
Kandidater for DM-listen (prioriteret rækkefølge) 

 
DM-listen og Medlemmerne i centrum-Samarbejdslisten har indgået 
valgforbund. 

 
1. Bjarke Friborg, faglig konsulent 

Master i socialt entreprenørskab, næstformand i DM Privat, medlem af 

MA-bestyrelsen og DM’s hovedbestyrelse. Arbejder i en it-fagforening. 

MA skal aktivt bane vej for nye akademiske arbejdsområder og 

støtte vore medlemmer over for bureaukrati, akademikerhetz og et 

stadig mere prekært arbejdsmarked med flere deltids- og løstansatte. 

 

2. Mette Thygesen, jobsøgende 

Nyuddannet cand.mag. og tidligere formand for DM Studerende og 

tidligere medlem af DM’s hovedbestyrelse. 

Er i øjeblikket jobsøgende og oplever, hvor vigtigt det er at blive mødt 

med tillid, respekt og relevans af sin a-kasse. MA skal være 

medlemmernes stærkeste og mest nærværende kort i jobsøgningen. 

 

3. Anne B. Pors, projektleder, Aalborg Universitet 

Cand.mag. i filosofi og historie. Formand for DM’s Offentlige sektor, 

medlem af DM’s hovedbestyrelse. Fælles-TR for DM-tap på AAU.  

MA skal være en politisk aktiv a-kasse, som arbejder for medlemmerne 

både på det individuelle, solidariske og politiske niveau. En proaktiv a-

kasse i front med rådgivning og interessevaretagelse. 

 

4. Julia Hunt, DMP, selvstændig og frivillighedskonsulent 

Medlem af DM’s hovedbestyrelse og DM Privat. Har været med i en MA-

arbejdsgruppe, der har fokus på mere inkluderende dagpengeregler.  

MA skal være på medlemmets side og være en sparringspartner, så man 

opretholder følelsen af at have noget at bidrage med som menneske – 

også når man i perioder står udenfor arbejdsmarkedet. 

  

5. Olav W. Bertelsen, lektor i datalogi 

Fællestillidsrepræsentant for akademikerne på Aarhus Universitet, 

medlem af DM’s Hovedbestyrelse.  

MA skal gå forrest med vejledning og politisk interessevaretagelse i 

forhold til det internationaliserede akademikerarbejdsliv. Herunder 

stærk kommunikation på engelsk. 

 

6. Helle Idland, selvstændig og cand.mag. i retorik 

Formand for DM’s landsklub for selvstændige og freelancere. 

MA skal give størst mulig sikkerhed for både ansatte, selvstændige og 

dem, der kombinerer flere indtægtsformer. Herunder støtte 

medlemmer, der vurderer at starte egen virksomhed. 

 

 

  



 

7. Erik S. Christensen, museumsinspektør og arkivar 

Tillidsrepræsentant på KYSTmuseet i Frederikshavn og valgt til DM’s 

hovedbestyrelse. 

MA skal arbejde for, at medlemmer ikke går i stå i deres karrierer på 

grund af stive regler, der ikke er lavet til medlemmer, som har et 

midlertidigt stop i deres akademiske arbejdsliv. 

 

8. Thomas Vils Petersen, lektor i matematik 

Fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale på 

Københavns Universitet, medlem af DM’s Hovedbestyrelse. 

MA skal give alle medlemmer uanset uddannelsesbaggrund relevant 

støtte til at komme videre i arbejdslivet, hvis de bliver ramt af 

ledighed.  

 

9. Helle Waagner, lektor ved UC Lillebælt 

Medlem af bestyrelsen for DM’s landsklub for professionshøjskoler 

og erhvervsakademier. 

MA skal have et stærkt fokus på professionel rådgivning i et 

solidarisk perspektiv, arbejde endnu mere målrettet for forbedringer 

på dagpengeområdet samt deltage aktivt i den offentlige debat. 

 

10. Alan Kernahan, studerende på Roskilde Universitet 

Læser politik, administration og kommunikation. Sidder i 

forretningsudvalget i DM Studerende og hovedbestyrelsen i DM. 

Det er vigtigt for samfundet at have en stærk a-kasse, der kan være 

dagsordensættende og prægende i medlemmernes daglige liv. MA 

skal være proaktiv og arbejde for et sikrere arbejdsliv for alle. 

 

 



DM-Listens valgudtalelse 2016 
 

DM-listen arbejder i forhold til det brede akademiske arbejdsmarked. Vi ønsker et MA, der: 

1. Er maksimalt fleksibelt og har tillid til medlemmerne inden for dagpengelovgivningens 

rammer 

2. Vejleder korrekt, hurtigt og støtter op om medlemmernes jobsøgning med relevante 

tiltag og information 

3. Aktivt støtter medlemmerne i at indtage nye akademiske arbejdsområder 

4. Har en markant offentlig profil, der forsvarer vores interesser ift. 

arbejdsmarkedssystemet 

5. Arbejder seriøst med at give medlemmer i atypiske ansættelsesforhold bedst mulige 

vilkår. Herunder freelancere, løstansatte og selvstændige 

6. Løbende udvikler og introducerer nye medlemstilbud. 

 

Resultater  

I den forgangne valgperiode har vi i MAs bestyrelse bl.a. været med til at sikre: 

 Fortsat fokus på kortere sagsbehandlingstider og bedre muligheder for selvbetjening 

 Flere arrangementer omkring jobs inden for velfærdsteknologi, sundhedsinnovation, 

grøn omstilling og smart cities, herunder særlige “bootcamps” med målrettet 

forberedelse af kandidaterne 

 Initiering af en ny og mere offensiv medieprofil, herunder bl.a. et nyt logo og slogan - 

“Tænk større” - der taler medlemmerne op og placerer MA mere tydeligt i a-

kasselandskabet  

 Høj MA-profil under Folkemødet i Bornholm for at sætte fokus på MA-medlemmers 

kompetencer til at skabe ny udvikling og arbejdspladser 

 Særlige indsatser i kølvandet af de statslige arbejdspladsflytninger samt nedskæringer 

inden for undervisningsområdet ift. relevant og rettidig medlemsinformation, tilbud 

om karriererådgivning mv. 

 Tilbud om medlemsrabat på verdens første mobilavis, Føljeton, der navnlig er 

målrettet akademikere 

 Fortsat udbredelse af MA’s lønsikringsordning, der giver mulighed for at supplere 

dagpenge med en ekstra forsikringssum  

 Videreføring af ordningen med ”Medlemmets Advokat”, hvor vi går ind og støtter 

medlemmer i forhold til Jobcenter, Anden Aktør, klagesager etc. 

 

Mærkesager 2016-2018 

I den kommende periode vil vi fortsætte vores arbejde med at udvikle og kvalitetssikre MA’s 

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 

 Bedre service på engelsk, personligt så vel som online 



 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 via særarrangementer og -

tilbud 

 Høj MA-profil i medierne 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 MA’s bestyrelse har i den forløbne periode været godt. Det er dog vigtigt, at DM 

har stor indflydelse i MA’s bestyrelse, da DM repræsenterer mange forskellige 

ansættelsesformer både på det offentlige og det private område – sidstnævnte et område, hvor 

flere vidensarbejdere vil finde beskæftigelse fremover. 

  



Stillerliste 

 
Anita Kildebæk Nielsen  Camilla Gregersen 

Carsten Böcker    Christian Holtet 

Emma Ter-Borch   Jan Skytte 

Kathrine Monsrud Ekelund  Kent Otte Laursen 

Lars Trap-Jensen   Lene Horn 

Lotte Fuglsang Nielsen  Lis Reinholdt Kjeldsen 

Nina Marie Ericsson   Liv Høyer Rabjerg 

Magnus Skovrind Pedersen  Søren Nielsen-Gravholt 

Ronnie Brandt Taarnborg  Nadia Engelst Rostved 

Manja Kirstine Johansen  Signe Møller Johansen 

Sine Jensen    Susanne Bødker 

Niels Olof Bouvin   Mads Darø Kristensen 

Morten Breinbjerg   Sven Aldenryd 

Søren Pjengaard   Winnie Østergaard 

Susanne Bang-Larsen   Thomas Rützou 

Tina Vejby    Troels Juel 

 

 


