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2016 skulle være året, hvor HKA fortsætte den gode udvikling fra de seneste år og skabte yderligere 

fremgang i medlemsservicen. I 2015 skete der mange forandringer i HKA – vel at mærke forandringer, 

som medlemmerne oplevede positivt. Her kan nævnes HK JobBørs, a-kasse kontaktcenter (telefoni) 

og Traineeforløb for dimittender. Og det skulle fortsætte i 2016.  

 

I 2016 var der særligt store forventninger til et nyt IT-system på a-kasseområdet, som efter langt tilløb 

med mange tests og forberedelser skulle gå i luften den 15. februar 2016.  

Lad det være sagt med det samme: Trods gode forberedelser og tæt dialog med leverandøren viste 

der sig alt for mange og grundlæggende fejl, da systemet gik i luften. Det kom til at påvirke den service 

medlemmerne oplevede særligt i foråret 2016. Systemet kom først endeligt i brug her i efteråret, og 

virker nu som forventet på de fleste områder.   

HKA har, så godt det var muligt, både centralt og lokalt, og i samarbejde med HK, arbejdet målrettet 

for, at medlemmerne ikke skulle opleve problemerne, men det kunne desværre ikke undgås i det 

omfang, vi havde håbet.  

Dog fik vi prioriteret penge til tiden, således at alle ydelsesmodtagere (ledige, efterlønsmodtagere o.a.) 

ikke har lidt økonomisk last undervejs og har fået den nødvendige rådgivning. 

 

Tilsynet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har ved årets tilsyn og dialoger ikke 

konstateret nævneværdige fejl eller mangler i sagsbehandlingen på a-kasseområdet i HK. Det er 

særdeles tilfredsstillende, at medarbejderne i HKA og Job/Vejledning i et vanskeligt år har formået at 

holde fokus og sikre lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.    

 

Lovgivningsmæssigt blev beskæftigelsesreformens sidste dele, herunder den sidste fællessamtale for 

ledige i jobcentrene, hvor HKA deltager sammen med medlemmet, sat i drift den 1. juli. Derudover har 

der været stor aktivitet med forberedelserne til dagpengereformen, der har ikrafttræden i 2017.  

 

Så der har været stor aktivitet overalt på a-kasseområdet i 2016, og der er grund til at takke både 

medlemmer og medarbejdere for på positiv vis, at have tacklet alle udfordringer på.  

 

Om HKA 
 
HKA blev oprettet som en selvstændig enhed med bl.a. egen bestyrelse og selvstændig økonomi i 
2007.  
Siden er der sket mindre forandringer i snitfladerne mellem HKA og afdelingerne, men i det store og 
hele følges beslutningerne fra 2007. De lokale aktiviteter på a-kasseområdet udføres af afdelingernes 
Job/Vejledningsenheder. Her reguleres ressourcer årligt ved beslutninger i HKA’s bestyrelse.   
 
HK/Danmarks a-kasse (HKA) 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  
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Derudover præciseres følgende:  

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

 Alle økonomiske konsekvenser ved fejlagtig rådgivning og/eller omgørelser af afgørelser m.v. 
finansieres centralt af HKA.  

 Ansvaret for valg af antal lokationer i den enkelte afdeling er placeret decentralt i afdelingerne.  
 
Lokalt er følgende opgaver placeret:  

 Fællessamtaler for ledige i jobcentrene  

 CV-møder 

 Rådighed 
o Rådighedssamtaler 
o Rådighedsvurderinger 
o Sager om manglende dokumentation til rådighedsvurdering 

 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 rådighed værende 
oplysninger om status på: udbetalingstidspunkter, dagpengesats, indplacering, feriedagpenge og 
supplerende dagpenge. 

 
Udvikling i ledigheden i 2016    
  
Ledigheden for oktober måned er faldet fra 5,0 % i 2015 og 4,4 % i 2016. I oktober 2014 var 
ledigheden på 5,6 %, så der har været et fortsat jævnt fald i ledigheden over de seneste år.  
 

 
 
I oktober 2016 var der 8.909 fuldtidsledige medlemmer. I oktober 2015 var tallet 10.254, og dermed er 
ledigheden faldet med 1.345 det seneste år. Altså et fald i ledigheden på 13 % i det seneste år.  
 
Det er i de private sektorer, HK Privat og HK Handel, at ledigheden er højest, mens de offentlige 
sektorer, HK Stat og HK Kommunal, ikke i samme grad er berørte af ledighed.  
Endvidere er navnlig medlemmer under 30 år hårdt ramt af ledighed, ligesom det geografisk er 
medlemmer særligt i HK/Midt, som har størst ledighed.   
Langtidsledigheden er høj i HKA, og p.t. er der ca. 3.000 ledige medlemmer, som har været uafbrudt 
ledige i de seneste 11 måneder. Her kan det også konstateres, at jo højere alder en ledig har, jo større 
er sandsynligheden for langtidsledighed.  
Langtidsledighed, ledighed for dimittender og ledighed blandt +50 årige indgår som særlige 
indsatsområde i strategien for 2017.  
 
Ledigheden blandt HKA’s medlemmer er 0,7 % over gennemsnittet, hvilket har været et kendetegn ved 
tidligere opgange i samfundsøkonomien. Her kommer beskæftigelsen traditionelt senere til ledige 
HKA-medlemmer end til fx byggeriet eller jernindustrien.  
 
Antallet af HK-stillinger på Jobnet er vokset siden juli måned 2015, og det er fortsat også i 2016. Dette 
kombineret med, at antallet af konkurser er lavt, betyder at der er en god udvikling i gang.  
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Det er derfor forventningen, at ledigheden fortsat falder eller som minimum holder status quo i 2017. 
Det er håbet, at opsvinget også vil gavne ledige med længere tids ledighed, og dem som er faldet helt 
ud af dagpengesystemet.  
 
Efterløn 
 
Med tilbagetrækningsreformen og muligheden for at melde sig ud af ordningen på gunstige vilkår i 
2012, skete der et skred i antal tilmeldte til efterlønsordningen. Før 2012 havde HKA 140.000 
medlemmer tilmeldt efterlønsordningen. Ved udgangen af 2014 var dette tal faldet til 52.000 
medlemmer tilmeldt ordningen og 12.000 medlemmer, der var på efterløn. 
 
Ultimo 2016 viser tallene, at HKA har 48.561 medlemmer, som betaler efterlønsbidrag. Af disse har 
9.916 et efterlønsbevis og kan gå på efterløn. Endelig har HKA 5.572 medlemmer, som allerede er 
gået på efterløn. 
 
Udover det forventede fald fra 2012 i antal tilmeldte medlemmer i ordningen, så er det også værd at 
notere sig, at der de sidste år er sket en opbremsning på mere end 50 % i antallet af medlemmer, som 
rent faktisk stopper med at arbejde og går på efterløn.  
Så efterlønsordningen bruges ikke i samme omfang som for blot få år siden.    
 
Medlemskontakt, samtaler i afdelingerne og fællessamtaler i jobcentrene 
 
CV- og rådighedssamtaler og -møder med ledige medlemmer skal gennemføres lokalt i afdelingernes 
Job/Vejledningsenheder, jf. de aftalte snitflader. Det er målsætningen, at disse møder gennemføres 
med en rettidighed på 90 %.  
 
Fællessamtalerne i jobcentrene ved 1, 6 og 16 måneders ledighed var fuldt implementerede i juli 2016. 
Allerede i 2015 startede samtalerne ved 6 og 16 måneders ledighed, og den 1. juli 2016 kom 
samtalerne ved 1 måneds ledighed også i gang.  
I Job/Vejledning lokalt var vi parate, men det må erkendes at en lang række jobcentre enten ikke var 
gearede ressourcemæssigt til opgaven eller ikke havde fokus på, at denne opgave skulle løses 
sammen med a-kasserne. Her ved udgangen af 2016 er det vurderingen, at langt de fleste jobcentre 
er kommet med og det forventes, at antallet af fællessamtaler kommer op i fuld skala fra primo 2017.  
 
Det var en stor opgave med de nye fællessamtaler i jobcentrene, hvor det pt. anslås, at der skal op 
mod 25 årsværk til at sikre, at opgaven bliver løst tilfredsstillende, når samtalerne er fuldt indfasede 
både praktisk og økonomisk i 2017.    
 
Mere end 98 % af de ledige har valgt at tage Job/Vejledning med til fællessamtalen i jobcentret, hvilket 
er positivt. Her har der været mindre udfordringer med kommunikationen til de ledige fra enkelte 
jobcentre, så vi er så tæt på 100 % som muligt.      
 
Samlet set har Job/Vejledning afholdt 42.500 møder/samtaler i 2016, eller gennemsnitligt 170 
medlemsdialoger pr. arbejdsdag.  
Fordelingen af samtalerne var følgende: 
CV-samtaler:                 15.600 

Rådighedssamtaler:                      11.500 

Fællessamtaler i jobcentrene        15.400 

 
Medlemskontakt, telefoni 
 

HKA besvarede i 2016 i alt 193.000 telefonopkald (HKA’s nummer). Den gennemsnitlige samtaletid var 

5 minutter og 2 sekunder. I 2015 havde HKA 211.000 besvarede kald.  

Job/Vejledning besvarede i 2016 i alt 59.000 telefonopkald (Job/Vejledning, IVR 5). I 2015 var dette tal 

58.000.   

Samlet betyder det, at der både i 2015 og 2016 blev besvaret mere end 250.000 telefonopkald eller 
gennemsnitligt 1.000 opkald pr. arbejdsdag.  
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Trainee-projekter 
 
Efter flere år med anmodninger om, at HKA og andre LO a-kasser kom i betragtning til særlige midler 
til forløb for ledige dimittender, så fik HKA gennem LO i 2015 den første bevilling til de såkaldte 
trainee-projekter. For HK betød det en bevilling på samlet 129 forløb for ledige dimittender i 
2015/2016.  
 
De første 62 dimittender gennemførte i 2015. De 62 var fordelt med 31 i HK Hovedstaden og 31 i HK 
Østjylland. 
 I 2016 har HKA fået tilført ubenyttede midler fra andre a-kasser, og derfor blev der mulighed for at 
gennemføre forløb for i alt 93 dimittender, fordelt med 47 medlemmer fra HK Hovedstaden og 46 fra 
HK Østjylland.  
Samlet er der gennemført forløb med 153 dimittender, og derfor blev det også modtaget meget 
velkomment, at ordningen nu fortsætter i 2017, hvor HKA forventeligt får 60 forløb. De ekstra 
bevilgede forløb er skaffet fra andre a-kassers uudnyttede puljer. 
 
Måske vigtigst af alt, så har der været mange positive tilbagemeldinger fra ledige og fra virksomheder 
for at HK Østjylland, HK Hovedstaden og HKA har grebet og løftet opgaven godt. I de kommende år er 
det håbet, at indsatsen kan spredes endnu mere ud over landet.   
 
HK JobBørs  
 
I 2014 besluttede Hovedbestyrelsen, at der skulle igangsættes en særlig indsats på 
jobformidlingsområdet i 2015 og 2016, nærmere bestemt ”HK JobBørs”. Indsatsen finansieredes af 
forbundsreserven i HK og var mål- og kontraktstyret.  
 
HK JobBørs blev administreret af HKA i projektperioden. Ultimo december 2016 kan følgende 
kvantitative resultater opgøres for HK JobBørs:  
 

 
 
Jobordrer er det antal stillinger, der indgår i den enkelte jobordre. Der kan være flere stillinger med i én 
jobordrer.  
HK-jobformidlinger er dokumenterede ansættelser i konkrete stillinger gennemført af HK JobBørs. Det 
reelle tal er således højere end de 1.414, men kan ikke dokumenteres. 
 
Resultaterne med HK JobBørs har været gode, og medlemmernes respons på initiativet har været 
ovenud positive, så kvalitativt har det været oplevet positivt af HKA’s medlemmer. 
Samlet indfriede alle 7 afdelinger måltallene for 2015 og 5 afdelinger indfriede målsætningerne for 
2016. 
   
HK JobBørs overgår nu fra projektstatus til at blive fast landsdækkende tilbud i lighed med en række 
andre medlemstilbud under ”Karriere & Uddannelse” i HK. JobBørs vil herefter udelukkende være en 
ydelse, der tilbydes medlemmer af HK.  
 
”Penge til tiden” 
 
HKA har en målsætning om, at så mange ledige og efterlønsmodtagere som overhovedet muligt, 
modtager korrekt beregnede udbetalinger hver måned – og vel at mærke før månedens udgang.  
 
Selvfølgelig er der tilfælde, hvor ledige eller efterlønsmodtagere ikke får indsendt det nødvendige 
materiale rettidigt, men det er undtagelsen.  
Her kontakter HKA medlemmet og på den måde sikres det, at så at sige alle sikres udbetaling før 
månedens udgang.  
Denne målsætning er realiseret hver måned i 2016. 

HK JobBørs, samlede resultater i projektperioden 2015 - 2016

2015 2016 Samlet 

Virksomhedskontakter 3.403 972 4.375

Jobordrer (stillinger) 1.806 3.344 5.150

HK-Jobformidlinger 410 1.005 1.415
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Udvikling af medlemsservice gennem medlemsinddragelse og målinger   
 
HKA har siden 2009 haft et eksternt firma til at foretage kvartalsvise tilfredsmålinger, således at bl.a. 
evnen til at kommunikere og gøre sig forståelig bliver målt og vurderet løbende. 
 
I HKA er målsætningen, at det vægtede gennemsnit i kvartalsvise målinger er på minimum 80 %. 
Målingernes skala er ændret i 2015, således at de 80 % er omregnet til 5,8 på en skala fra 0-7.  
 
HKA måler på kvaliteten af samtaler indgået til HKA og således ikke samtaler indgået til afdelinger, der 
på kontrakt løser job- og vejledningsopgaver for HKA.  
Det vil også sige, at langt de fleste bebyrdende samtaler går til HKA. Det betyder, at målsætningen om 
80 % med samtaler med HKA er lavere end målsætningen for øvrige samtaler på a-kasseområdet i 
Job/Vejledning, som er 85 %.  
 
Af oversigten fremgår det tydeligt, at overgangen til Modulus kostede rigtig meget på 
medlemstilfredsheden. At vores telefonsystem også var ustabilt i perioder medførte alt for lange 
ventetider, som ikke var tilfredsstillende. Det sidste fremgår tydeligt ved målingen i marts 2016, hvor 
tilfredsheden nåede et utilfredsstillende lavpunkt.  
 
Vi kan nu konstatere, at medlemstilfredsheden samlet set er oppe over servicemålet på 5,8 fra juni og 
er blevet forbedret yderligere i efteråret.  
Det ændrer dog ikke ved, at vi kun lige er nået op på tidligere tiders niveau, og der vil derfor blive sat 
meget energi ind på, at få hævet medlemstilfredsheden yderligere i 2017. Dette skal ske gennem 
kompetenceudvikling i HKA og sikring af stabile tekniske løsninger til at understøtte servicen over for 
medlemmerne.    
 

 
 
HKA har igennem de senere år haft stadig større fokus på at inddrage medlemmerne i udvikling af 
vores service. Dette er sket gennem konkrete målinger, jf. ovennævnte, men naturligvis også omkring 
den konkrete service, uanset om der er tale om service på pr. telefon, mail eller ved møder. 
 
Telefonmålinger, MSI-undersøgelse og ikke mindst medlemmernes bemærkninger indgik i efteråret 
ved udvikling af nyt vejledningskoncept, som bruges på samme vis af alle 7 afdelinger ved samtaler 
med medlemmer. Herigennem blev det fastslået, at tidligere tiders stormøder er passé og skal afløses 
af langt højere grad af fokus på den individuelle dialog den ledige har med HKA og lokalt i 
Job/Vejledning.    
 
Efter et pilotforsøg blev der i efteråret 2016 udviklet og testet sms-målinger, hvor ledige straks efter 
deltagelse i fx et CV-møde (efter 14 dages ledighed) får mulighed for at hjælpe HKA med 
kvalitetsudviklingen, ved at besvare korte enkle spørgsmål.  
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Et andet eksempel på den øgede medlemsfokus kan findes i kvalitetsudviklingen i HKA, hvor der fra 
2016 indgår et fast element: Hvorledes sikres medlemsevalueringer i det konkrete fremtidige tiltag, og 
hvorledes sikres segmentering af service, så den er tilpasset det enkelte medlem.  
 
Alt dette foldes ud i første halvår af 2017 og blive en af hovedhjørnestenene i den fremtidige udvikling 
af service på a-kasseområdet.   
 
HKA’s økonomiske udvikling  
  
Bestyrelsen har besluttet en målsætning om, at HKA’s egenkapital skal være positiv og skal kunne 
modstå ekstraordinære omkostninger, som følge af ændret lovgivning og tilhørende nye krav til a-
kasserne.   
 
Budgettet for 2016 udviser et driftsoverskud på 9,1 mio.kr. og budgettet for 2017 udviser et næsten 
tilsvarende underskud på 9,8 mio.kr. Egenkapitalen vil herefter forventeligt udgøre 25,1 mio.kr. ultimo 
2017. 
Med den stadig skiftende lovgivning på a-kasseområdet in mente, så er det tydeligt, at den tætte 
økonomistyring, som HKA har haft siden sin start i 2007, skal fortsætte også i de kommende år.  
 
Den økonomiske udvikling er i høj grad beroende på forhold omkring medlemsudviklingen, udviklingen 
i ressourcebehovet og udviklingen i administrationsbidraget til HKA (medlemskontingent). Disse 
belyses i det følgende. 
 
Medlemsudviklingen   
  
HKA havde pr. 30. november 2016 i alt 209.950 medlemmer, heraf betalte 187.001 medlemmer 
administrationsbidrag til HKA.  
Udviklingen det seneste år (november til november) har omregnet været en tilbagegang i antal 
betalende medlemmer på 2,5 %. Der var budgetteret med en tilbagegang på 2,6 %. 
Antal ikke-betalende er steget med 8 (otte) medlemmer og har således været status quo i forhold til 
2015.  
 
HKA har ca. 39.000 medlemmer, der kun er medlem af HKA og ikke af HK. Det har været et næsten 
konstant antal i en del år. For denne gruppe medlemmer er medlemsudviklingen mere positiv end 
blandt øvrige medlemmer af HKA, og medlemstabet pr. år har i gennemsnit været ca. 1 %.   
 
Takket være indsatsen i HKA og Job/vejledning i afdelingerne gennem god medlemsservice (på trods 
af årets svære tekniske udfordringer), samt fastholdelsesindsatsen generelt i afdelingerne, så er 
medlemsudviklingen næsten på samme niveau som i 2015 - og bedre end i årene før.  
 
Medlemsfastholdelse indgår som et element i HKA’s strategiske indsatser for 2017, hvorfor det p.t. 
forventes, at medlemsudviklingen bliver bedre i 2017 end i tidligere år, omend budgetfremskrivningen i 
2017 for betalende medlemmer sker ud fra et forsigtighedsprincip på -2,6 %, som i 2015. 
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Der har helt generelt været primært 3 grunde til medlemstilbagegangen for HKA:  
1. Den demografiske udvikling i samfundet (store årgange på pension og mindre årgange ud på 

arbejdsmarkedet),  
2. Jobskifte/uddannelse ud af HK’s område (fx til FOA eller FTF-området)  
3. Netto afgang til andre a-kasser (”gule” forretnings a-kasser).   
 
Navnlig nettoafgangen til ”gule” forretnings a-kasser er faldet. Særligt i forhold til Krifa er 
medlemsvandringen ændret markant i positiv retning i forhold til for få år siden.    
 
HKA’s organisation  
 
HKA’s organisation bliver løbende vurderet og tilpasset. Bestyrelsen træffer hvert forår beslutninger 
om budgetter for det kommende år og dermed om den fremtidige a-kassedrift - og ikke mindst 
serviceniveau og normeringer både centralt i HKA og lokalt i afdelingernes Job/Vejledningsenheder.  
 
Årsværksforbruget i HKA følger den besluttede ramme, dog således forstået, at hvis der viser sig 
mulighed for yderligere periodevis sænkning og dermed sænkning af lønomkostninger m.v., så finder 
det sted. 
Med de mange uforudsete udfordringer i 2016, så har en periodevis sænkning af lønomkostningerne 
ikke været mulig, da der i perioder har været behov for akut at igangsætte overarbejde. 
 
Særligt for 2016 blev det i bestyrelsen i april 2015 besluttet, at der i efteråret 2015 skulle ske et 
genbesøg af budgetterne og dermed ressourcebehovet for Job/Vejledning i afdelinger for 2016.  
Denne proces resulterede i en beslutning i HKA’s bestyrelse om en merbevilling til afdelingerne på 5,9 
årsværk, svarende til 4,2 mio.kr. i 2016.     
 
I takt med stadig mere effektive arbejdsgange, større digitalisering og medlemmernes brug af 
selvbetjeningsløsninger, så er medarbejderantallet i HKA og lokalt i job/vejledning helt naturligt blevet 
løbende tilpasset.  
Men som det fremgår nedenfor, så har ny lovgivning og her beskæftigelsesreformens mange 
fællessamtaler i jobcentrene, som overstiger antallet af samtaler de afløste i a-kasserne, betydet en 
stigning i ressourcebehovet lokalt.  
 
Beskæftigelsesreformen slår først helt igennem i 2017, hvilket også kan aflæses på antallet af 
normeringer.  
  
Normeringer til HKA og Job/Vejledningsenhederne fremgår af den seneste årlige opgørelse godkendt i 
bestyrelsen. 
  

 
 
At normeringen har været faldende kan også aflæses ved en sammenligning med 2010 og 2011, hvor 
der var normeret 190 årsværk i HKA og 109 årsværk i Job/Vejledning.  
 
Den administrative ledelse i HKA udgøres p.t. af 3 ledere (direktør, kontorchef og afdelingsleder) mod 
budgetteret 4. Det skyldes, at HKA’s administrationschef er udlånt til projektet ”Karriere & Uddannelse” 
i HK indtil sommeren 2017. Herefter vil den administrative ledelsen igen består af 4.  
 
Kontingentudvikling i HKA 
 
Med den gennemsnitligt højere ledighed end resten af arbejdsmarkedet og med de store udfordringer, 
der bydes a-kasserne helt generelt, så har der også været fokus på det bidrag medlemmerne betaler 
til HKA for at være medlem af a-kassen.  

Normeringer på a-kasseområdet 

HKA Job/vejledning Samlet 

2014 (Regnskab) 128,3 90,5 218,8

2015 (Regnskab) 118,6 89,4 208,0

2016 (Korr. Budget) 117,1 96,9 214,0

2017 (Budget) 112,7 107,7 220,4

2018 (Budgetoverslag) 108,9 102,9 211,8
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Når der skal sammenlignes med bidraget i andre a-kasser, så skal det også indgå hvor stor ledigheden 
er, da det alt andet lige er mere omkostningskrævende med høj ledighed end med lav ledighed. 
Så meget desto mere er det tilfredsstillende, at HKA har et administrationsbidrag, der er lavere end i 
2005.  
 
Den seneste revision af administrationsbidraget skete pr. 1. september 2016, som en af konsekvens af 
beslutning om revision af finansieringen på kontingentområdet i HK/HKA, jf. anbefalingerne fra 
Økonomigruppen nedsat af Hovedbestyrelsen i HK i efteråret 2015. Herefter blev 
administrationsbidraget til a-kassen nedsat fra 130 til 122 kr. pr. måned. 
 
I HKA’s budget for 2017 forudsættes administrationsbidraget reguleret op til 125 kr. pr. måned fra 1. 
september 2017.  

 
 
Til sammenligning kan det oplyses, at administrationsbidraget (kontingentet) til en række 
konkurrerende a-kasser er følgende: 
CA:  132 kr. pr. md. 
Krifa:   127 kr. pr. md. 
ASE:  125 kr. pr. md.  
Det Faglige Hus: 124 kr. pr. md. 
Lederne:  103 kr. pr. md. 
 
Det gennemsnitlige administrationsbidrag for alle a-kasser udgør pt. 124 kr. pr. måned.  
 
2017, dagpengereformens udrulning 
 
I sommeren 2016 vedtog Folketinget en stor reform af dagpengesystemet. De fleste og største 
ændringer får virkning fra 1. juli 2017, men enkelte regler ændres allerede fra 2. januar 2017. 
Reformen har allerede fyldt en del i HKA, både ved intern kommunikation og uddannelse af 
medarbejdere både centralt og lokalt, og ved segmenteret kommunikation til berørte medlemmer. 
 
De nye regler betyder, at de hidtidige 82 % af den maksimale dagpengesats for dimittend-ledige 
sættes ned til 71,5 %. Satsen nedsættes ikke, hvis den ledige har forsørgerpligt over for børn. 
Det har helt naturligt skabt både vrede og mange spørgsmål fra medlemmer i HKA – og i en lang 
række andre a-kasser, ligesom a-kasserne har talt imod ændringen af dimittendsatsen og den fortsatte 
udhuling af dagpengesystemet. 
 
Dagpengeperioden er som bekendt på 2 år (104 uger). Som noget nyt får den ledige mulighed for at 
forlænge retten til dagpenge ud over de 2 år. Dagpengeperioden kan maksimalt forlænges med 1 år. 
De lønarbejdstimer, den ledige har haft, efter påbegyndte dagpengeperiode (efter seneste 
indplacering), kan bruges til at forlænge dagpengeretten. Arbejdstimerne vil fra 1. juli 2017 blive 
registreret på en egen beskæftigelseskonto. 
Hver time kan forlænge med det dobbelte, det vil sige, at 1 arbejdstime kan forlænge dagpengeretten 
med 2 timer. 
Bemærk dog, at der i perioden 2. januar 2017 - 1. juli 2017 er en overgangsordning. Det skyldes, at 
der i denne periode fortsat forbruges og dermed forlænges i uger/klip. 
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De nye regler og nye overgangsordninger er en stadig kilde til frustration hos vores medlemmer, og det 
er bestemt ikke noget, der gør det lettere at forstå og forklarer medlemmerne for medarbejderne i HKA 
og Job/Vejledning. 
 
2017, strategiske tiltag 
 
HKA’s bestyrelse har gennem 2016 haft en række drøftelser om HKA’s fremtidige indsatsområder og 
behovet for strategiske tiltag. Dette skete med baggrund i større medlemsundersøgelse fra MSI 
Research i foråret 2016, samt de løbende telefonmålinger af kvaliteten i medlemsservicen her.  
 
Resultaterne af undersøgelserne synliggjorde behov for at forbedre medlemsservice og dermed sikre, 
at ledige medlemmer oplever større værdi af deres medlemskab af HKA. Herudover indgik også 
samarbejde om udvikling af initiativer på a-kasseområdet i relation til HK’s tiltag med ”Karriere & 
Uddannelse” og ”Medlemsrejsen”, som kommer i drift i 2017.   
 
Det har udmøntet sig i følgende målsætning for HKA’s fremtidige udviklings- og strategiarbejde:    
”Vi ønsker at sikre en medlemsorienteret service, der giver gode og værdifulde medlemsoplevelser, 
som hænger sammen på tværs af kontaktpunkter og efterlader et stærkt helhedsindtryk til glæde for 
både medlemmer og HK/HKA.” 
 
Helt konkret er der truffet beslutning om 7 strategiske indsatsområder i 2017, hvoraf flere er nævnt 
under enkeltpunkter i denne årsberetning: 
1. Indsats for at nedbringe langtidsledighed (mentor ordning / håndholdt indsats) 
2. Indsats for ledige dimittender (evt. set i forlængelse af trainee-projekterne) 
3. Indsats for +50 årige ledige, eventuelt kombineret med langtidsledig indsats 
4. Indsats for at segmentere medlemsservice på a-kasseområdet (ved møder og kommunikativt – 

videreudvikling af vejledningskoncept) 
5. Indsats i HKA for at fastholde medlemmer når ”Karriere & Uddannelse” er igangsat primo 2017 
6. Indsats for at bidrage til at sikre, at ”rene” a-kassemedlemmer også bliver opmærksomme på 

muligheden for medlemskab af HK, og dermed sikres mulighed for at trække på de medlemstilbud, 
HK har her og som ligger tæt op ad a-kasseydelser 

7. Indsats for at sikre større fagligt fokus ved møder for ledige i job/vejledning (fx ved fællesdelen af 
CV-møder) 

 
Bestyrelsen i HKA vil løbende følge udviklingen på de 7 områder i 2017, ligesom der også vil ske en 
afrapportering på delegeretmødet i HKA den 20. november 2017. 
 

--- 0 --- 
 
2016 var et år med mange nye udfordringer fordelt over et bredt spektre af opgavefelter. Sammen med 
den daglige drift er disse opgaver løst på bedst mulige måde af medarbejdere i HKA og 
Job/Vejledning.  
  
Det kan roligt siges, at medlemmer og medarbejdere i HKA og Job/Vejledningsenhederne lokalt er 
blevet testet – og set i lyset af de positive medlemsmålinger og tilkendegivelser vi nu ser her ved årets 
afslutning, så må det siges, at vi alle gennem engagement og godt kollegialt samarbejde er lykkedes 
med at rette op efter forårets IT-udfordringer.   
 
Med denne beretning skal der lyde et godt nytår og tak for samarbejdet i 2016 til medlemmer og 
kolleger i HK og HKA.  
 
 
Venlig hilsen og godt nytår 
 
 
 
Mette Kindberg  Bo Gatzwiller 
Formand  Direktør 


