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Velkommen til Akademikernes’ første beretning og regnskab. 

Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse fusionerede 1. juli 2013 til Akademi-

kernes. 2 a-kasser med betydelig medlemsfremgang - og ditto selvtillid - var pludselig i 

samme båd.

Kultur kan som bekendt defineres som vaner - så når 2 arbejdskulturer skal finde hin-

anden, kommer der uundgåeligt nogle sammenstød på vejen til den nye virksomhed. Ingen 

fusioner uden bølgeskvulp. Men det har været yderst frugtbart at sluge kameler i de 2 

gamle organisationer. Servicering af medlemmer, IT-setup, virksomhedskontakt, kontakt 

med medlemsorganisationer, HR-politikker osv. osv. Alt er blevet vendt, og ud er vokset 

begyndelsen på et stærkt Akademikernes.

Centralt står ønsket om at dirigere a-kassens ressourcer i retning af det, som vores medlem-

mer ønsker sig allermest: Et job. Deraf vores mission, vores grundlov: Vi får akademikere 

i job. Det kræver, at vi løber den ekstra mil, at vi sætter nye standarder for måden af drive 

a-kasse på i Danmark. Deraf vores ambitiøse vision: Akademikernes vil være et forbillede. 

Og det kræver nogle konkrete indsatser formuleret som 4 strategiske mål. Se den samlede 

strategimodel til venstre.

Vi er ikke i mål med Danmarks ambitiøse a-kasse. Men trosserne er kastet og kursen sat. 

Uro og retning

Allan Luplau,
bestyrelsesformand

Michael Valentin,
adm. direktør

VISION 
Det vi ønsker

AKADEMIKERNES VIL 
VÆRE ET FORBILLEDE
Vores medlemsservice, adfærd og 
performance er noget, man efterstræber

STRATEGISKE 
MÅL
Det vi vil

Akademikernes vil være ambitiøs 
omkring medlemmets vej til job
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VI FÅR AKADEMIKERE 
I JOB
Akademikernes er en professionel 
sparringspartner i jobsøgningsprocessen, 
og vi sikrer medlemmerne tryghed i 
ledighedsperioden

MISSION
Det vi gør

Akademikernes vil være den 
foretrukne formidler af ledig 
akademisk arbejdskraft 2
Akademikernes vil være synlig 
og søge indflydelse
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Akademikernes vil være en 
ambitiøs og attraktiv virksomhed
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Akademikernes’ vision, mission og strategiske 

mål styrer forretningen. 5. december 2013 

lagde Akademikernes’ bestyrelse retningen fast 
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Akademikernes vil sætte nye standarder for, hvordan 

man driver a-kasse i Danmark. Alle 160 medarbej-

dere var samlet 2 gange i efteråret 2013 for at sætte 

ord på de værdier, der skal præge vores arbejdsform. 

De værdier, som skal præge vores service til medlem-

merne - og hinanden. Medarbejdere og ledelse har 

givet hinanden håndslag på, at vi vil være: 

Kreative

Ambitiøse

Respektfulde

Sociale 

Engagerede

Men ord er som bekendt taknemmelige. Det er i 

hverdagen, at vi skal udleve værdierne. Over for 

medlemmerne. Over for hinanden. Over for medlems-

organisationerne. Og over for virksomhederne, som 

har brug for vores ledige medlemmer. Vi skal bevise, 

at værdierne ikke bare hører hjemme på en plakat. 

Eller i denne beretning. De hører hjemme i arbejdet.

Akademikernes’ 
design

Nu med 
værdier
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Akademikernes er en virksomhed med store ambitioner på medlemmernes – og egne – 

vegne. Dét udgangspunkt har været styrende for udviklingen af den nye a-kasses grafiske 

linje og logo. Et udtryk, som skal vidne om professionalisme, business og dynamik. For 

uden store mængder af det kommer vores ledige medlemmer ikke i arbejde. Den grafiske 

tone er eksklusiv og ‘less-is-more’ – for sådan er Akademikernes’ medlemmer.

Den nye identitet er udarbejdet i samarbejde med reklamebureauet Umwelt.
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Man hører tit virksomheder igangsætte kampagner, fordi de vil have flere kunder 

eller måske forbedre deres omdømme. Eller på nudansk: De vil have et bedre brand. 

I Akademikernes besluttede vi kort efter fødslen 1. juli 2013 at arbejde med vores brand 

på en meget jordnær måde. Vi arbejder med såkaldte kontaktpunkter, det vil sige, vi under-

søger alle de steder, hvor medlemmerne er i kontakt med os, og vurderer så, om vi - med 

medlemsøjne - gør det godt nok. Kan medlemmerne finde rundt på vores hjemmeside? 

Kan de læse vores breve? Kan de komme igennem på telefonen? Kan virksomhederne få 

kontakt med os, hvis de søger kandidater til en stilling? osv. 

I figuren har vi illustreret, hvordan vi arbejder med et af vores 

vigtige kontaktpunkter: Velkomstmødet. Alle nyledige medlemmer 

skal deltage i et velkomstmøde, og det er formentlig første gang, 

de møder os ansigt til ansigt. Og måske sidste gang, hvis de får

et job med det samme. Så vendingen ‘you don’t get a second 

chance to make a first impression’ ligger os meget på 

sinde i designet af velkomstmødet. Figuren viser, 

hvordan vi nedbryder et kontaktpunkt til delelementer 

og gør arbejdet med medlemskontakt meget konkret.

Akademikernes’ brand skabes i kontaktpunkterne. Hvis vi 

leverer gode oplevelser i kontaktpunkterne, får vi et stærkt 

brand. Velkomstmøde-figuren illustrerer også tydeligt, at branding 

ikke er marketingchefens opgave. Det er mange medarbejderes opgave. 

Receptionisten der tager imod, servicemedarbejdere som sørger for præsentable 

lokaler, kommunikationsfolk som forfatter forståelige materialer, IT-medarbejdere 

som sikrer, at video-kanonen virker, kantinemedarbejdere som leverer varm 

kaffe, mødelederen som har forberedt en god præsentation osv. 

VELKOMSTMØDE

Reception

Skiltning Miljø

Stemning

Personlig fremtoning

Lokaler

Forplejning
Lyd, Lys og luft

Materialer

Teknik

Mødeforløb

Fra kampagner 
til kontaktpunkter
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Det forpligter, når 2 ud af 4 strategiske mål har fokus på jobskabelse for akademikere. 

Derfor har vi i 2013 skærpet vores virksomhedsrettede indsats med ansættelsen af  3 Key 

Account Managers, der dækker hver deres landsdel - Sjælland, Midt- og Nordjylland samt 

Syddanmark. Med sidstnævnte fulgte også arbejdet med at etablere et regionskontor i Es-

bjerg. Det nye KAM-team har ansvaret for den virksomhedsopsøgende kontakt og for der-

igennem at finde job til medlemmer af Akademikernes.  

Og hvordan gik det så i 2013? 

Akademikernes har været i kontakt med knap 700 private og offentlige virksomheder. Der-

igennem har vi modtaget 416 ledige stillinger, hvoraf 238 af vores medlemmer er blevet 

ansat. Det svarer til knapt 58 pct.

129 er kommet i ordinært job, 62 i løntilskud i det offentlige, og de resterende knap 50 er 

ansat som videnpiloter, i virksomhedspraktik eller privat løntilskud. 

Høj konverteringsrate fra løntilskud til ordinært job

Løntilskudsjobbet kritiseres ind imellem for at være ledighedsforlængende, fordi den ledige 

ikke fastansættes efter perioden med tilskud. Men i Akademikernes har vi anderledes gode 

erfaringer med den type ansættelser.

I 2013 kom ca. 75 pct. af de medlemmer, vi havde rekrutteret til privat løntilskud, i or-

dinære job i forlængelse af løntilskuddet, og over 60 pct. af dem, vi rekrutterede til offentlige 

løntilskud, kom i fast job efterfølgende.

Virksomhedsindsatsen
i 2013
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Match i tal

MEDLEMMER 
SENDT VIDERE TIL 
ARBEJDSGIVERE

SAMFUNDS-
VIDENSKABE-

LIGE

623

NATURVIDEN-
SKABELIGE

125
HUMANISTER
126

PSYKOLO-
GER

46

ARKITEK-
TER

31

BIBLIOTE-
KARER

30

ANDET

30

IT
71018

675
VIRKSOMHEDS-

KONTAKTER

416
MODTAGEDE 
STILLINGER

238
MEDLEMMER 
ANSAT I 2013
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Case: Fri leg

Arkitekt Cathrine Lüttge gik på kort tid fra ledig til at have hele verden 
som sin legeplads. Bogstavelig talt. 

Situationen er klassisk. Ung arkitekt skal bane sig vej ind på tegnestuerne.  
Cathrine Lüttge gik fra praktik til projektansættelser, der gav god erfaring på cv’et 
– en ganske normal måde for faget at introduceres til branchen på, fortæller hun.

Men så dukkede der en anden mulighed op. 

- Jeg så et jobopslag på Akademikernes’ hjemmeside. Monstrum søgte en arkitekt, 
der som videnpilot primært skulle bane vejen ind på det tyske marked for virk-
somheden.

Som tysktalende sønderjyde blev det Cathrines krog til at hale jobbet ind.  I sidste 
øjeblik fik hun sendt en ansøgning, og efter kun 4 dage, 1 samtale og 1 ½ times 
overvejelser blev hun ringet op af Monstrums ejer, Ole Barslund: Jobbet var hen-
des. Cathrine havde overhalet de 7 andre ansøgere, man havde i kikkerten.

- Vi har primært designere og tømrere ansat, men vi manglede én, der både kunne 
tegne og med sin faglige autoritet kunne projektere og ikke mindst afsætte vores 
produkter på det tyske marked, forklarer Ole om bagrunden for ansættelsen af en 
akademiker. - Hun taler på samme niveau som vores kunder, er god til at udvikle 
planer og bidrager med et helt andet syn på tingene, end vi er vant til.

Og med de mange projekter, der efterhånden er i søen hos Monstrum så langt væk 
som fx Singapore, kan det føles som fri leg for den unge arkitekt.

- Mine 2 første solo-projekter med eget design er blevet til virkelighed sideløbende 

I sit rette element
- Jeg har altid elsket at arbejde med træ. 
Selv mit afgangsprojekt var en kæmpe 
trækonstruktion.
    
    Cathrine Lüttge, arkitekt

“
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med, at jeg har arbejdet på åbninger på det tyske marked. Og det er også lykkedes, 
bl.a. med et projekt i samarbejde med en tegnestue i  Berlin og med opførsel i 
Wien, som jeg arbejder på sammen med Ole, fortæller Cathrine.

Fra videnpilot til fast arbejde
Når Cathrines videnpilotstilling udløber, fortsætter hun i fast job i virksomheden. 
Ole Barslund er begejstret: Hende beholder vi! Ene akademiker, eneste kvinde og 
med hele verden som sin legeplads. For Cathrine var videnpilot-ordningen den 
direkte årsag til fast job.

- Det fede ved videnpiloten er, at det er et helt almindeligt job. Man kan koncen-
trere sig om sit arbejde i stedet for at søge videre, og jeg blev varslet i god tid om, 
hvorvidt jeg kunne blive hos Monstrum. 

Se filmen om Monstrum og andre virksomheder på akademikernes.dk 

Cheferne er
tilfredse
- Vi føler os trygge, fordi I har kendskab til akademikere 

og på den måde ved, hvad vi leder efter. Vi har i mange 

år udelukkende brugt Akademikernes til at rekruttere 

højtuddannede medarbejdere. Akademikernes leverer 

samme høje kvalitet, som professionelle rekrutterings-

bureauer og endda uden, at man skal betale vederlag. 

Det er helt klart et konkurrencedygtigt produkt – det 

er der ikke nogen tvivl om. 

        

Jakob Hahn, afdelingschef 

Danmarks Rejsebureau Forening

- Det var let for os at rette henvendelse til Akademi-

kernes, og vi fik hurtigt respons. Det tog et par uger 

fra vi henvendte os, til den nye medarbejder var ansat. 

Det var en ny approach for os, og så var det jo dejligt, 

at man fik leveret kvalificerede kandidater så hurtigt.

Det er gået meget let, og når vi kigger på resultatet, er 

vi meget positive over den oplevelse. 

Morten Studsgaard, sektionschef 

ATP

“

“
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Akademikernes er effektive

Medlemmernes kontingent består af primært 

2 dele:

1. Statsbidraget, som er ens for alle medlemmer i 

alle a-kasser, og som går direkte videre til staten 

og medfinansierer dagpengeudbetalingerne. 

2. Administrationsbidraget, som a-kassen selv fast-

sætter, og som bruges til at drive a-kassen for (løn, 

husleje, IT, denne årsberetning osv.). 

Skemaet til højre viser dels, at Akademikernes er bil-

ligere end de andre a-kasser, dels hvor mange millioner 

kroner mere på administration end Akademikernes de 

andre a-kasser har at gøre godt med på grund af deres 

højere administrationsbidrag (sidste linje i skemaet). 

Fra to forretninger til én

Danske a-kasser er typisk organiseret i 2 ben: En for-

sikringsdel, hvor dagpenge og efterløn administreres 

og udbetales. Og en jobdel, hvor de ledige rådgives, så 

de kommer hurtigere i job. Risikoen er silotænkning, 

subkulturer - og ineffektivitet. 

I december 2013 brød Akademikernes med vanetænk-

ningen og samlede de 2 funktioner i én afdeling: 

Forretningen. Vi bliver mere effektive i forhold til at 

hjælpe vores medlemmer og dermed udleve vores 

mission om at få de ledige medlemmer i job.

Akademikernes CA MA AJKS Min 
A-kasse

Kristelig 
A-kasse ASE Ledernes 

A-kasse

Adm.-
bidrag 
pr. 
medlem 
pr. år i 
kroner

900 1.416 1.584 1.200 1.320 1.524 1.506 1.201 

Betal-
ende 
med-
lemmer 165.692 38.543 55.117 21.120 44.953 187.306 141.308 102.188

Ind-
tægter
i alt

149,1
mio. kr.

54,6
mio. 
kr.

87,3
mio. 
kr.

25,3
mio. 
kr.

59,3
mio. 
kr.

285,5
mio. 
kr.

212,8
mio. 
kr.

122,7
mio. 
kr.

Hvis 
samme 
bidrag 
som… 

...
+85,5 
mio. 
kr.

+133,3 
mio. 
kr.

+49,7 
mio. 
kr.

+69,5 
mio. 
kr.

+103,4 
mio. 
kr.

+100,4 
mio. 
kr.

+49,9 
mio. 
kr.
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Find det i Akapedia

Nyt CRM-system samler IT-løsninger under ét.

Et effektivt og velfungerende IT-system er rygraden i en virksomhed med 190.000 medlem-

mer. Og en dagpengelovgivning på små 25.000 sider. Fusionen indebar, at de 2 a-kassers 

IT-systemer skulle smelte sammen til ét. 

Særligt intens var perioden i slutningen af september 2013, hvor det emmede af liv på 

gangene i Akademikernes - dag og nat, hverdag og weekend. For her blev den såkaldte 

konvertering gennemført: Vi lukkede og slukkede for Akademikernes A-kasses (AAK) gamle 

medlemssystem og flyttede alle oplysninger om AAK’s medlemmer til Ingeniørernes A-kasses 

medlemssystem, Modulus. Forud var gået måneders test for at sikre, at alle data blev over-

ført korrekt. Søndag aften 29. september 2013 kunne alle involverede parter endelig melde 

klar, parat, start. Det var en stor og længe ventet dag.

Modulus, som er selve a-kasse-kernesystemet, er siden blevet suppleret med et spritnyt  

CRM-sagsstyringssystem, hvor der er lagt stor vægt på brugervenlighed, så medarbejderne 

kan bruge deres tid på medlemmerne fremfor besværlige systemkommandoer.

Den samlede systempakke går nu under navnet Akapedia, og udviklingsarbejdet fortsætter 

på fuldt blus i 2014, hvor bl.a. et nyt mødebookingsystem ser dagens lys.



2013 var året, hvor vi for alvor så konsekvenserne af dagpengereformen. Trods akuthjælp 

var der blandt Akademikernes’ medlemmer knap 1.600 ledige, der mistede dagpengeretten 

i løbet af året. Mange af medlemmerne har dog kunnet gå over på den særlige uddan-

nelsesydelse, der blev oprettet med finansloven for 2013. 

Akademikernes har i løbet af året ydet ekstra hjælp til de medlemmer, der var tæt på at 

miste dagpengeretten i regi af akutpakke 1, der gav langtidsledige ret til ekstra samtaler. 

Akademikernes’ medlemmer har dog altid mulighed for at booke ekstra samtaler både over 

telefonen og i form af personlige rådgivende samtaler. 

Akutpakke 2 skulle hjælpe de langtidsledige med løftet om 12.500 akutjob. Den fejlede des-

værre fælt, og en opgørelse fra januar 2014 viste, at der blandt alle landets langtidsledige 

kun var godt 300, der havde haft glæde af ordningen. Heraf var 6 medlemmer af Akade-

mikernes.

I de første måneder af 2014 ser vi fortsat, at godt 100 medlemmer mister dagpengeretten 

hver måned i Akademikernes. Der udvikles tilbud målrettet medlemmer med mindre end 6 

måneders dagpengeret tilbage, og det er en del af Akademikernes’ strategiske mål, at antal-

let af medlemmer, der mister dagpengeretten, skal nedbringes.

Ekstra indsats for 
udsatte medlemmer
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Akademikernes nyder godt af kraftig medlemsvækst. 

I 2013 bød vi 42 nye medlemmer velkommen. Hver 

eneste dag, året rundt. Det svarer til mere end 15.000 

nye medlemmer. 

Meget kan selvfølgelig forklares med svage konjunk-

turer og store akademikerårgange. Men vores fokus 

på kontaktpunkter, produktudvikling og effektivitet - vi 

tilbyder fortsat markedets laveste pris - er også med 

til at fastholde Akademikernes som suveræn markeds-

leder.

42 nye 
medlemmer. 
Hver dag



‘Den gode samtale’ er ikke bare navnet på et forsøg, men også konklusionen. 

Samtaler virker. Akademikernes har været med hele vejen, og rejsen fra kontrol til 

service har gavnet medlemmerne. Yderligere 6 a-kasser har deltaget.

Forsøget har understøttet a-kassernes mulighed for at afprøve nye metoder - og enklere 

regler - til, at medlemmerne kommer hurtigere i job. De 4 hovedkonklusioner er:

1: Øget tilfredshed uden det har kostet mere

A-kasserne har kunnet levere bedre service end ellers. Friheden til at vælge samtaleemne, 

tidspunkt og form samt forenklede regler har øget tilfredsheden hos de ledige. Samtaleom-

fanget er ikke øget under forsøget.

2: Jobstøtteaktiviteter - ny opgave for mange, men ikke for Akademikernes

Akademikernes havde i forvejen den slags aktiviteter, men udbuddet er øget markant, og 

stadig flere medlemmer vælger at deltage: For hver 100 medlemmer i Akademikernes, der 

kommer til samtale, deltager de 43 i jobstøtteaktiviteter. Dette er det højeste antal blandt 

de 6 a-kasser.

3: Forsøgets betydning for ledige

Andelen af ledige, der er tilfredse eller meget tilfredse med samtaler, er steget under for-

søget fra 64 pct. til 79 pct. 90 pct. giver udtryk for, at stemningen er god eller meget god 

mod tidligere 84 pct.  Antallet af ledige, der mener, at samtaler i a-kassen har hjulpet dem 

i job, er steget fra 22 til 27 pct under forsøget. Forholdet mellem kontrol og vejledning ved 

samtalerne er skiftet under forsøget. 42 pct. oplever, at samtalerne mest omhandler vejled-

ning mod 32 pct før forsøget. 

4: Indsats for svage ledige

Flere a-kasser gav udtryk for, at de ville anvende screening af nyledige for at kunne identifi-

cere de såkaldt svage ledige. Kun Akademikernes anvender screening af nyledige.

Den gode samtale 
virker

Case: En samtale der virkede

Vi bød velkommen til en nyuddannet cand.merc. 

Han var udpræget introvert og usikker på, hvil-

ke kompetencer han kunne tilbyde en arbejds- 

giver, og hvordan han skulle italesætte dem i en job-

samtale. Han deltog i et coachingforløb i Akademi-

kernes med fokus på motivation og kompetenceafklar-

ing og senere samtaletræning.  

Han fik en række værktøjer og udviklingsopgaver af 

Akademikernes’ konsulent. Efter samtaletræningen 

fik medlemmet sin drømmestilling i en større virksom-

hed. Som opfølgning har medlemmet fået flere værk-

tøjer, som han kan bruge i sin udvikling og karriere.

Gennem 4 samtaler med relevant indhold og form er 

det lykkedes medlemmet at komme i job til trods for 

hans forudsætninger, som kunne have placeret ham i 

risikogruppen for langtidsledige. 
13
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flaskehalse, paradoksproblemer, stigende langtidsledighed og dimittendledighed og under-

støtter, at arbejdsgiverne får den arbejdskraft, de efterspørger. Det kræver et opgør med 

den eksisterende ”one size fits all”-tankegang. En nyuddannet arbejdsløs jurist har brug 

for et andet tilbud fra beskæftigelsessystemet end en nyuddannet tømrer. En arbejdsløs 

ufaglært har brug for et andet tilbud end en arbejdsløs ingeniør, og man kunne blive ved.

Flere undersøgelser viser, at de virksomheder, der ansætter højtuddannede medarbejdere, 

bidrager til samfundsøkonomien med innovation, kreativitet og generel vækst. Ansættelse 

af højtuddannede i små og mellemstore virksomheder styrker beskæftigelsen i forhold til 

alle medarbejdergrupper. Akademikere og andre faggrupper er derfor ikke hinandens mod-

sætninger, men hinandens forudsætninger.

En Rambøll-analyse foretaget for Ingeniørforeningen, IDA fra april 2012 viser, at små og 

mellemstore virksomheder, som ansætter den første højtuddannede, oplever en vækst på 

7,9 person pr. virksomhed.  Af Håndværksrådets og Djøfs analyse fra februar 2012 fremgår 

det, at beskæftigelsespotentialet i bedste fald er 40.000 nye arbejdspladser på lang sigt.

Danmark har brug for et nyt dagpengesystem og en ny beskæftigelsesindsats med a-kas-

serne som et effektivt omdrejningspunkt, så vi kan køre længere på literen for færre offent-

lige kroner. Det er en hovedforudsætning for ny vækst og beskæftigelse.

Allan Luplau og Michael Valentin

14

Et bundet mandat for Carsten Koch-udvalget har 

været at få mere for pengene i beskæftigelsesindsat-

sen. Statsministeren bebudede i sin nytårstale en ny 

vækstpakke, så mon ikke hun allerede har lagt ind i 

sit regnestykke, at udvalget ikke kun viser vejen for, 

hvordan vi får mere for pengene, men også hvordan 

vi får mere for færre penge i forhold til de 11,7 mia.kr. 

om året, der bruges på området.

A-kasserne er et godt eksempel på, hvordan man for 

medlemskroner løser en stor samfundsmæssig opgave 

med at administrere udbetalingen af dagpenge og efter- 

løn, og sammen med de faglige organisationer får le-

dige tilbage i job. Opgaver, som alternativt skal løftes 

af et skattefinansieret offentligt system. Det virker der-

for bizart med udmeldinger om ”længere på literen” 

og ”mere for færre kroner”, når udvalget foreslår at 

flytte opgaver fra a-kasser til kommuner, altså en skat-

tefinansieret indsats fremfor a-kassernes medlems-

betalte model.

At der er brug for et nyt system med en ny indsats, er 

de fleste enige om. Et system, der både kan imødegå 

Carsten Koch på alles læber 
Det skorter ikke på holdninger til Carsten Koch-udvalgets bud på en ny beskæftigelsespolitik. Akademikernes’ bestyrelses-
formand Allan Luplau skrev sammen med adm. direktør Michael Valentin en kommentar – læs den her!

Længere på literen for færre offentlige penge 
i beskæftigelsesindsatsen
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Statistik

Udviklingen i antal ledighedserklæringer* 2012

 1. kvartal 2. kvartal  3. kvartal  4. kvartal I alt

Erklæringer i alt 3.891 3.687  4.391  3.188 15.157

Dimittenderklæring  2.372 2.220  2.754  1.763 9.109

Lønmodtagererklæring 1.519 1.467  1.637  1.425 6.048

Udviklingen i antal ledighedserklæringer 2013 

    

 1. kvartal 2. kvartal  3. kvartal  4. kvartal I alt

Erklæringer i alt 3.961 3.833  4.217  3.227 15.238

Dimittenderklæring 2.379 2.418  2.592  1.338 8.727

Lønmodtagererklæring 1.582 1.415  1.625  1.889 6.511

* Nye ledige skal udfylde en såkaldt ledighedserklæring: En ansøgning om dagpenge.

Efterløn

                     Efterlønserklæringer        Efterlønsbeviser        Efterlønspræmier

2012 843 1.776 929

2013 906 1.768 902

Ledighedsberørte* 2013 

 Medlem- Betalende Ledigheds- Andel
 mer i alt medlemmer** berørte i pct.***

Januar 178.445 159.334  9.372 5,9

Februar 179.587 160.650 8.927 5,6

Marts 180.022 160.821 8.733 5,4

April 180.614 160.898 8.530 5,3

Maj 181.500 161.175 8.090 5,0

Juni 182.356 161.462 8.472 5,2

Juli 183.166 163.103 9.092 5,6

August 183.446 163.310 9.345 5,7

September 183.813 163.691 8.982 5,5

Oktober 184.400 163.679 8.327 5,1

November 185.767 164.170 8.091 4,9

December 186.272 164.551 7.862 4,8

* Et ledighedsberørt medlem defineres som et medlem, 

der i måneden har fået udbetalt (1 time eller mere) dag-

penge, feriedagpenge som ledig, løntilskud, aktiverings-

ydelse eller uddannelsesydelse. 

** Alle medlemmer fratrukket studiemedlemmer og efter-

lønnere.

*** De ledighedsberørte medlemmers procentvise andel 

af de betalende.
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Statistik

Medlems- og ledighedsudvikling
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Regnskab

Regnskab for udbetalte ydelser  
    
 2013 2012

   DKK 1.000 DKK 1.000

Dagpenge  1.195.134  1.197.223 

Feriedagpenge 62.055 69.870   

Efterløn 345.104 366.861 

Skattefri præmie  182.097 201.470  

Tilbagebetalte efterlønsbidrag 8.792   16.312  

Kontant udbetalte efterlønsbidrag 681  *2.102.405 

Befordring mv. 3.142  17.644 

 

Udbetalte ydelser i alt 1.797.005  3.971.785 
 

* Midlertidig ordning i 2012.

Tallene for 2012 og 2013 er totaler fra de udarbejdede regnskaber for Akademikernes, 

AAK og IAK.
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Administrationsregnskab    

  

Indtægter   2013 2012

 DKK 1.000 DKK 1.000 

   

Administrationsbidrag    

Opkrævet kontingent  970.491 1.077.221 

Heraf indbetalt til staten  - 812.302 - 918.957  

Renteindtægter  4.258 4.193 

Øvrige indtægter 46 643    

Indtægter i alt 162.493 163.100

   

 

Udgifter   

Løn- og personaleudgifter 107.360 102.237 

Administrationsomkostninger 16.867 16.332  

IT-udgifter 25.861 24.482 

Lokaleudgifter  14.275 18.605  

Øvrige udgifter 6.587 6.726 

Afskrivninger 10.431 5.571 

Udgifter i alt *  181.381 173.953 

Årets resultat -18.888 -10.853

  

* Inklusive fusionsomkostninger på 8.009.000 i 2012 og 16.895.000 i 2013.   

  

    

  

Regnskab
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 31. december 2013 31. december 2012

Aktiver 2013                        2012 

 DKK 1.000  DKK 1.000 

 

Bankindeståender og værdipapirer 103.982 140.382

Deposita og forudbetalinger  4.731 9.486  

Tilgodehavender 12.797 12.261  

Driftsmidler  35.186 13.970 

Aktiver i alt  156.696 176.099

Passiver

Skyldige omkostninger og kreditorer 32.922 38.933

Skyldige medlemsbidrag til staten  67.308 67.545 

Træk på kassekredit 46.264 37.572 

Hensættelser  0 3.250

Egenkapital  10.202 28.799

Passiver i alt 156.696 176.099
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