
Bestyrelsesvalg 2012 til Magistrenes A-kasse 

 

DM Listens kandidater (prioriteret opstilling) 
 

1. Frederik Dehlholm 
Formand for MA, formand for DM 
Privats sektorbestyrelse, med-
lem af DM’s Hovedbestyrelse. 
Vores service skal op blandt de 
allerbedste. Vi skal have bedre 
kontakt til virksomhederne for at 

skaffe flere jobs til medlemmerne. Dagpenge-
forringelserne skal rulles tilbage. Mistænkelig-
gørende kontrolforanstaltninger overfor ledige 
skal fjernes. 
 

2. Kitt Johansen 
Medlem af DM Privats sektorbe-
styrelse, medlem af MA’s besty-
relse. 
MA skal være dit foretrukne 
sted, hvor du får en individuel, 
kvalitetsbevidst og anbefalelses-

værdig service og rådgivning. MA skal være din 
allierede, der, med lanceringen af sitet "Vurde-
ring af Anden Aktør", fortsat markerer sig i de-
batten om lediges udliciteringer. 

3. Jakob Buhl 
Medlem af HTDAs sektorbesty-
relse, medlem af MA’s bestyrel-
se. 
Vi skal fortsætte den positive 
udvikling som medlemmernes  
A-kasse - især de arbejdsløse, 

"selvforsørgende" og dem i gråzonen i forskellige 
former for midlertidige ansættelser og småjobs 
under forskellige vilkår. "Vandkantsdanmark" vil 
fortsat have min særlige bevågenhed. 
 

4. Inger Staal Jensen 
Medlem af HTDAs sektorbesty-
relse. 
Jeg stiller op på DM listen, fordi 
jeg gerne vil sikre, at MA fortsat 
har - og udbygger tilbuddene til 
ledige og styrker deres mulighe-

der for at finde nye arbejdsområder og beskæf-
tigelsesmuligheder. 
 

5. Tenna R. Kristensen 
Medlem af Forskning og Formid-
lings sektorbestyrelse, medlem af 
DMs hovedbestyrelse. 
MA skal være mere synlig i medi-
erne. MA skal være den  
foretrukne A-kasse for pressen, 

når den har behov for reaktioner og sparring 
omkring nyheder og lovændringer, der omhand-
ler de lediges vilkår. 
 

6. Erik S. Kristensen  
Formand for Forskning og For-
midlings sektorbestyrelse. 
Medlemmerne skal have MA tilba-
ge. Voldsomme kommunale bud-
getnedskæringer kaster engage-
rede og dygtige magistre ud i et 

arbejdsløshedscirkus, der bliver mere og mere 
menneskefjernt. I den situation er MA’s opgave 
at servicere medlemmerne og ikke tilfredsstille 
et kontrolsystem af Kafkaske dimensioner. 
 

7. Leif Søndergaard 
Næstformand for Forskning og 
videregående uddannelses sek-
torbestyrelse, medlem af DM’s 
Hovedbestyrelse 
MA skal yde den bedste med-
lemsservice på akademiker-

området. 

8. Peter Grods Hansen 
Formand for DM Offentligs sek-
torbestyrelse, næstformand for 
DMs Hovedbestyrelse. 
MA er først og fremmest           
medlemmernes advokat og skal 
strække sig så langt som muligt 

for at varetage deres interesser. MA skal i langt 
højere grad forbedre serviceindstillingen, her-
under ikke mindst besvare medlemmernes 
spørgsmål og henvendelser hurtigere og mere 
præcist, end tilfældet er i dag. 
 

9. Mette Thygesen 
Næstformand i DM Studerendes 
sektorbestyrelse, medlem af DMs 
Hovedbestyrelse. 
Som studerende oplever 
jeg, hvordan ledigheden for nye 
dimittender stresser os studeren-

de inden vi er færdige. Det er vigtigt, at der er 
et velfungerende system, som hjælper ledige i 
gang hurtigt og på en god måde. 

10. Anders Hamming 
Formand for Forskning og vide-
regående uddannelses sektorbe-
styrelse, medlem af DMs Hoved-
bestyrelse. 
Jeg vil være med til at sikre, at 
MA fortsat er med til at sikre 

medlemmernes interesser i videst omfang. 
 



Stillere for DM Listen 
 
 
 
Ingrid Stage    Anders Hartvig 
Kira Kofoed    Signe Lützau Pedersen 
Ditte Gregersen   Annemette Kjærgård 
Niels Thomas Lehmberg    Carsten Lauge Pedersen 
Eva Jensen    John Nielsen 
Anders Christian Rasmussen   Michael Larsen 
Anita Kildebæk Nielsen   Lone Nygaard Folkmann 
Poul Brinch Madsen   Line Bitsch Herdel 
Rune Hvalkof    Louise Møberg Roig 
Hanne Margrethe Veber   Søren Bøjgaard Andersen 
Hans Beksgaard   Maj-Brit Petersen 
Lars Trap-Jensen   Christian Lietzen 
Jens Groth Andreasen   Lene Petersen 
Svend Stensig Eskildsen   Jacob Juul 
Klaus Jachobsen   Henning Nissen 
Camilla Gregersen   Lars Lykkedegn 
Eva Trein Nielsen   André Lodder 
Helge Overgaard Mogensen   Katrine Kier Nielsen 
Frederik Nissen   Jan Hammer Larsen 
Kristian Nordholm   Jens Thiedemann 
Poul Kattler    Hans Munk Pedersen 
Irene Kjølholt   



DM Listens valgudtalelse 
 
DM Listen er en bred liste, der repræsenterer hele DM. Listens kandidater kommer fra alle DMs sektorer 
inkl. studentersektionen. Vi arbejder for en stadig udvikling og forbedring af MA til gavn for medlemmer-
ne. 

Resultater 

I den forløbne periode har vi: 

 forbedret serviceniveauet bl.a. gennem flere valgmulighed for den enkelte, kortere sagsbehand-
lingstider samt både flere og bedre selvbetjeningsmuligheder 

 for nyligt gennemført en tilfredshedsundersøgelse, der mere præcist viser, hvor det er MA skal 
forbedre sin service 

 indført ordningen med ”Medlemmets Advokat” 

 startet et Nyhedsbrev og flere fornyelser af hjemmesiden 

 lavet et site til vurdering af ”Anden Aktør” 

 markeret os i pressen, i modsætning til de andre akademiske A-kasser, for at få forbedret forhol-
dene for de arbejdsløse og for at få ændret dagpengelovgivningen 

 igangsat et fælles hvervearbejde med DM, som, vi tror, vil være til stor gavn for begge organisati-

oner 

 opnået, at studenterne er blevet en voksende medlemsgruppe i MA. Vi skal fortsat hverve flere 
studentermedlemmer og udvikle servicen overfor de studerende. 

Mærkesager 

Ledigheden, og specielt dimittend ledigheden, blandt MA-medlemmerne er steget pga. af krisen, men 
heldigvis ikke steget så meget som for andre akademikergrupper. Magistrene er blevet en succes på det 
offentlige og private arbejdsmarked, men vi skal gøre alt for at få flere i arbejde: 
 

 Vi skal skaffe flere job til MAs medlemmer gennem udbygning af kontakten til virksomhederne 

 MAs jobformidling skal udbygges, så den udover gymnasiejob også formidler de midlertidige jo-
båbninger, der opstår i forbindelse med jobrotation og uddannelsesordninger, hvor MA skal være 

den foretrukne samarbejdspartner hos arbejdsgiverne. 

 

Dagpengelovgivningen skal laves om; specielt skal: 

 genoptjeningskravet sættes ned helst til 3 måneder 

 aktivering skal tælle med i genoptjeningen af dagpengeretten 

 begrænsningerne på de supplerende dagpenge fjernes 

 dagpengeperioden skal igen sættes op til 4 år - eller også der skal være garanti for, at man bliver 

tilbudt et job eller en et uddannelsesforløb, der igen berettiger en til dagpenge  

 offentlige løntilskudsjob skal være til almindelig løn for at undgå misbrug af ordningen 

 
Ved at fortsætte med forbedringerne af MAs rådgivning og serviceholdning og samtidig gennemføre effek-
tiviseringer kan kontingentet til MA nedsættes. Erfaringer fra nuværende valgperiode viser, at det er rea-
listisk at gennemføre. Vi skal have en højere profil i pressen i den kommende periode ved fortsat at mar-
kere os i debatten om ledighed og dagpengelovgivningen. 

Stem på DM-listen 

Samarbejdet i bestyrelsen har i den forløbne periode været godt og ikke præget af store uenigheder, men 
vi mener, at det er vigtigt, at DM har stor indflydelse i MAs bestyrelse, da DM repræsenterer mange for-
skellige ansættelsesformer og specielt indenfor det private arbejdsmarked, som er og vil blive det områ-
de, som flere og flere magistre vil finde arbejde på. 
Stem på DM-listen, hvis du vil have indflydelse – også på din fremtid. 
 


