Varför en gemensam a-kassa för alla LO-förbund?
Varför utreda om en gemensam a-kassa?
För att den borgerliga regeringen har gjort a-kassan sämre, dyrare och mer orättvis.
Förändringarna är orsak till att pröva hur löntagarna bäst kan tryggas i en försäkring vid
arbetslöshet. Alternativ med olika möjligheter och begränsningar ska noga övervägas.

Bakgrund
Den borgerliga regeringen bestämmer om hur lagen om arbetslöshetsförsäkringen utformas
liksom om ersättningsnivåerna. LO-förbunden kan bestämma över hur a-kassorna organiseras.

Vem har beslutat om att utreda en gemensam a-kassa?
Representantskapet som är LOs högsta beslutande organ mellan kongresserna har beslutat om
att utreda förutsättningarna för en LO-förbundens gemensamma arbetslöshetskassa.

Varför just nu?
Kostnaden för den försäkrade har ökat och många lämnar a-kassorna. Fler förändringar är att
vänta. För att skydda medlemmarnas intressen bör LO och förbunden agera i stället för att
vänta på den borgerliga regeringens fortsatta förslag och beslut.

Varför en gemensam a-kassa?
Regeringen har gjort försäkringen dyrare för arbetare som har större risk att bli arbetslösa än
andra. För att motverka denna orättvisa kan eventuellt LOs förbund solidariskt dela på
riskerna för medlemmarnas arbetslöshet i en gemensam försäkring. Detta skulle kunna
underlättas av en stor a-kassa för alla LO-förbund i likhet med den inom Saco.

Vad är en a-kassa till för?
LOs utgångspunkt för försäkring vid arbetslöshet är trygghet och solidaritet. Finansieringen
ska tryggas gemensamt mellan medborgarna genom höga statsbidrag och riskerna för
arbetslöshet delas solidariskt mellan löntagarna. Försäkringen behövs för att vid arbetslöshet
skydda inkomsterna och för att motverka konkurrens mellan löntagarna som pressar ned
lönerna.

Fler frågor det behövs svar på
Det behövs svar på frågan om det är möjligt att gemensamt dela på risken för arbetslöshet.
Det kan tänkas att den borgerliga regeringen utformar risken för arbetslöshet så att det inte går
att motverka med en gemensam a-kassa. Annat av intresse är om den borgerliga regeringen
kan ingripa mot en sammanslagning samt hur risken ser ut för olika yrken och avtalsområden.

Mer information
Mer information kan fås av Anders Bergström, Kommunal, telefon 08-728 28 00.

