
DM-listens kandidater (prioriteret) 
 
 

1.  Bjarke Friborg 
 Næstformand i DM Privats sektorbestyrelse, medlem af DMs hovedbestyrelse  

MA skal gå i front med at rådgive om nye akademiske arbejdsområder samt støtte 
vore medlemmer over for bureaukrati, akademikerhetz og indstramninger på 
dagpengeområdet. MA er til for medlemmerne og er et afgørende led i kampen for 
større tryghed på arbejdsmarkedet.  
 
 
2. Kitt Johansen 
Medlem af MAs bestyrelse, medlem af DM Privats sektorbestyrelse 
 
MA skal fastholde det individuelle og fagligt høje service- og rådgivningsniveau, 
samtidig med at samarbejdet med de offentlige og private virksomheder fortsat skal 
styrkes og udbygges.  
Samarbejdet skal generere flere virksomhedsrettede aktiviteter for MAs medlemmer 
med facilitering af vidensdeling omkring aktuelle krav og efterspørgsler på det 
alsidige akademikerarbejdsmarked for derigennem at skabe endnu flere 
jobmuligheder for MAs medlemmer. 
 
 
3. Inger Staahl Jensen 
Medlem af MAs bestyrelse, medlem af HTDAs sektorbestyrelse, medlem af DMs 
hovedbestyrelse 
 
Gennem samarbejde med andre organisationer skal MA være dagsordenskabende, 
når beskæftigelsessystemet debatteres, og vi skal tilbyde både dimittender og 
erfarne ledige en vifte af muligheder, som klæder dem på til at møde et jobmarked 
i hastig forandring. 
 
 
4. Mette Thygesen 
Formand for DM Studerendes sektorbestyrelse, medlem af DMs hovedbestyrelse 
 
MA skal fortsat være en tillidsfuld og dygtig a-kasse med relevante tilbud til 
medlemmerne. Desuden skal MA være nem at gå til både under og efter studierne, 
så man som dimittend hurtigt finder sin vej ind på arbejdsmarkedet. 
 
 
5. Peter Grods Hansen 
Medlem af MAs bestyrelse, næstformand i DMs Hovedbestyrelse, formand for DM 
Offentligs sektorbestyrelse 
 
MA er først og fremmest medlemmernes advokat og skal strække sig så langt som 
muligt for at varetage medlemmernes interesser. MA skal arbejde for et langt mere 
fleksibelt udbetalingssystem, særligt overfor freelancere, efterlønnere og honorar 
lønnede. Vi lever ikke længere i det industrisamfund, systemet er designet til. 
 
 
6. Olav Bertelsen 
Næstformand af Universitetslærerklubben, medlem af DMs Hovedbestyrelse 
 
Som arbejdsløshedskasse skal MA sikre medlemmernes interesser i forhold til 
arbejdsmarkedssystemet. Effektivt og medlemsorienteret.  
 
 
 
7. Tenna R. Kristensen 
Tidligere næstformand i sektoren for Forskning og Formidling, tidligere medlem af 
DMs Hovedbestyrelse 
 
MA skal være til for medlemmerne. Jeg vil gerne være med til at sikre, at 
medlemmerne får kompetent og effektiv rådgivning. De ledige skal have relevante 



tilbud, som styrker deres jobmuligheder. Inden for museumsverdenen kender vi til 
de mange korttidsansættelser, det skal MA håndtere, uden at de ledige skal jagte 
faste stillinger, som ikke findes. 
 
 
8. Helle Waagner 

 Medlem af DM professionshøjskolebestyrelsen og sektorbestyrelsen for Forskning- og 
Videregående uddannelser. 

  MA skal have et stærkt fokus på professionel rådgivning og vejledning af den enkelte 
i et solidarisk perspektiv. Desuden skal MA arbejde endnu mere målrettet for 
forbedringer på dagpengeområdet samt deltagelse i den offentlige debat. 

 
9. Erik S. Christensen 
Næstformand for Forsikring og Formidlingssektorbestyrelse 
 
Aldrig før har der været mere brug for en slagkraftig bestyrelse i MA. De absurde 
indhug i dagpengeperiode og optjeningsordningen i en tid med stigende 
arbejdsløshed skal italesættes og tidligere indvundne rettigheder for arbejdsløse 
medlemmer kræves tilbage. Det er på tide, at vi får et arbejdsmarked, som står til 
rådighed for de ledige. 
 
 
10. Nanna Bruun 
Medlem af DM Privats sektorbestyrelse 
 
Magistrenes a-kasse bør være et sted, der arbejder for og ikke imod de arbejdsløse 
akademikere. Vi skal hjælpe folk i arbejde på de bedst mulige betingelser og give 
vores medlemmer al den hjælp og information, de har brug for. Bestyrelsen i MA 
skal støtte op om dette arbejde og sørge for, at Magistrenes A-kasse får de bedst 
mulige arbejdsbetingelser, og derfor stiller jeg op til bestyrelsen i MA. 

  



DM-Listens valgudtalelse 

DM-listen repræsenterer sine medlemmer på tværs af fag, geografi og ansættelsesforhold, hvor vores 
formål er at arbejde for et tidssvarende og medlemsorienteret MA, der behandler ledige med tillid og 
respekt. 
 
Resultater 
I den forgangne valgperiode har vi i MAs bestyrelse bl.a. været med til at sikre: 

• En fleksibel og tillidsbaseret sagsbehandling med respekt for den enkeltes situation 
• Kortere sagsbehandlingstider samt flere og bedre muligheder for selvbetjening 
• En ny og forbedret lønsikring, der er 36 % billigere end den forrige 
• Videreføring af ordningen med ”Medlemmets Advokat”, hvor vi går ind og støtter medlemmer i 

forhold til Jobcenter, Anden Aktør e.l. 
• Markering i medierne og overfor politikerne på Christiansborg, når ledige med en videregående 

uddannelse kommer i klemme eller bliver glemt ift. ny lovgivning - eller lappeløsninger på 
eksisterende lovgivning 

• Oprettelse af en fælles hverveafdeling på studiestederne sammen med DM, der fokuserer på at 
give de studerende den rådgivning om karriere og arbejdsmarked  

 
Mærkesager 2014-2016 
I den kommende periode vil vi fortsætte vores arbejde med at udvikle og kvalitetssikre MAs 
serviceniveau. Dette sker bl.a. ved at opprioritere rådgivning i forhold til nye akademiske 
arbejdsområder og ansættelsesformer for akademikere. 
 
DM-listen vil især arbejde for følgende: 

• Fortsat fokus på forbedring og udvikling af serviceniveau samt tilbud og muligheder omkring 
rådighedssamtalerne 

• Flere og bedre selvbetjeningsløsninger, der gør det nemt, tilgængeligt og fleksibelt at være 
medlem af MA 

• Sikring af flere måder at skaffe indtægt på – herunder fra selvstændig virksomhed, 
freelanceopgaver etc. – uden at kollidere med stive a-kasseregler 

• Fortsat samarbejde med virksomheder og organisationer omkring arrangementer og 
jobformidling, samt rådgivning om nye muligheder i lovgivningen f.eks. i forhold til 
socialøkonomiske og kooperative virksomheder 

• Øget samarbejde med andre a-kasser, fagforeninger og faglige netværk for at afdække nye 
jobåbninger 

• Særlige indsatser i forhold til dimittender og udfaldstruede qua særarrangementer og -tilbud  
• Høj MA-profil i pressen for dermed at markere sig i forhold til dagpengelovgivningen og 

ledighed 
 
Ændring af dagpengelovgivningen, herunder: 

• Klar lempelse af genoptjeningskravet – gerne til 3 måneder 
• Aktivering skal tælle med i genoptjeningen af dagpengeretten 
• Fjernelse af begrænsningerne på supplerende dagpenge  
• Offentlige løntilskudsstillinger skal være til almindelig løn for at undgå misbrug af ordningen 
• Flere muligheder for at arbejde som selvstændig eller freelancer uden at miste sin 

dagpengeret 
 
Stem på DM-listen 
Samarbejdet i MAs bestyrelse har i den forløbne periode været godt. Det er dog vigtigt, at DM har stor 
indflydelse i MAs bestyrelse, da DM repræsenterer mange forskellige ansættelsesformer både på det 
offentlige og det private område – sidstnævnte et område, hvor flere vidensarbejdere vil finde 
ansættelse fremover. 
 
  



Stillere for DM-listen 
 
Trine Winholt Bentsen Jan Bardino 

Hans Beksgaard Jonas Oxenbøll Petersen 

Poul Kattler Carlo Grevy 

Peter Lauritsen Helen Lundgaard 

Berit Heer Henriksen Kristian Nordholm 

Dorte Kubert Palle Christensen 

Klaus Jachobsen Hanne Merete Pedersen 

Susanne Bødker Line Maria Galskjøt 

Lene Møller Krabbesmark Henrik Korsgaard 

Christian Lietzen Chernoh Jalloh 

Lene Horn Eva Trein Nielsen 

Jakob Worm Buhl Anita Kildebæk Nielsen 

Thomas Vils Pedersen Troels Juel 

Jens Groth Andreasen Helle Dalhoff Behbahani 

Simon Rosenqvist Camilla Gregersen 

Karen Marie Hedegaard Niels Olof Bouvin 

Søren Pold Finn Kjeller Johansen 

Frederik Thordal Kristian Kirkebjerg 

Sune Bach Signe Lehmann Rasmussen 

Anne Bisgaard Pors Poul Brinch Madsen 

Kristina Thomsen  

  

  

  

 

  



 


