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Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslistens kandidater (prioriteret 
opstilling) 
 
 

1. Per Clausen 
Folketingsmedlem for 
Enhedslisten 
 
 
 
 

 
 
 

2. Bjarke Friborg 
Arbejder hos PROSA 
 

3. Inger Stistrup 
Centerleder i Hjørring kommune 
 
 
 
 
 

4. Agnete Christiansen 
Gymnasielærer på Aalborghus 
Gymnasium 
 
 
 
 

 
 
 

5. Charlotte Palludan 
Lektor og 
fællesstillidsrepræsentant, 
Institut for pædagogik og 
uddannelse (DPU), Aarhus 
Universitet 
 

 
 
 
 

6. Susanne Flydtkjær 
 
Sagsbehandler, Brønderslev 
Kommune 

 
 
 
 
Stillere for Medlemmerne i Centrum - Samarbejdslisten 
 
Peter Jessen  Marianne Frederik 
Jørgen Andersen Eva Gulløv 
Laura Gilliam  Lars Holm 
Anne-Lise Bayer Stig Roesen 
Hans Aalborg  Ulrik Gade Husted 
Tue Magnussen Miriam Moazzeni 
Gert Pedersen  Erik Lauridsen 
Simon Knokgaard Birte Jacobsen 
Ion Meyer  Helge Bo Jensen 
Jens Boelsmand Rikke Lauritzen 
Niels Rosendahl Jensen Per Søren Markmøller 
Simon Borchmann Al Gørup Theilgaard 
Finn Kjeller Johansen Jimmy Krab 
Nina Liv Brøndum Anja Lund 
 
  



Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslistens valgudtalelse 
 
 
Medlemmerne i centrum – samarbejdslisten er en tværfaglig liste med kandidater, der kommer fra vidt 
forskellige steder af arbejdsmarkedet. Vi arbejder for, at der altid skal tages udgangspunkt i 
medlemmernes behov og ønsker i vejledningen af dem, og at reglerne altid skal administreres til fordel for 
medlemmerne. 
  
Lyt til medlemmerne 
A-kassen kan kun udvikle sig, hvis vi hele tiden er i kontakt med medlemmerne. I bestyrelsen vil vi være 
medlemmernes vagthund, der sørger for, at både ris og ros kommer videre. Vi står for, at alle 
henvendelser fra medlemmer skal tages alvorligt og bruges som input til at gøre MA’s service bedre.  
 
Kampen mod kontrol, nyttesløs jobsøgning – vi skal gå til stregen 
Meningsløs jobsøgning og kontrol er desværre stadig lovpligtig. Her fastholder vi, at der i den konkrete 
sagsbehandling skal gås til stregen – til gunst for medlemmet – uden at komme i karambolage med 
lovgivningen. 
 
Forskellige medlemmer – forskellige tilbud 
Rådgivning i MA skal være proaktiv, så medlemmerne ikke spilder værdifuld tid. Det er MA’s opgave at 
kende reglerne til bunds, så du f.eks. ikke selv behøver bruge tid på lovgivning, bekendtgørelser eller 
særlige muligheder f.eks. for dimittender, freelancere eller selvstændige.  
 
Medlemmer, der ikke mener at have det store behov for rådgivning skal kunne få den lovpligtige kontrol 
overstået hurtigt og effektivt. Andre ønsker derimod mere rådgivning samt muligheder for sparring. Alt 
dette skal der fortsat afsættes ressourcer til. 
 
Medlemsstyret og aktiv i samfundsdebatten 
Selv om MA forvalter de statslige regler, skal ethvert medlem stadig opleve MA som netop medlemmernes 
a-kasse. Som ledig bliver man underlagt et ekstremt stramt, mistænkeliggørende og regelstyret system, 
derfor kan MA kun udvikle sig ved at lytte til de ledige og ved at give medlemmerne plads til at udfolde 
sig, danne netværk og deltage aktivt i den offentlige debat.  
 
MA skal både være gearet til hurtig reaktion, til at deltage i kampagner og til selvstændigt at foreslå 
forbedringer. Aktuelt har vi fokus på, at ingen skal falde ud af dagpengesystemet uden at have fået tilbudt 
et arbejde. Støttet arbejde skal igen give ret til optjening af dagpenge, og reglerne for supplerende 
dagpenge skal forbedres. Perioder, hvor man deltager i undervisning og opkvalificering, skal ikke længere 
indgå som forbrug af dagpengeperioden. 
 
Mere samarbejde – eksternt og internt – bedre service til medlemmerne 
Samarbejdet mellem MA, DM og GL skal udbygges. Den fælles www.Candportalen.dk var første skud på 
stammen i samarbejdet – hvor der kan hentes viden om job og karriere. Samarbejdet om at rekruttere nye 
medlemmer skal udbygges. Internt i bestyrelsen vil vi fortsat arbejde for et godt samarbejde på tværs. 
 
Fortsat tværfaglig a-kasse – til gavn for alle medlemmer 
MA skal fastholdes som en tværfaglig a-kasse, så vi kan fastholde alle magistre som medlemmer – også 
dem som i en periode forlader eller befinder sig i udkanten af det akademiske arbejdsmarked.  Desuden er 
MA nu åben overfor at optage andre, som befinder sig på – eller tæt på – magisterarbejdsmarkedet, som 
hele tiden udvider sig. 
 
Størst er ikke altid bedst 
Medlemmerne i centrum – samarbejdslisten har sammen med et flertal i bestyrelsen afvist ideen om fusion 
med andre meget store a-kasser, som kulturmæssigt – hvad angår demokrati og medlemmer – ligger 
milevidt fra MA. Men vi ser gerne samarbejde med andre a-kasser, der ligger på linje med MA. 
Udgangspunktet er MA som fortsat fuldt ud medlemsstyret. Vi vil gerne være større – for med 
medlemsmæssig volumen sikres det, at kontingentet kan sænkes eller holdes i ro. 
 
 


