
A‐kassen FTF‐A tilbyder udmeldte medlemmer gratis tilknytning 
 
Medlemmer, der har mistet dagpengeretten og derfor meldt sig ud af a‐kassen, får nu mulighed for at blive 
i FTF‐A og helt gratis benytte for eksempel job‐ og karriererådgivningen, der ellers er forbeholdt 
medlemmerne. 
 
En række medlemmer af a‐kasserne har meldt sig ud efter de mistede dagpengeretten. Men FTF‐A har en 
række tilbud, som de tidligere medlemmer fortsat kan have fordel af i jagten på et job – blandt andet job‐ 
og karriererådgivning og hjælp fra socialrådgiver. 
 
Derfor tilbyder FTF‐A nu sine tidligere medlemmer fortsat at være tilknyttet FTF‐A og gratis benytte sig af 
de muligheder, som ellers er forbeholdt betalende medlemmer. Samme tilbud får medlemmer, der er 
flyttet permanent til udlandet, men fortsat er danske statsborgere. 
 
”Vi sætter dette i gang, fordi de har været trofaste medlemmer af FTF‐A, og de har et større behov for 
hjælp og støtte end nogensinde. De står uden job, har færre penge til rådighed, og de skal stadig ud og søge 
job. Der vil vi gerne støtte dem,” siger adm. direktør Michael Darmer fra FTF‐A. 
 
De udmeldte får status af ”tilknyttet” til FTF‐A, og dermed kan de benytte sig af alle de tilbud, som andre 
medlemmer også får. 
 
”De kan blandt andet få hjælp til jobsøgningen hos vores team af job‐ og karriererådgivere. De kan bruge 
vores socialrådgiver, hvis de skal i kontakt med kommunen eller oplever at komme i klemme i systemet, og 
de kan komme til alle møder og arrangementer,” siger Michael Darmer. 
 
Forskellen på de betalende medlemmer og de, der bliver tilknyttet, er, at de tilknyttede ikke optjener ret til 
dagpenge og efterløn, mens de har status som ”tilknyttede”. Perioden tæller ikke med som et a‐
kassemedlemskab. Derfor er det afgørende, at de husker at melde sig ind som almindelige medlemmer, når 
de igen får job. 
 
”Selvom de ikke optjener ret til dagpenge ved dette, så har de den fordel, at der står nogen klar til at 
hjælpe dem, og det er helt gratis for dem. De er ikke alene i deres jobsøgning,” siger Michael Darmer. 
 
FTF‐A har sendt breve ud til 51 tidligere medlemmer for at gøre dem opmærksomme på tilbuddet om en 
fortsat tilknytning til FTF‐A.  
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