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MA-listens valgudtalelse 
 
 
Fremtidens udfordringer 
 
MA oplever i øjeblikket en stor tilgang af nye medlemmer. Det skal fastholdes og udbygges, da vi fremover 
vil se en stor vækst i nye kandidater. Desværre tyder meget også på, at der fremover vil være endnu stør-
re udfordringer med at få kandidaterne i arbejde.  
 
Derfor vil vi udvikle MA’s medlemsorienterede linje i den eksisterende organisation med kontorer i hver af 
de 4 store universitetsbyer. MA’s medlemmer ønsker en a-kasse, som er let at komme i kontakt med, og 
som stiller op, når man har brug for at skulle have udbetalt dagpenge eller på anden måde har brug for 
medarbejdernes faglige kompetencer og netværk.  
 
Vi mener, en del af de lokale MA-repræsentationers arbejde skal handle om at sikre gode kontakter til 
universiteterne og til de politiske og erhvervsmæssige aktører lokalt og regionalt med det sigte at få skabt 
og formidlet job til vore medlemmer. 
 
Organisatoriske udfordringer 
 
Det frie a-kassevalg har skærpet konkurrencen om medlemmerne mellem a-kasserne. Vi har netop fået 
nyheden om, at de store a-kasser for akademikere AAK og IAK nu fusionerer, og det vil lægge et øget pres 
på MA’s muligheder for at fastholde og udbygge vores medlemsgrundlag. 
 
MA bør i den forbindelse overveje og undersøge, om et tættere samarbejde med andre a-kasser, eventuelt 
i form af en fusion, vil være en fordel for vore medlemmer. Der kan være åbenlyse rationaliseringsgevin-
ster, men det må ikke gå ud over MA’s grundlæggende værdier, som baserer sig på en respektfuld behand-
ling af vore medlemmer. Det er vigtigt for os at bevare disse værdier. MA skal i alle situationer, hvor ar-
bejdsløshedslovgivningen åbner mulighed for fortolkning af reglerne, forvalte lovgivningen til fordel for 
medlemmerne. 
 
A-kasser og fagforeninger hører historisk tæt sammen, og vi skal fortsat udvikle samarbejdet med de fagli-
ge organisationer for at styrke medlemmernes faglige og organisatoriske tilhørsforhold. Det frie organisa-
tionsvalg er dog blevet et vilkår, som vi må acceptere. 
 
Pris og kvalitet 
 
Efter vores opfattelse ønsker MA’s medlemmer en aktiv a-kasse, som over en bred front varetager med-
lemmernes interesse. Især i overgange fra studie til job, fra job til job eller fra job til ledighed. MA skal 
være a-kasse for både de ledige medlemmer og for medlemmer i arbejde. 
 
MA skal ikke konkurrere med andre a-kasser om at være billigst, men vi skal være bedre til at få mere for 
pengene og undgå stigninger i kontingentet. 
 
MA skal være mere synlig 
 
MA bør være mere synlig både i offentligheden og over for medlemmerne. Fx har MA slet ikke markeret sig 
i efterårets store debat om dagpengene, og vi mener, medlemmerne helt naturligt har en berettiget for-
ventning om, at MA giver sin mening til kende. Der må skabes enighed i bestyrelsen, om MA’s holdning til 
de vigtigste spørgsmål på dagpengeområdet og få disse synspunkter synliggjort i en bredere offentlighed. 
 
I bestyrelsen vil vi arbejde for at sikre vore medlemmers retssikkerhed, for flere jobs til magistre, for 
bedre og mere målrettede aktiveringstilbud og for, at vore medlemmer ikke mister retten til dagpenge og 
dermed risikerer at miste den sidste tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
MA bør også internt styrke orienteringen om, hvad a-kassen arbejder med og kan tilbyde medlemmerne i 
arbejde, og opprioritere beredskabet og tilgængeligheden, når politikerne foretager ændringer i lovgiv-
ningen som senest på efterlønsområdet. På det helt konkrete plan bør det blive nemmere og hurtigere at 
komme i telefonisk kontakt med a-kassen, når medlemmerne har behov for det. 
 
Netværk og samarbejde  
 
MA skal arbejde for at etablere flere regionale medlemstilbud i form af foredrag, kurser og netværksgrup-
per.  
 



Vi har set eksempler på, at venner, kolleger og gamle studiekammerater har meldt sig ud af fagforenin-
gen, fordi der kun meget sjældent er tilbud til medlemmerne både i Nordjylland og andre steder regio-
nalt. 
 
Her må MA aktivt samarbejde med de øvrige akademikerkasser, DM, GL og andre fagforeninger på AC-
området for at etablere flere fælles regionale medlemstilbud og for at styrke den regionale beskæftigel-
sespolitiske indsats for akademikere. 
 
MA skal endvidere arbejde for at styrke såvel det centrale som lokale samarbejde med øvrige aktører på 
det arbejdsmarkedspolitiske og erhvervspolitiske område. Lige så vigtigt det er med et godt samarbejde 
på centralt niveau for at få indflydelse på beskæftigelses og erhvervspolitikken, er en lokal forandring helt 
afgørende for indflydelse i eksempelvis De regionale Beskæftigelsesråd, hvor vores fællesorganisation, AC, 
er repræsenteret. 
 
På de indre linjer 
 
I bestyrelsen vil vi arbejde for en fortsat professionalisering af bestyrelsesarbejdet og for en tæt dialog 
mellem bestyrelsen og ledelsen af MA.  
 
Som bestyrelsesmedlemmer i MA vil vi følge det daglige arbejde tæt i fuld tillid til, at ledelsen og medar-
bejderne i MA arbejder til gavn for medlemmerne med de fornødne hensyn til den statsanerkendelse, som 
er afgørende for danske a-kasser.  
 


