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Allan Luplau bestyrelsesformand Michael Valentin adm. direktør

De tre ord dækker på glimrende vis den rejse, vi har været på i 
2016. For i Akademikernes A-kasse søger vi altid at finde nye veje i 
vores mission for at få akademikere i arbejde. De nye veje finder vi 
kun ved at være nysgerrige på vores medlemmer, deres situationer, 
udfordringer og tendenser på arbejdsmarkedet. Og blandt andet 
derfor har vi i 2016 brugt meget tid på vores medlemsrejseprojekt, 
hvor vi fik konkret indsigt i den oplevelse, vores medlemmer har i 
mødet med os. 

Nysgerrighed var også en faktor i etableringen af vores analyseaf-
deling. Det er nemlig afgørende for os at kunne dykke ned i tallene, 
de enkelte grupper og fagligheder, så vi på bedste vis kan sætte 
fokus på medlemmernes behov og udfordringer. 

I sidste ende har vi blandt andet brugt de indsamlede informa-
tioner til at være nytænkende og nyskabende. For det er vores 
medlemmer også. Vi ved, at flere og flere ønsker at blive selvstæn-
dige eller freelancere, så det var en stor dag i vores historie, da vi i 
efteråret åbnede vores Startup-program, hvor ildsjæle og iværksæt-
tere kan udvikle og teste deres forretningsideer. På samme måde 
skaber vi ny inspiration og nye muligheder for vores medlemmer i 
vores rekrutteringsløsninger, events og forløb. Samlet set har vi nu 
tilbud til mange af de forskellige profiler og situationer, vi møder 
som a-kasse, og det er lige præcis det, vi mener, når vi på vores 
hjemmeside skriver: Vi kender dig, dit fag og din situation.

Ligesom medlemmernes situationer kan ændre sig, så kan vores 
også. Men som a-kasse er vi proaktive og konstruktive i vores til-
gang til den virkelighed, der blandt andet rammer via Dagpengere-
formen. Vi tilpasser os omstændighederne og løser udfordringerne 
med en positiv indstilling.

2016 har kort sagt været et begivenhedsrigt år. Mange nye med-
lemmer er kommet til, og de bliver alle en del af en organisation, 
som kender deres faglighed, og som kan love dem at arbejde ben-
hårdt for at udvikle og nytænke a-kassen.
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REFORMER

Klædt på til 
Dagpengereform 

Den største dagpengereform i over 
20 år bliver indført i 2017. En mindre 
del trådte i kraft 1. januar, mens den 
største del trådte i kraft 1. juli. Langt 
den væsentligste udfordring ligger i 
ændringerne af de it-systemer, som 
understøtter udbetalingen af dagpenge. 
Der er tale om grundlæggende 
ændringer, og det kræver selvfølgelig 
en del arbejde. 

Vi er godt i gang med at sætte os 
grundigt ind i de nye regler, og i den 
forbindelse har flere medarbejdere 
fra de faglige organisationer i løbet 
af 2016 fået undervisning hos os. Og 
selvom ændringerne medfører nogle 
udfordringer, går vi naturligvis positivt 
til opgaven.



Sidste fase af Beskæftigelsesreformen: 
FÆLLESSAMTALERNE
I sommeren 2016 blev sidste fase af Beskæftigelsesreformen im-
plementeret. Det havde betydning for afholdelse af fællessamtaler, 
hvor vores ledige medlemmer møder både a-kassens konsulent og 
en repræsentant fra jobcentret. 

Nogle samtaler har været kørt sådan siden 1. juli 2015, og den 
seneste type fællessamtale blev implementereret 1. juli 2016. Dette 
er den første af i alt tre fællessamtaler og skal afholdes efter 4–6 
ugers ledighed. Helt konkret betød det, at det potentielle antal af 
fælles møder blev tredoblet, fordi den 1. fællessamtale skal afholdes 
så tidligt i ledighedsforløbet.

Vi har mange gode erfaringer med forløbene og samarbejdet med 
jobcentrene. Rolle- og ansvarsfordelingen er efterhånden faldet på 
plads, men logistikken kan til tider være en udfordring. Det er nem-
lig ressourcekrævende at koordinere samtaler med 92 jobcentre, 
og systematisk dataoverførsel mellem jobcentrene og a-kasserne er 
afgørende for en god proces. 

Med indførelse af fællessamtalerne oplever vi desuden, at medlem-
merne har svært ved at skelne mellem jobcentret og a-kassens roller. 
Det gælder både i forhold til lovgivning og tilbud, og det kan skabe 
forvirring. Vi har derfor arbejdet på at skabe mere klarhed over, hvad 

vi kan bidrage med som a-kasse til gavn for vores ledige medlemmer. 

Erfaringerne med 1. fællessamtaler 
viser, at det ikke altid er nødvendigt, 
at a-kassen er til stede ved 1. fællessam-
tale, da vi 2 uger forinden har haft en 
samtale med medlemmet og møder 
dem kort tid efter. Heldigvis kommer 
langt størstedelen af vores ledige 

medlemmer hurtigt i arbejde.
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I 2016 blev der nedsat flere indsatsgrupper under projekt Med-
lemsrejsen. En af dem arbejdede med at øge kendskabet til vores 
medlemmers arbejdsmarked og vilkår under målsætningen: ”Vi 
kender dig, din faglighed og din situation”. 

Det mundede blandt andet ud i, at alle vores 49 jobkonsulenter i lø-
bet af 2016 gennemførte en skræddersyet uddannelse på området. 
Det faglige indhold blev skabt i tæt samarbejde med oplægsholdere 
fra IDA, Djøf, Dansk Psykolog Forening, Forbundet Arkitekter og 
Designere, Bibliotekarforbundet og Mercuri Urval. 

Helt konkret blev alle konsulenter testet i paratviden om vores 
medlemsorganisationers fagligheder både før og efter kurset. Re-
sultatet viste en markant stigning i kendskab til arbejdsmarked og 
jobmuligheder for de enkelte medlemsgrupper.

I forlængelse af indsatsen er vores jobkonsulenter nu blevet fordelt 
i 12 faglige teams. Det sikrer, at vi systematisk indsamler og for-
midler viden – både generelt på det akademiske arbejdsmarked og 
specifikt for de enkelte faggrupper. 

Vores ledige medlemmer har derfor nu mulighed for at få rådgiv-
ning af en konsulent, som er specialist på deres fagområde. Og i 
sidste ende forstærker det vores indsats for at hjælpe medlemmet 
i job. Derudover har initiativet medført et styrket samarbejde med 
vores gode kolleger i medlemsorganisationerne. De har været uvur-

derlige partnere i opkvalificeringen.   

MEDLEMSREJSEN: 
Vi kender dig, din faglighed og din situation

En kvantitativ analyse afslørede i star-
ten af medlemsrejsen en del interes-
sante indsigter om vores medlemmers 
tilfredshed. Her er et udsnit: 

• Engelsksprogede medlemmer 
var markant mere tilfredse end 
dansksprogede. Det gælder spe-
cielt på kontaktpunkterne aka.dk, 
selvbetjeningen, arrangementer og 
individuel rådgivning. 

• Når medlemmerne har skullet 
tilbagebetale dagpenge, haft over-
skydende timer eller har modtaget 
arbejdsmarkedsydelse, blev de 
mindre tilfredse.

• Nordjyske mænd var generelt de 
mest utilfredse medlemmer.

• Nordjyske kvinder var generelt de 
mest tilfredse medlemmer.

Elsker,
elsker ikke?

MEDLEMSREJSE

9
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TÆT SAMARBEJDE 
med de faglige organisationer 

SAMARBEJDE

Vi samarbejder løbende med medlemsorganisationerne på en 
række områder. Det drejer sig blandt andet om hvervning, statistik, 
fagspecifik information på hjemmesider samt indhold til nyheds-
breve og medlemsblade. I løbet af året har vi derfor enten været på 
besøg hos eller haft besøg af hver enkelt medlemsorganisation.

På hvervningsfronten har vi et særligt stærkt og tæt samarbejde 
med samtlige organisationer. Og vi gør meget ud af løbende at ud-

vikle, revidere og forbedre den enkelte indsats.

Af eksempler på andre samarbejdsaktiviteter fra 2016 kan vi nævne: 

Vores projekt med Jordbrugsakademikerne (JA) vedrørende 
jobsøgningstilbud til udflytningsramte. Her indgik vi i et tæt 
samarbejde med JA om at tilbyde jobsøgning og afklaring 
for de medarbejdere, som er påvirket af udflytningen af of-
fentlige styrelser. Sammen tilbød vi både gå-hjem-møder og 
individuel karriererådgivning for vores fælles medlemmer.

Projektet ”Dit kommende lægeliv”. Et samarbejde med 
Yngre Læger (YL) og Foreningen af Danske Lægestuderende 
(FADL). Her afholdt vi workshops i alle universitetsbyerne 
for studerende, der snart afslutter deres kandidatuddannel-
se. Formålet var at hjælpe de studerende med at vælge deres 
faglige specialisering. Der var fuldt hus og stor tilfredshed 
ved alle arrangementerne, og der er blevet efterspurgt flere 

workshops i 2017.
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2016 var året, hvor vi fik sat endnu mere tryk på vores rekrutte-
ringsindsats. 1. marts 2016 lancerede vi et professionelt produkt-
katalog, der indeholder tre fokuserede rekrutteringsprodukter:

> Rekruttering
> Talent Attraction 
> Annoncering 

Først og fremmest er vi specialister i at matche kvalificerede ledige 
akademikere med virksomheder. Vores tætte samarbejde med 
erhvervslivet giver os et stort kendskab til det akademiske arbejds-
marked både lokalt og nationalt, og i 2016 gennemførte vi 
mere end 960 virksomhedsbesøg.

Samtidig formidlede vi mere end 4.800 jobannon-
cer til vores medlemmer. Derudover har vi fun-
geret som rekrutteringspartner, hvor virksom-
hederne, som erstatning for annoncering, har 
fået en målrettet rekrutteringsservice, hvor 
vi har searched, interviewet og præsenteret 
vores ledige medlemmer overfor virksomhe-
derne og derigennem fået 128 i job. 

I 2016 styrkede vi også mulighederne for, 
at medlemmer og arbejdsgivere kan møde 
hinanden. Vi gennemførte 19 Talent Attracti-
on-arrangementer ude hos virksomhederne, og 
523 medlemmer deltog i besøgene, hvor de både 
kunne netværke og tale konkrete jobmuligheder.

NYE 
rekrutteringsindsatser 

REKRUTTERING

12
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Startup er vores kontorfællesskab og 
intensive 3-måneders-program for 
iværksættere. Her kan vores ledige 
medlemmer deltage i workshops, få for-
retningsrådgivning og konkret sparring 
på deres projekt. 

Der er stor bredde i deltagernes uddan-
nelsesbaggrunde, virksomhedstyper og 
produkter, og det giver et unikt miljø 
med netværk på tværs af fagligheder. 
En undersøgelse af deltagerne fra vores 
første hold viser, at de har gennemgået 
en betydelig udvikling under forløbet. 
Samtidig har der været 12 procent flere 
ansøgere til andet hold på forløbet. 

Startup: 
Vi dyrker 
iværksættere

13

IVÆRKSÆTTERI

12%
er gået fra ledig 

til ikke-ledig
2/3

af deltagerne havde ved 
forløbets afslutning et 

færdigudviklet 
produkt

93%
er tilfredse med 
forløbets faglige 

indhold

Deltagerne har modtaget

i nye investeringer

550.000,-

2
startups vandt 
iværksætter-

prisen

51%
forventer at ansætte 

mindst én akademisk 
medarbejder i det 

kommende år



Iværksættere gør insekter 

TIL EN LÆKKERBISKEN
Iværksættere på Startup-forløbet har 
succes med at lave snackbarer af insekter. 
Har du mod på at sætte tænderne i en 
snack, der udover chokolade indeholder 
helt op til 60 fårekyllinger?

Malena Sigurgeirsdottir står sammen med to andre iværksættere 
bag virksomheden Dare To Eat. Firmaet producerer og sælger 
snackbarer, hvor en af hovedingredienserne er insekter. De sidste tre 
måneder har Malena og holdet haft sin daglige gang på Akademiker-
nes A-kasses Startup-etage, hvor de har udviklet deres forretning.

”Det har været en virkelig fantastisk rejse at være her på Startup. 
Vi manglede et sted at fokusere på vores projekt, og rammerne her 
har været perfekte,” fortæller Malena.

Før Startup kørte de projektet hjemme fra køkkenet, men ifølge 
Malena har det haft stor betydning at komme på Startup og blive 
en del af et miljø, hvor man får sparring, rådgivning og bliver 
motiveret via workshops og programmets koordinatorer.

Dare To Eat har allerede modtaget mere end 100.000 kroner i 
donationer til deres projekt, og efter de tre måneder på Startup er 
målet at finde et andet kontorfællesskab samt at få produktions-
omkostningerne ned.

CASE

14
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Insektområdet 
er nyt – også for 
Fødevarestyrelsen, 
så der er udfor-

dringer der. Men vi tror på, 
at insekter er fremtiden.  
Miljøet er en vigtigt del af 
vores mission, og målet er, 
at folk i højere grad skal få 
protein fra insekter frem 
for kød, som udgør en stor 
belastning for miljøet. Der-
for er insektbarerne også 
kun vores første skridt,
 – Malena

15
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Akademikernes A-kasse har i løbet af året sat fokus på medlem-
mernes interesser gennem en række analyser. Senest har vi i sam-
arbejde med Djøf gennemført en stor undersøgelse af værdien af at 
ansætte den første akademiker i små og mellemstore virksomheder. 
Analysen viste, at der er store gevinster – for både virksomhederne 
og samfundet – ved at ansætte akademikere.

> Akademikere skaber 4,5 ekstra ansatte. En virksomhed, der 
ansætter sin første akademiker, vil efter 3 år i gennemsnit have 
4,5 flere ansatte end virksomheder, der ikke ansætter en akade-
miker. De nye job går i stort omfang til faglærte og ufaglærte

> Værditilvæksten er 38 procent højere. På tre år vokser værdien 
af virksomheden med 38 procent, sammenlignet med virksom-
heder der ikke ansætter en akademiker

> Overlevelseschancen er 2,2 procent større

Vores analyse fik stor omtale og blev blandt andet bragt i 46 for-
skellige medier til en anslået medieværdi af 1.700.000 kroner. 

Udover undersøgelser som denne understøtter vores analyseaf-
deling også de forskellige driftsafdelinger og direktionen med tal 
og analyser. På den måde kan alle beslutninger blive truffet på et 
solidt empirisk grundlag.

Eksempelvis gennemfører vi medlemstilfredshedsundersøgelser, 
samarbejder med STAR om data, og vi har udviklet en model til 
Jobmatch, der forudsiger, hvor mange ledige medlemmer vi får i 
de enkelte uger. Derudover leverer Analyse og Logistik regelmæs-
sigt analyser og statistikker til en række medlemsorganisationer og 
bestyrelsen.

ANALYSEAFDELING 
skaber mediesucces

1616
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I november 2016 lancerede vi en ny hjemmeside med fokus på med-
lemmerne og deres specifikke situation.  Sproget er blevet forenklet, 
og sitet er nu fleksibelt og skræddersyet til det enkelte medlem.  

Hjemmesiden er kulminationen på et større projekt (Medlemsrej-
sen), hvor vi dykkede ned i det enkelte medlems ønsker og behov 
samt de forskellige faser og forløb. Vi er stolte over at have opnået 
et resultat, hvor vi nu ligger pænt over benchmarken for a-kasser. 
Når man spørger til den samlede vurdering af sitet, lyder tilfreds-
heden på 90 procent.

Ny hjemmeside styrker 
brugeroplevelsen
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Fagspecifik 
annoncering 
har succes

Det går fortsat rigtigt godt med at få nye 
medlemmer. Vi har fået betydeligt flere 
studiemedlemmer end vores nærmeste 
konkurrenter. Det skyldes blandt andet 
vores massive tilstedeværelse på landets 
uddannelsesinstitutioner og ikke mindst 
vores landsdækkende online-kampag-
ner. Vi er altid til stede med digitale 
annoncer, hvor budskaberne er målret-
tede og specifikt tilpasset forskellige 
typer studerende, relevante studieret-
ninger og geografiske 
placeringer.



Great Place to work®

Danmarks 
bedste arbejdsplads

for a-kasser og foreninger

#1

18

Stadig en af Danmarks 

BEDSTE ARBEJDSPLADSER 
Akademikernes A-kasse er igen i 2016 kåret til en af Danmarks 
bedste arbejdspladser. På bare to år er det lykkedes os at opnå en 
placering hos Great Place to Work® som nummer 15, og i katego-
rien for a-kasser og foreninger fastholdt vi førstepladsen fra 2015.

De flotte resultater er kommet via en fokuseret indsats. Vi tror på 
inddragelse, medindflydelse, respekt og troværdighed. For eksem-
pel blev alle medarbejdere inviteret med i processen, da vi skulle 
definere vores fælles værdier. Og alle blev også inddraget, da vi 
skulle have input til den nye overordnede strategi for organisatio-
nen for 2020.

Når Akademikernes A-kasse skiller sig positivt ud som arbejds-
plads, skyldes det, at vi investerer i mennesker, trivsel og udvikling. 
Vi tror nemlig på, at en god arbejdsplads tiltrækker dygtige med-
arbejdere med potentiale til at levere de bedste resultater. Og så er 
dygtige og dedikerede medarbejdere en forudsætning for, at vi får 
akademikere i arbejde – hver dag.

ARBEJDSGLÆDE

Great Place to work®

Danmarks 
bedste arbejdsplads

#15



DBA Trustindex
Et gennemsnit af troværdighed, respekt, refærdighed, 
stolthed og fællesskab i hverdagen
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PRISUDDELING

Akademikerprisen blev i 2016 uddelt for anden gang, og denne 
gang foregik festen og kåringen i Dansk Industris lokaler. Akade-
mikerprisen er en erhvervspris, hvor vi hylder små og mellemstore 
virksomheder, som anvender akademikere på utraditionel vis, og 
hvor akademikere er med til at skabe vækst. 

I 2016 blev det den nordjyske betonvirksomhed Hi-Con, der modtog 
prisen. Baggrunden for kåringen er, at Hi-Con har flyttet sig fra at 
være en produktionsvirksomhed til nu at være en vidensvirksomhed. 

Oprindeligt producerede Hi-Con udelukkende altaner i højstyrke-
beton. I dag sælger de viden om, hvad højstyrkebeton kan bruges 
til. Og for at kunne det, har de blandt andet ansat 12 akademikere, 
der nu samarbejder tæt med de faglærte og ufaglærte specialister i 
produktionen.

”Vi tror, at akademikere er en forudsætning for ufaglærte arbejdere 
– og omvendt. Vi går meget op i, at alle er en del af en værdikæde, 
og der er ikke nogen, der kan undværes. Hverken smeden eller 
ph.d.en,” siger direktør Peter Vendelin Olesen.

AKADEMIKERPRISEN 
hylder samarbejdet mellem faggrupper
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STATISTIK

Medlemmer Ledighedsberørte Fuldtidsledige

Jan 2000 114.506 20.009 2.683

Jan 2001 116.548 20.270 4.408

Jan 2002 125.013 20.619 4.599

Jan 2003   128.537             22.608       6.375

Jan 2004 132.540 25.224 8.074

Jan 2005 136.182 26.656 7.862

Jan 2006 138.463 25.555 6.455

Jan 2007 140.737 23.425 4.665

Jan 2008 142.941 21.171 3.038

Jan 2009 146.838 20.143 2.868

Jan 2010 153.215 23.468 6.215

Jan 2011 162.795 25.359 6.612

Jan 2012 170.888 26.520 6.890

Jan 2013 179.860 26.589 7.371

Jan 2014 187.230 26.064 6.730

Jan 2015 196.191 25.328 6.469

Jan 2016 206.858 24.224 6.435

Jan 2017 218.928 21.837 7.535

STATISTIK
Medlemsudvikling og ledighedsudvikling (bl.a. graf der viser, at med-

lemstal er steget, mens ledighedstallet generelt er nogenlunde konstant)
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Regnskab for udbetalte ydelser 2016 2015

 DKK 1.000 DKK 1.000 

   

Dagpenge 1.344.880 1.214.490

Feriedagpenge 60.369 66.243

Efterløn 278.278 308.063

Skattefi præmie 204.464 194.399

Tilbagebetalte efterlønsbidrag 21.414 18.867

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 21.799 68.779

Befordringsgodtgørelse mv. 1.876 1.841

Indtægter i alt 1.933.080 1.872.682

   

REGNSKAB

REGNSKAB

Regnskab for udbetalte ydelser og administrationsregnskabet, 

herunder egenkapitalens udvikling





 31. december 2016 31. december 2015

Aktiver 2016                        2015 

 DKK 1.000  DKK 1.000 

 

Bankindestående og værdipapirer 189.639 184.632

Deposita og forudbetalinger 6.416 4.923

Tilgodehavender 28.386 22.340

Driftsmidler 32.392 32.233

Aktiver i alt 256.833 244.128

Passiver

Skyldige omkostninger og kreditorer 40.782 40.256

Skyldige medlemsbidrag til staten 75.634 72.559

Kassekredit 103.712 100.560

Egenkapital 36.705 30.753

Passiver i alt 256.833 244.128

   

Administrationsregnskab    

  

Indtægter   2016 2015

 DKK 1.000 DKK 1.000 

   

Administrationsbidrag    

Opkrævet kontingent 1.104.846 1.036.668

Heraf indbetalt til staten -911.705 -873.159

Renteindtægter 6.364 1.445

Øvrige indtægter 803 1.312

Indtægter i alt 200.308 166.266

   

 

Udgifter   

Løn- og personaleudgifter 103.326 87.832

Administrationsomkostninger 32.189 19.238

It-udgifter 23.925 17.824

Lokaleudgifter 15.154 11.075

Øvrige udgifter 7.057 3.201

Afskrivninger 12.706 14.996

Udgifter i alt 194.357 154.166 

Årets resultat 5.951 12.100
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REGNSKAB



EGENKAPITAL
Siden fusionen i 2013 er der opbygget en egenkapital på 37 mil-
lioner kroner. Den øgede egenkapital gør, at vi er bedre rustet til 
de udfordringer, som kan opstå, når indtægter falder væk. Det var 
tilfældet, da Akademikernes A-kasse desværre ikke vandt udbuddet 
på Anden Aktør-opgaver i Københavns Kommune. Samtidig kan 
en solid egenkapital også danne grundlag for, at vi kan indgå mere 
favorable aftaler på det finansielle område – fx bankaftaler. Samlet 
set er det målet, at egenkapitalen skal svare til 35 procent af kon-
tingentindtægterne, hvilket i 2016 var 68 millioner kroner.

Egenkapitalen

2013 2014 2015 2016
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