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Hvilken a-kasse til praktiserende
kliniske diætister?
Medlemmer af FaKD, der etablerer sig som privatpraktise-

Det har vist været den almindelige tendens, at medlemmer af

rende kliniske diætister, er ofte i tvivl om overgangen fra

FaKD har valgt at være forsikret gennem Funktionærernes og

ansat til selvstændig har betydning for medlemskabet af

Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse (FTF-A). FTF-A

a-kasse (arbejdsløshedskasse).

er oprettet i 1976. Den har i dag ca. 140.000 medlemmer.
Medlemskredsen er faggrupper, der falder inden for hovedorganisationen FTFs område. FTF-A er ikke det samme som FTF. FTF

For at kunne opnå ret til dagpenge ved ledighed skal man være

er en hovedorganisation, der omfatter en række funktionær- og

medlem af en a-kasse. En a-kasse er en privat forening, der tilby-

tjenestemandsorganisationer. FTF-A er en a-kasse. Men a-kas-

der arbejdsløshedsforsikring til sine medlemmer. Medlemmet

sens bestyrelse består af repræsentanter for flere FTF-organisatio-

betaler kontingent til a-kassen, men størstedelen af a-kassernes

ner, så der er en betydelig grad af personsammenfald. Man kan

udgifter refunderes af Staten. Retten til dagpenge er reguleret i

være medlem af FTF-A uden at være medlem af et forbund under

lovgivningen om arbejdsløshedsforsikring. Vedtægterne for hver

FTF. Derfor kan medlemmer af FaKD være medlemmer af FTF-A.

enkelt a-kasse bestemmer, hvilke faggrupper, der kan optages.
Både lønmodtagere og selvstændige kan blive medlemmer af
Siden 2002 har det været muligt, at a-kasserne kan være tværfag-

FTF-A. Overgangen fra ansættelse til selvstændig virksomhed har

lige, dvs. kan optage flere forskellige faggrupper. Derved er skabt

derfor ingen direkte konsekvens for medlemskabet af FTF-A. Men

større konkurrence mellem a-kasserne og en højere grad af valg-

overgangen til at være selvstændig vil bevirke, at medlemmet også

frihed for medlemmerne af a-kasserne.

kan optages i andre a-kasser for selvstændige, fx DANA og ASE.
Der gælder særlige regler om selvstændiges ret til dagpenge i til-

Et spørgsmål er, om en a-kasse er åben for medlemmer, der over-

fælde af virksomhedsophør. Og disse regler er de samme uanset

går fra at være lønmodtagere til at være selvstændige. Dette

hvilken a-kasse, der vælges.

spørgsmål kan kun besvares efter hver enkelt a-kasses vedtægter.
Der har i en årrække været to a-kasser – DANA og ASE – der er

Man kan læse mere om de enkelte a-kasser på kassernes hjem-

specialiseret i at optage medlemmer med selvstændig virksom-

mesider. FTF-A kan findes på www.ftf-a.dk. På FTF-As kontor

hed. Flere andre a-kasser har dog altid optaget personer inden for

Snorresgade 15, 2300 København S er en specialafdeling, der

bestemte faggrupper, hvad enten de var lønmodtagere eller selv-

rådgiver og varetager sagsbehandling for de selvstændige

stændige.

erhvervsdrivende. DANA og ASE kan findes på nettet på
www.dana-akasse.dk henholdsvis www.ase.dk. Det er
Arbejdsdirektoratet, der administrerer lovgivningen om dagpenge.
Der er opdaterede informationer på Arbejdsdirektoratets hjemmeside www.adir.dk.
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