremtiden at være førende på IT-området.   

 

**** 

 
Reform af beskæftigelsesindsatsen 

Regeringen har taget initiativ til at reformere beskæftigelsesindsatsen. I første omgang har 

beskæftigelsesministeren nedsat et ekspertudvalg med Carsten Koch for bordenden. Udvalget skal 

komme med svar på de centrale spørgsmål i beskæftigelsesindsatsen.  

Ministeren har desuden oprettet en partsgruppe, som dels har drøftelser med ministeren, dels skal 

vurdere ekspertgruppens arbejde. HK deltager i denne partsgruppe. 

I HKA er det holdningen, at en ny beskæftigelsesindsats skal være relevant og nærværende i hele 

sit væsen og tage udgangspunkt i, at udvikle de lediges kompetencer, at støtte dem i deres 

jobsøgning og sikre en meget tidlig indsats, der gerne må begynde den dag, den ledige står med 

sin opsigelse i hånden.  

Der er behov for andet og mere end mange års lappeløsninger – der er brug mere end nødvendige 

handlinger, der er brug for nytænkning og en genstart.    

Al erfaring, også fra HK Kvikstart viser, at tidlig og målrettet indsats, kan være med til at sikre 

ledige, hurtigere tilbagevende til arbejdsmarkedet. Her skal det også med, at et værktøj som 

selvvalgt uddannelse skal i brug straks, og ikke som reglerne er nu, tidligst efter 3 måneder i 

ledighed.  
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Yderligere er det også vigtigt at få kigget på dagpengeperiodens længde, perioden med mulighed 

for supplerende dagpenge og kompensationsgraden af dagpengeunderstøttelsen i forhold til 

tidligere løn – og en generel lov- og regelforenkling.  

De nuværende mere end 20.000 A4-siders lovgivning på a-kasseområdet er noget af de værste ud 

i knopskydning og mere og mere indviklede regler og dobbeltarbejde  – hvis der er et sted, som 

trænger til et eftersyn eller en ny start, så er det her. 

Bønnen kunne være: Lad os få enkle regler med fokus på motivation, muligheder og fremsyn, 
fremfor regide regler mest for reglernes egen skyld. 
 

 
**** 

 
Den Organiserende Fagforening (DOF) 
 
HKA er naturligvis også en aktiv del af den organiserende fagforening – både i tanke og handling. 

Og DOF er en fantastisk mulighed for at videreudvikle HKA og det medlemsfokus, som er 

målsætningen i kulturprojektet for hele HK.  

Samtidig er det en god mulighed for HKA, for at komme at komme tættere på fagforeningen og for 

fagforeningen til at komme tættere på HKA. Det er åbenbart, at vi gennem et tæt samspil mellem 

a-kassen og de faglige dele af HK, kan skabe synergier i medlemmets interesse.  

I DOF processen er det håbet, at HKA kan bidrage med inspiration til andre i HK med fx de omtalte 

medarbejderdrevne innovationsprojekter. Samtidig kan HKA lære en masse af de enheder i HK, 

der allerede har arbejdet meget med fx nærvær og relevans i medlemsservicen.  

Mange medarbejdere i HKA har allerede været på 2-dages DOF-kurser og ledere har derudover 

været på det første politiker-/lederkursus. Inden 1. december er der fastsat mål i HKA. Dette sker 

efter en dialog, hvor medarbejdere og ledere er inddraget.  

HKA har derudover allerede besluttet at indgå i tværgående DOF-projekt sammen med 

Administration1 og Forbundet.  

Ligeledes er det en forudsætning, at HKA indgår i tætte og forpligtende samarbejder med andre 

dele af HK. Mål er, at udnytte de fælles kompetencer og styrker, for derigennem at sikre, at nye 

tiltag og ydelser kan udvikles og ikke mindst implementeres i HK og dermed også i HKA.  

På delegeretmødet indgår forslag netop med henvisning til DOF fra HK Østjylland, som matcher de 

nævnte intentioner, og som helt naturligt derfor er indstillet til vedtagelse af bestyrelsen.   

 
**** 
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Med baggrund i denne skriftlige beretning er der grund til at se positivt på fremtiden i HKA, såfremt 

et stort økonomisk fokus fastholdes i de kommende år og såfremt vi sammen i HK og HKA 

fortsætter kampen for fair og ordentlige vilkår for vores medlemmer på a-kasseområdet.   

Opsummerende kan det fastslås, at medlemmerne tilkendegiver, at: 
 

 dagpengereglerne er blevet kraftigt forringede de sidste år 

 efterlønsordningen er nærmest afmonteret og forsvinder inden for 10 år 

 beskæftigelsesmulighederne er ikke blevet forbedret efter dagpenge- og 
efterlønsreformerne 

 et nyt beskæftigelsessystem skal tage udgangspunkt i de ledige og deres muligheder for 
hurtigt at komme tilbage i beskæftigelse igen 

 
Opsummerende kan det endvidere fastslås, at HKA kan aflæse, at: 
 

 Medlemstilfredsheden med HKA er steget i de sidste 4 år 

 Driftsøkonomien kommer efter nogle svære år noget nær i balance i 2013 og egenkapitalen 
vil forventeligt balancere inden for få år 

 Initiativer gennem fx DOF skal sikre endnu flere positive medlemsoplevelser og sikre flere 
nye medlemmer samtidig med en bedre medlemsfastholdelse, ligesom de skal sikre større 
sammenhængskraft med andre dele af HK – såvel ud fra et medlemssynspunkt, som ud fra 
et medarbejdersynspunkt. 

 
**** 

 

Nu har det været min første periode, som bestyrelsesformand for HKA, og jeg har derfor et stort 

ønske om, at takke alle tillidsfolk rundt i landet, kollegerne i afdelinger, sektorer, forbund og i HKA 

for den store indsats og opbakning, der har været lagt for dagen i de sidste 4 år.  

Jeg håber, at a-kassens delegerede ser positivt frem til at være med til at løse fremtidens 

udfordringer og til at understøtte indsatsen for at vores slogan, også fremover bliver den 

virkelighed HKA’s medlemmer oplever:  

 
 

”SAMMEN ER DU STÆRKERE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


