
I VORES LØNFORSIKRING GÅR BILLIG PRIS OG GOD KVALITET HÅND I HÅND 

Socialpædagogernes lønforsikring er en af de billigste  

Knap otte kroner. Det er, hvad Socialpædagogernes medlemmer betaler om måneden for hver 1.000 kr., 

de vil modtage oven i deres dagpenge hver måned, hvis de bliver arbejdsløse. Det er det næstlaveste beløb 

blandt alle de lønforsikringer, der indgår i en analyse, som Tænketanken Cevea har lavet. Dermed er 

Socialpædagogernes lønforsikring en af de allerbilligste på markedet, viser analysen.  

Vil man have et billede af, hvor billig vores lønforsikring er, kan man kigge mod dem i den dyre ende. Den 

dyreste lønforsikring i Ceveas analyse er den fra Krifa, der koster mere end otte gange så meget som 

Socialpædagogernes. Deres lønforsikring koster nemlig 65 kr. om måneden pr. 1.000 kroner ekstra, man 

får udbetalt som arbejdsløs om måneden.  

Sammen er vi billigere 

Vores lønforsikring er kollektiv. Det betyder at alle, der er medlemmer af Socialpædagogerne og a-

kassen, automatisk er dækket af vores lønforsikring. Sådan er det ikke i forbund og organisationer med 

individuelle ordninger, hvor det enkelte medlem af a-kassen i stedet kan vælge at tegne en individuel 

lønforsikring. Den kollektive lønforsikringsmodel er mere solidarisk og sikrer, at vores lønforsikring er 

meget billigere end de individuelle.  

Ifølge Ceveas analyse er kollektive lønforsikringer billigere end individuelle, fordi alle medlemmer er med i 

forsikringen. Var det kun socialpædagoger med en høj arbejdsløshed, der var med, ville forsikringen være 

meget dyrere. Derudover er priserne for administration lavere, når alle er med i ordningen. Der skal ikke 

lige så meget sagsbehandling til for at afgøre, hvornår man som ledig har ret til at få udbetalt sin 

lønforsikring, når forsikringen er kollektiv.  

Sammen har vi bedre vilkår 

De kollektive ordninger tilbyder desuden bedre vilkår til medlemmerne, skriver Cevea i deres analyse. For 

hos Socialpædagogerne og andre forbund med kollektive ordninger kan du få udbetalt din lønforsikring fra 

den første måned som arbejdsløs. Individuelle lønforsikringer bliver typisk først udbetalt fra anden måned 

af din arbejdsløshed. Ved individuelle lønforsikringer stilles du også ringere, hvis du er ældre. Vores 

kollektive lønforsikring giver ens vilkår for alle uanset alder.  

Du kan læse mere i rapporten ”Ulige adgang til lønforsikringer” på cevea.dk.  

 


