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Flere muligheder for
deltidsforsikring i
a-kassen
Krifa mener
At a-kassemedlemmer bør have flere muligheder for deltidsforsikring.

Baggrund:
I dag skal ledige stille sig til rådighed for enten 37 timer (fuldtid) eller 30 timer (deltid) om ugen for at være
berettiget til dagpenge. I praksis harmonerer dette krav ikke særligt godt med ønsket om, at mennesker
skal have fleksible muligheder for at indrette arbejdslivet sådan, at det i videst muligt omfang understøtter en god balance i forhold til den enkeltes øvrige liv.
I Krifa ønsker vi at understøtte den enkelte i at kunne indrette sig sådan, at der sikres en god balance mellem arbejdsliv og øvrigt liv. Derfor har vi et ønske om, at de nuværende regler ændres, sådan at der bliver
mulighed for at modtage dagpenge, selvom man kun ønsker at stå til rådighed for eksempelvis 20 eller
25 timer om ugen. Vores forslag vil også kunne hjælpe en del af de mennesker, som i dag mister retten til
sygedagpenge, men efterfølgende ikke er raske nok til at kunne opfylde de nuværende rådighedskrav i
a-kassen.
Et eksempel til illustration
Lone bliver opsagt efter 10 år hos samme arbejdsgiver. Hun har igennem de seneste 7 år arbejdet fast 20
timer om ugen og det har hun været glad for. Hun har fået en god løn, og arbejdstiden har passet hende
perfekt i forhold til familien. Lone vil derfor gerne finde et nyt job på 20 timer om ugen. Men for at kunne
modtage dagpenge, indtil hun finder et nyt job, så skal hun efter de nuværende regler stå til rådighed for
minimum 30 timer om ugen. Det er bl.a. a-kassemedlemmer som Lone, vi ønsker at imødekomme med
vores forslag. I forhold til reglerne om beregning af dagpenge (Beregningsbekendtgørelsens § 4 stk. 2)
så opfylder Lone betingelserne for at kunne modtage dagpenge på baggrund af de timer, hun har haft,
og den løn hun har fået. Så vores forslag går alene på at gøre det muligt at stille sig til rådighed for færre
timer om ugen.
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Større fleksibilitet – samme krav til rådighed
Der skal naturligvis være et reelt arbejdsmarked for personer, der måtte ønske at stille sig til rådighed for
eksempelvis 20 eller 25 timer om ugen. Et hurtigt opslag på eksempelvis Jobindex viser, at der er mange
arbejdsgivere, der søger medarbejdere til under 30 timer om ugen. Hvis der inden for en bestemt branche
ikke er et tilstrækkeligt antal opslåede jobs på under 30 timer, så skal den ledige naturligvis være villig til
at udvide sit søgefelt til andre brancher og til et større geografisk område. I dag skal personer, der stiller
sig til rådighed for henholdsvis 30 og 37 timer også være villige til at udvide søgefeltet såvel fagligt som
geografisk, hvis der ikke er et tilstrækkeligt arbejdsmarked inden for ens primære branche. Vi ønsker således ikke at ændre på kravet om rådighed for arbejdsmarkedet.

