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Chockhöjning av medlemsavgiften är orsaken till att
mer än 300 000 lämnat a-kassan och att en kvarts
miljon kan hotas av inkasso visar SO:s
konsekvensanalys.
SO har gjort en konsekvensanalys av regeringens förändringar för de
arbetslösa och a-kassan. Villkoren för rätt till ersättning försämrades,
ersättningstaket sänktes och medlemmarna fick dessutom en mycket kraftig
höjning av medlemsavgiften.
Konsekvensanalysen visar att de ändringarna som berörde arbetslöshetsförsäkringens
finansiering och medlemsavgifterna haft stor negativ påverkan på a-kassornas verksamhet och
ekonomi. Nedan finns några sammanfattande punkter:
-

Antalet personer som är med i en a-kassa (i juli 2007) har minskat med 321 000 (8,4 %). Det
innebär att det är färre medlemmar som får bära kassornas kostnader och statens intäkter riskerar att bli lägre än beräknat.

-

Kostnaden för medlemsadministrationen har ökat med drygt 238,5 miljoner kronor. Vilket innebär en ökning av administrationskostnaden på ca 20 procent.

-

Förändringar i regelverket medför att kassorna inte kan planera sin ekonomi mera långsiktigt
något som negativt påverkar kassornas möjligheter till utveckling och långsiktig stabilitet.

-

Kassornas kan bli tvingade att driva in obetalda medlemsavgifter. Som mest motsvarar en
medlems skuld till kassan tre månaders obetald medlemsavgift vid bristande betalning (genomsnittligt ca 1000 kronor), vilket måste sättas i relation till kostnaderna för indrivning.

-

Skillnaden mellan högsta och lägsta medlemsavgift för löntagare har ökat dramatiskt från 34
kronor/månad till 218 kronor. Även grundavgifterna har fått en ökad skillnad från 34 till 51
kronor.

-

Överfinansieringen av ”arbetslöshetsförsäkringen” är 2007 ca 14,5 miljarder. En ökning med
11,5 miljarder jämfört med 2006.

SO:s ordförande Birgitta Lanér kommenterar konsekvensanalysen:
-

Analysen visar att med regeringens politik hotas hela a-kassesystemet. Tilltron och legitimiteten har kraftigt urholkats när över 300 000 har lämnat kassorna. Och de ekonomiska konsekvenserna hotar redan på kort sikt ett antal små kassor som får svårt att överleva på sikt. Ett
nytt avgiftssystem måste därför bidra till att återställa förtroendet och utgå från en finansiering i balans med kostnaderna.

-

Genom att kassorna också fått uppgiften att vara skatteindrivare hotar också inkasso för en
kvarts miljon före detta medlemmar. Regeringen behöver omedelbart klargöra att dessa skulder skall kunna hanteras utan att indrivning behöver ske.

Ytterligare kommentarer finns också på vår Webbplats www.samorg.org
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