
 
Dagsordenens punkt 7 k 
 
Vejledende principdrøftelse om Lønsikring 
 
 
 

 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 
 
 
Forslagets tekst:   
 
HB foreslår, at Repræsentantskabet gennemfører en vejledende principdrøftelse af muligheder og vilkår, 
hvis Etf tager imod tilbuddet om en kollektiv, obligatorisk Lønsikring via DSA. 
  
 

 
Motivation af forslaget: 
 
HB drøftede Lønsikring på et HB-møde i september måned 2016. HB synes, at Lønsikring er ret vidtgå-
ende ikke mindst fordi, den er obligatorisk. Derfor ønsker HB at høre medlemmernes holdning. Det gør vi 
her på REP16 i denne drøftelse. Drøftelsen er vejledende for HB. Repræsentantskabet skal altså ikke tage 
stilling til, om Etf skal gå videre med at blive en del af ordningen med Lønsikring. Den beslutning ligger for-
sat i HB. Men HB har brug for at høre medlemmernes holdning.  
 
DSA’s delegeretforsamling vedtog i juni 2016, at DSA i samarbejde med Bauta Forsikring skal/kan udbyde 
kollektive og obligatoriske lønsikringsordninger til medlemsorganisationerne i DSA. De nærmere vilkår for 
ordningen fremgår af bilag 7-k-a, hvor DSA orienterer udførligt om ordningen. 
 
Kort fortalt vil en tilslutning til ordningen betyde, at medlemmerne ved ledighed er sikret en økonomisk 
kompensation svarende til forskellen mellem dagpenge og 80 procent af den tidligere løn. Tilslutningen til 
ordningen er kollektiv. Det betyder, at alle Etf’s medlemmer af DSA omfattes af ordningen, uanset om det 
enkelte medlem ønsker det eller ikke. Tilsvarende opkræves hvert medlem betaling for at være omfattet af 
ordningen. Betaling til ordningen lægges oveni kontingentet til DSA. Det er Etf, der skal stå for opkrævnin-
gen af kontingentet.  
 
Der vil formodentlig blive tilbudt forskellige modeller for Lønsikring. Det kan derfor ikke med sikkerhed oply-
ses, hvad prisen vil være. Men de estimater, der er tilgængelige nu, ligger på en pris fra kroner 53 til kroner 
67 pr. måned.  
 
Denne obligatoriske deltagelse rejser nogle principielle spørgsmål som f.eks.: 
 
• Hvordan stiller Repræsentantskabet sig til det forhold, at alle medlemmer gennem indgåelse af en af-

tale om Lønsikring pålægges et forhøjet kontingent til DSA, uanset om de personligt ønsker at være 
en del af ordningen? 

• Hvordan vurderer Repræsentantskabet, at medlemmerne vil stille sig til et kontingent, der alt andet 
lige samlet set vil blive forøget (kontingent til Etf, ordinært kontingent til DSA, betaling til lønsikring)? 

• Hvordan stiller Repræsentantskabet sig til det principielle forhold i, at tilslutning til disse ordninger indi-
rekte kan være en tilskyndelse til, at der politisk ikke ses et behov for at forhøje på de lovfastsatte sat-
ser ved ledighed; - der i øvrigt ifølge DSA’s tilkendegivelser på Folkemødet 2016 er udhulet gennem 
de senere år? 

• Hvordan stiller Repræsentantskabet sig til, at en obligatorisk ordning kan få den konsekvens, at med-
lemmerne vælger en anden a-kasse for at undgå ordningen? 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 


