
Kandidater for MA-listen, for alle MA’s medlemmer, for alle GL- og 

DM-medlemmer 

(sideordnet) 

 
 

1. Kitt Johansen, København, cand.mag. i audiologopædi, 

Project Manager DSV A/S 

MA skal tænke ENDNU større de næste to år ved at: 

 Sætte den politiske ledighedsagenda ved at være synlig i medier og den 

offentlige debat 

 Skabe et mere fleksibelt dagpengesystem for freelance, prekære og 

tidsbegrænsede ansættelser 

 Fortsætte med at være Medlemmets Advokat og gå lige til stregen for at opnå 

bedst mulige vilkår for vores medlemmer 

 Understøtte den ledige med optimeret medlemsbetjening, individuel 

karriererådgivning og varieret kursusudbud 

 Være naturlig samarbejds- og sparringspartner for erhvervslivet for derved at 

skabe job for vores medlemmer, ikke mindst vores dimittender. 

 

 

2.  Linda Nielsen, København, cand.mag. i dansk og religion, 

VUC Roskilde, nuværende medlem af MA 

Jeg ønsker først og fremmest at fastholde, at MA administrerer til 

medlemmernes fordel – vi skal ikke gå politikernes ærinde. Derudover skal 

MA respektere, at den hurtigste vej til job ikke altid er den bedste. Vores 

medlemmer er meget forskellige, og det skal der være plads til. Endvidere skal 

MA arbejde for at give freelancere, atypiske ansatte og selvstændige uden 

ansættelse et økonomisk sikkerhedsnet med så simple regler som muligt. 

 

 

3.   Sandie Langer, cand.mag. i dansk og italiensk, lektor på VUC   

 Vestsjælland Syd 

MA står for høj kvalitet og målrettet rådgivning for højtuddannede. MA har 

visioner og tør gå forrest i udviklingen af den moderne a-kasse i en tid med 

konstante omskiftninger på dagpengeområdet. Medlemmerne skal sikres den 

rette vejledning og hjælp i deres ledighedsperiode. 

 

 

 

 

4. Sigrid Jørgensen, København, cand.mag. i tysk og engelsk, 

næstformand i MA 

MA er til for medlemmerne: For alle lige fra dimittenderne til efterlønnerne. 

Der vil i fremtiden strømme mange flere arbejdsløse til på grund af kommende 

barske nedskæringer i det offentlige. Alene i år er der 1000 færre 

gymnasielærere og flere hundrede færre universitetslærere. Også mange andre 

medlemmer rammes hårdt af effektiviseringer, omprioriteringer eller 

outsourcing. MA skal kunne varetage alle medlemsinteresser, give den mest 



professionelle rådgivning og vejledning til sine mere end 70.000 

medlemmer, betale til tiden og stadig styrke og/eller videreudvikle sin indsats. 

I samarbejde med GL har MA etableret en særlig GL-hjælpepakke. Den skal 

evalueres og forbedres. Hjemmesiden skal blive bedre, for det, MA sparer på 

digitalisering og automatisering, skal komme medlemmerne til gode. MA 

skal blive mere synlig, være offensiv og stadig gøre sin politiske 

indflydelse gældende. Ingen må være i tvivl om, at MA gør en forskel. For 

alle medlemmer. MA skal fortsat være den bedste A-kasse for såvel 

studerende, bachelorer som kandidater!  

 

 

5.  Anders Mark Andersen, Frederikshavn, cand.mag. i engelsk, 

historie og psykologi 

I disse sparetider, hvor usikkerheden lurer overalt, er det vigtigt, at der er fuld 

opbakning til de nyuddannede akademikere, som kæmper for at få en fod 

indenfor på arbejdsmarkedet. Samtidig skal MA ikke glemme støtten til de 

mange akademikere, som har mistet deres job pga. nedskæringerne. 

 

 

 

 

 

 

6. Nanna Bruun, Birkerød, cand.mag. i litteratur, Assembly 

Product Support, Novo Nordisk A/S 

MA skal være en forening med internationalt perspektiv ved at have flere 

service- og medlemstilbud for vores udenlandske medlemmer samt gøre det 

nemmere at søge ansættelser i udlandet qua internationale relationer 

kombineret med mindre rigide rådighedsregler. 

 

 

 

 

  

7. Mikael Busch, Kolding, cand.mag. i tysk, fransk og mediefag 

MA skal stå for høj kvalitet i rådgivning og vejledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Finn Hartvig Nielsen, Odense, lektor i kinesisk, samfundsfag 

og erhvervsøkonomi 

MA skal fortsat være en attraktiv a-kasse. En a-kasse, der giver sine 

medlemmer det nødvendige sikkerhedsnet og samtidig hjælper en videre på 

vej mod nye horisonter – skulle det blive nødvendigt på et akademisk 

jobmarked i opbrud. Er tidligere fælles-TR og har været medarbejder 

repræsentant i bestyrelsen for HF & VUC FYN og har på nært hold oplevet, 

hvad usikkerhed omkring ens fremtidige jobsituation kan betyde for den 

enkelte. Jeg vil arbejde for, at MA er rustet til at vejlede og rådgive sine 

medlemmer om vejen til det gode job. Samtidig vil jeg være med til at belyse 

fordelene ved akademisk arbejdskraft for arbejdsgiverne og råbe politikerne 

op, så vi kan få lovning, der giver mening.   

 

9. Allan Gylling Olsen, Åkirkeby, cand.scient. i biologi og idræt, 

lektor Gladsaxe Gymnasium 

Jeg har selv prøvet at være skiftevis arbejdsløs og vikar i ca. 6 år, så jeg ved, 

hvordan det er at være ’i systemet’, og hvor hårdt det kan være over tid. Især 

nu hvor arbejdsløshedsstøtten er på 2 år. Jeg vil arbejde for de arbejdsløse og 

de løst ansatte gymnasielæreres a-kasseforhold og rettigheder. Ja, for alle 

MA’s medlemmer i MA. 

 

 

 

10. Ulla Weber, cand.mag. i kulturantropologi og cand.it. 

Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at MA fortsat kan give god 

vejledning til medlemmerne og være en god sparringspartner for lovgiverne. 

Lovgivningen bør forenkles, og det bør blive muligt at forsikrede uden faste 

ansættelser kan påtage sig de opgaver, der faktisk er at få. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MA-listen, for alle MA’s medlemmer, for alle GL- og DM-

medlemmer – valgudtalelse 2016 
 

MA skal være den bedste arbejdsløshedsforsikring 
 
MA skal administrere til kanten 
Vores mål er at fortsætte MA’s linje med at administrere lige til kanten. Kanten af det mulige 
inden for lovens rammer. Det vil sige, at enhver mulighed for fortolkning i loven tolkes til 
medlemmets fordel. Medlemmets fordel er så meget medbestemmelse som muligt. Vi 
tror på, at vores medlemmer vil arbejde, at straf ikke er vejen frem, at de har brugt år på at 
specialisere sig, og at den ekspertise ikke skal smides på gulvet. Vi lever i en tid med alvorlige 
nedskæringer, effektiviseringer og outsourcing. Derfor er det vigtigt at bruge flere ressourcer på 
god vejledning, så MA kan øge arbejdsstyrken, for alle magistre, også for 
gymnasielærerne og dimittenderne. 
 
Atypiske ansættelser: Løsarbejdere, freelancere, arbejdsløse med ”selvstændig 
bibeskæftigelse”, projektarbejdere, iværksættere - eller hvad vi nu vil kalde os 
Arbejdsmarkedet har forandret sig, og mange står mellem flere stole: lønmodtager, tidsbegrænset 
ansættelse og løst arbejde, som i dagpengeloven betragtes som ”selvstændig bibeskæftigelse”. De 
ejer ikke en egentlig virksomhed med de muligheder det medfører, men nyder heller ikke godt af de 
rettigheder, de fleste lønmodtagere kan tage for givet.  
 
De selvstændig bibeskæftigede må ikke engang arbejde om dagen, men først efter regulær 
arbejdstid, og når der er gået et antal uger bliver de tvunget til at afvise flere opgaver, hvis de ikke 
har løst arbejde nok eller fået en ny fast ansættelse. Det er vores opgave at give medlemmer 
med atypiske ansættelser den absolut bedste rådgivning og sikre dem bedst muligt i de 
perioder, hvor opgaverne ikke står i kø. Det gælder også om at præge politikerne, så 
dagpengereglerne forenkles. Reglerne skal støtte de atypisk ansatte, ikke hindre dem i at 
påtage sig lønnet arbejde.  
 
Selvstændige 
Mange medlemmer er selvstændige eller overvejer at blive det. Vi vil arbejde for, at MA fortsat er 
den bedste a-kasse at være medlem af, når man er sin egen virksomhed. Der skal være 
kvalificeret rådgivning, mulighed for fællesskaber med andre selvstændige der står med de samme 
udfordringer i forhold til opstart, sygdom, pension og barsel samt økonomisk sikring til perioder 
med lav indtjening. Derudover vil vi arbejde politisk for, at det skal være nemmere både at starte en 
virksomhed og sætte den i bero, hvis man en periode er arbejdsløs. Og man skal ikke straffes ved at 
miste en tidligere opnået dagpengeret, fordi man udfører løsarbejde. Reglerne skal indrette sig 
efter det fleksible arbejdsmarked, ikke omvendt.  
 
Frihed og frivillighed for alle MA’s medlemmer 
Vi vil arbejde for en a-kasse, der giver den enkelte de bedst mulige rammer for at få et job og 
komme igennem arbejdsløshedsperioden så godt som muligt. Det betyder, at vi støtter 
frivillighed og medbestemmelse og har respekt for den enkelte. Fordi hvert menneske 
ved bedst, hvad han eller hun har brug for. Vi skal sørge for, at de, som gerne vil have 
hjælp, kan få det. Det være sig personlig rådgivning og vejledning, inspiration fra kontakten 
med arbejdspladser (også i udlandet), kompetenceafklaring, feedback på ansøgninger, netværk, 
opkvalificerende kurser mv. 
 
MA skal være alle medlemmernes talerør og gennem bestyrelsen gøre sin indflydelse gældende 
over for politikerne. Fordi MA fortsat skal være medlemmernes bedste forsikring! 
Stem på MA-listen, for alle medlemmer! 



Stillerliste 

 
Claus Poulsen Søren Petersen 

Lars Chr. Christensen Ditte Hammershøj 

Julie Wittrup Henrik Blauert 

Anders Mortensen Nerma P. Aedo 

Lislotte Jørgensen Lene Schødts 

Selma Custovic Asger Wille 

Dan Møller Jesper Kristensen 

Georg H. Lauridsen Morten Høyrup 

Søren Møller Baattrup Eik Andreasen 

Bjarne Westerberg Inge Galsgaard 

Peter Hall Jørgen Kofoed Jensen 

Egon Kristensen Gert Gerges 

Annette N. Hansen Jesper Olesen 

Knud Larsen Jesper Nødgaard 

Frederik Bo Lind Jeppe Kragelund 

Rune Staun Søndergaard Martin Fog-Nielsen 

Tom Gotthold Jensen Kaj Henrik Feld 

Karen Marie Hansen Astrid Lakjer 

Anne Jensen Asger Svane-Knudsen 

Dorthe Seifert Lasse Bergmark 

Kristian Nordholm Else Hansen 

Steen Bille  Pia Jørgensen Dyreborg 

Anette Sjørup Christiansen Ida Charlotte Leisner 

Winnie Færk Joah Illum Pinje 

Palle Klemmensen Christensen Maria Molke Rediin 

Lotte Toft Sarah K. Kaltoft 

Sara Emborg Helge Mogensen 

Helen Lundgaard 

 


