
 

 

 

1 
A-kassens beretning 2019 – 2020 • BJMFs Generalforsamling 14. november 2020 

 

 

 

 

 

Skriftlig beretning fra A-kassen 
3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening 2019-2020 

 
 

Forringelser på dagpengeområdet siden 2006 

Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i 

en a-kasse. Dagpengenes kompensationsgrad er blevet kraftigt udhulet. Lavere satsregulering i 

forhold til lønudviklingen og øgede beskæftigelsesfradrag svarer faktisk samlet til, at et års 

dagpenge er skåret ned til ca. 10 måneder. 

 

Dagpengeperioden er blevet afkortet og genoptjeningskravet for ny dagpengeret er fordoblet. Over 

90.000 har mistet dagpengeretten som følge af dagpengereformen fra 2010. Pensions- og 

efterlønsalderen er blevet forhøjet. Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt 

afskaffet.  

 

Vi er nu ved et punkt, hvor der kan stilles alvorlig tvivl ved, om vi fremover kan opretholde et 

system, hvor langt de fleste lønmodtagere fortsat vil betale for a-kassemedlemskab. En faldende 

forsikringsgrad vil være en trussel mod den danske flexicuritymodel. Og det kan underminere 

Danmark som et velfærdssamfund, hvor det økonomiske fundament ikke rykkes væk under 

familierne, hvis de i en periode rammes af ledighed. 

 

Lønforsikringer 

I november 2019 gik ASE ud og sagde at de tilbød lønsikringer uden krav om medlemskab af a-

kasse eller indflydelse af jobcenter, men kun til udvalgte medlemsgrupper med lav arbejdsløshed. 

ASE var dog ikke de første til at tilbyde lønsikring uden medlemskab af A-kasse eller indflydelse af 

jobcenter, allerede i 2015 så Krifas jobsikring dagens lys. Det at dagpengene forringes gør at nogen 

A-kasser føler sig presset af medlemmerne og andre A-kasser til at etablerer en lønsikring. 

 

I 2010 havde 87.000 tegnet en lønforsikring, det er steget markant til at der i 2019 var 333.000 der 

havde tegnet en lønforsikring. Lønsikringer er en usolidarisk løsning og der er kun en måde at 

komme de usolidariske lønsikringer til livs og det er at dagpengedækningen øges og det må gerne 

gå hurtigt. 

 

Ny LAB-lov og forsøg med mere ansvar til a-kasserne  
Tjek jobforslag er afskaffet, kravet om, at ledige dagpengemodtagere skal tjekke jobforslag på 

Jobnet hver uge, blev afskaffet 1. januar. Kravet er ikke længere relevant, da medlemmerne allerede 

i dag registrerer deres jobsøgning i en joblog – enten på Jobnet eller i vores egen Joblog.  

 

Mindre intensiv indsats, mulighederne for at blive omfattet af en mindre intensiv indsats - i de 

sidste 6 uger af ledighedsperioden udvides, til også at gælde hjemsendt på grund af vejrlig eller 

materialemangel (fritagelsen gælder for den periode, medlemmet reelt er hjemsendt) og kravene til 

den ledige i perioden lempes. medlemmet bliver fritaget for: at være aktivt jobsøgende og registrere 

jobsøgning i Joblog at deltage i samtaler (CV, jobsamtaler, fællessamtaler og rådighedssamtaler) og 

deltage i tilbud. Det er medlemmets jobcenter, der registrerer mindre intensiv indsats. Så 

forbedringer er der også en gang i mellem. 
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Opholdskrav afskaffes 

Den 1. februar 2020 blev opholdskravet afskaffet. Det var en sejr for a-kasserne og især for vores 

medlemmer, vi har været med i kampen for afskaffelsen, ved at demonstrerer ved Christiansborg, 

ved foretræde hos beskæftigelsesudvalget i folketinget og ved at sige hvor åndsvagt det opholdskrav 

alle de steder vi har været eller er kommet. 

 

Forsøg med mere ansvar til a-kasserne 

I en 4-årig periode (fra 2020 til og med 2023) indgår 9 udvalgte a-kasser i et forsøg. I forsøget står 

a-kasserne for kontaktforløbet i de første tre måneder af ledighedsperioden for medlemmer, der bor 

i forsøgskommuner og som indplaceres eller genindplaceres i dagpengesystemet.  

 

3FA deltager i forsøget i Region Midt, Region Syd, i en del af Region Sjælland og på Bornholm, da 

BJMF har medlemmer der bor i de regioner, er BJMF også en del af forsøget, desværre ikke med 

alle vores medlemmer. 

 

Efterløn 

Efterlønnen skulle stadig være en central del af tilbagetrækningssystemet herhjemme. Men i dag er 

kun 50.000 på efterløn.  

 

I 2011 var der over en million a-kassemedlemmer, der betalte til efterlønsordningen. I dag er der 

360.600 medlemmer af a-kasserne, der stadig betaler til efterlønsordningen. I 3FA er der godt 

47.000 betalere. Det svarer til godt en femtedel af medlemmerne af 3FA. I 2011 var det langt over 

halvdelen af a-kassens medlemmer, der betalte til efterløn. 

 

På baggrund af at vi kunne se vores medlemmer fik i gennemsnit 13.908 kr. brutto i efterløn, 

kontaktede vi fagbladet og fik 3 medlemmer til at fortælle deres historie og hvad de får eller hvor 

lidt de får i efterløn. 

 

Det gjorde Leif, Michael og Rene, tak til dem for at stå frem, artiklerne har fået en del 

opmærksomhed fra medlemmer og også fra politikkerer. 

 

Corona 

vi valgte at sende de fleste fra A-kassen hjem og arbejde da vi vidste at en syg med corona ville 

kunne blive et problem, for i slutningen af marts skulle vi udbetale dagpenge til cirka 1000 af vores 

medlemmer og det var den vigtigste opgave vi havde foran os, at vores medlemmer og kollegaer 

kunne betale deres regninger.  

 

Corona blev en udfordring ikke kun for os, men også andre 3F a-kasser og derfor tilbød vi vores 

hjælp til de andre 3F A-kasser i vores region, det var der to a-kasser der gjorde brug af. Så mens vi 

arbejdede hjemmefra, fik vi udbetalt dagpenge og efterløn til vores medlemmer, men vi fik også 

hjulpet to andre 3F a-kasser. 

 

Statistik  

2019 var ligesom 2018 et år med god beskæftigelse inden for byggeriet, hvilket især i højsæsonen 

kan ses på vores ledighedsstatistik, men Corona krisen gjorde at vi steg en del fra marts 2020 og 

indtil september 2020 hvor der herefter gik en del medlemmer i arbejde igen. 

 

http://www.3fi.dk/A-kasse/Nyheder/Nyheder%20fra%20A-kassen/Opholdskrav%20afskaffes.aspx
https://www.jobindsats.dk/jobindsats/sv/DatabankViewer/ShowResult?2011=on&2019=on&mGroupIds=mgrpA15_1%2CmgrpA15_2&AreaType=All&AreaSort=none&AreaIds=56&FrequencyId=y&PeriodIds=2011Y01%2C2019Y01&_akasseDP=26%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%2C21%2C22%2C23%2C24%2C25&BenefitGroupId=Y28&MeasurementId=Y28A15&Name=&CubeId=star_y28a15&HasPivot=False&RowAxis=_omrade%2C_omrade_f3b%2C_akasseDP&ColumnAxis=_periode%2CMeasurementAxis#step3
https://www.jobindsats.dk/jobindsats/sv/DatabankViewer/ShowResult?2011=on&2019=on&mGroupIds=mgrpA15_1%2CmgrpA15_2&AreaType=All&AreaSort=none&AreaIds=56&FrequencyId=y&PeriodIds=2011Y01%2C2019Y01&_akasseDP=26%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%2C21%2C22%2C23%2C24%2C25&BenefitGroupId=Y28&MeasurementId=Y28A15&Name=&CubeId=star_y28a15&HasPivot=False&RowAxis=_omrade%2C_omrade_f3b%2C_akasseDP&ColumnAxis=_periode%2CMeasurementAxis#step3
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Udbetalinger til medlemmer i BJMF fra januar 2019 til september 2020.  

 
 
Arbejdsopgaver  

Arbejdsopgaverne i A-kassen er mange da vi administrerer et lovkompleks på omkring 

30.000 sider. Her er et lille udsnit af tal fra 2019 på vores hovedopgaver, som kan give et 

indtryk af omfanget. 

 

                                                                                                             Antal medlemmer 

 

Cv samtaler  1399 

Rådighedssamtaler   797 

6 ugers jobrettet  101 

Udbetalte dagpenge  Kr. 90.466.330  1828 

EØS-dagpenge  Kr. 1.442.346  32 

Udbetalt Efterløn  Kr. 30.992.937  195 

Feriedagpenge  Kr. 2.385.114  370 

Skattefri præmie ved efterløn  Kr. 7.384.946 63 

Jobformidlinger   256 

 

 

Antallet af danskere, der betaler efterlønsbidrag, fortsætter med at falde. De seneste tal viser, at der 

1. september 2019 var godt 360.600 danskere, der betalte efterlønsbidrag. Det svarer til 16,3 

procent af dem, der er medlem af en a-kasse. I 2006 var tallet 62,7 procent. Antallet af medlemmer 

der er efterlønnere, er faldet se seneste år til lidt over 46.000 medlemmer i december. Fem år 

tidligere var antallet ca. 93.000. 

 

2020/2021 

vi vil forsætte med at mødes med A-klubben når klubben har noget de gerne vil diskutere eller blive 

informeret om. Vi har også startet et ordblindekursus op i fagforeningen i samarbejde med AOF, Vi 

forsætter med at have et Dansk for udlændinge i fagforeningens lokaler også i samarbejde med 

AOF. 

 

A-kasseområdet er en konstant politisk slagmark og vi i BJMF’s A-kasse involverer os så godt vi 

kan. Vi sidder med diverse rekrutteringsprojekter samt vi tager jobformidlingen meget seriøst, det 

kommer vi også i fremtiden til at bruge meget tid på.  
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I BJMF vil vi kæmpe videre medlemmernes vilkår og retssikkerhed som er under kraftig 

beskydning fra politikkernes reformer. 

 

Dennis Birger A-kassen 

 


