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”Vi er bare  
en a-kasse”

  
 

NIELS BERTELSEN,  
Formand for PROSA:

”Vi er en del af et fællesskab 
med lave omkostninger 
samtidig med, at vi har 
bevaret indflydelsen, 
identiteten og den faglige 
ekspertise.”

KIM ØSTERBYE, Formand 
for Fængselsforbundet:

”I Min A-kasse får vores 
medlemmer en personlig 
betjening, og de ansatte 
i a-kassen ved, hvad en 
fængselsbetjent er.”

PER MØLLER,  
A-kasse repræsentant i 
Business Danmark:

”Da jeg blev præsenteret 
for konceptet i Min A-kasse, 
havde jeg en rigtig god 
mavefornemmelse.”

JOHN NIELSEN, Formand 
for Serviceforbundet:

”Jeg tror helt sikkert, der 
vil blive færre a-kasser i 
fremtiden i netop konstruk-
tioner, hvor der er plads til 
forskellighed, faglighed og 
mange enheder.”

KIM SERUP, DIREKTØR I MIN A-KASSE
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A-kasse for cirka 95.000 medlemmer 
i 14 forbund

Høj medlemstilfredshed

Blandt de billigste i kontingent

Afdelinger i hele landet

Førende og fremtidssikret  
IT-løsning

Stordrift med individuelle faglige 
muligheder

Fagbevægelsen bygger på et grund-
læggende og stærkt princip: Vi står 
stærkere, når vi står sammen.

Det princip levede LO og FTF op til, da 
de i april 2018 besluttede at gå sammen 
i en ny, fælles hovedorganisation for 1,5 
millioner lønmodtagere.

Princippet gælder også a-kasserne. 
Tværgående fagligt funderede a-kas-
ser er i fremgang, og Min A-kasse er 
ingen undtagelse. Vi driver a-kasse for 
omkring 95.000 medlemmer af både 
LO- og FTF-forbund. Senest i 2017 over-
lod Serviceforbundet driften af deres 
a-kasse med 19.200 medlemmer til os.

Vores vurdering er, at stigende krav til 
arbejdsmarkedsindsatsen og IT-løs-
ningerne samt stadig mere komplekse 
regler vil føre til færre og større a-kasser. 
Og med dannelsen af den nye hoved-
organisation er en historisk grænse 
udvisket. Det åbner nye muligheder.

Min A-kasses svar på fremtiden er 
simpelt: Vi er bare en a-kasse. Vi sikrer 
effektiv stordrift og fremtidssikrede, 
individuelle løsninger på tværs af fag.

Vi har selvsagt klare holdninger til at 
drive a-kasse og til de lediges vilkår. 
Men vi blander os ikke i de faglige orga-
nisationers dagsordener.

Min A-kasse har plads til de enkelte 
forbunds faglige identitet. Det er især 
interessant for mindre forbund, der kan 
frygte at drukne i større tværgående 
a-kasser uden samme individuelle 
muligheder.

Et samarbejde med Min A-kasse bygger 
på gensidighed. Vi er samarbejdspart-
nere og ikke begrænset af kunde-/leve-
randør tænkning. Et godt samarbejde 
bygger på en grundig due diligence, 
hvor vi gennemgår bl.a. økonomi, IT, 
kompetencer, organisation, medlems-
karakteristik og politisk struktur hos 
mulige samarbejdspartnere. Den gode 
fusion er en fordel for begge parter.

Vi tror så meget på os selv, på 
fagbevægelsen og på vores vurdering 
af udviklingen, at vi gerne vil tilbyde 
interesserede forbund en indledende 
og uforpligtende analyse af, om der er 
potentiale i et samarbejde. Vi vil nemlig 
gerne være flere.

Vi vil udviske grænser og stå endnu 
stærkere. Sammen.

Henrik Horup
Formand for Min A-kasse
Formand for Dansk Jernbaneforbund

Fusionen af LO og FTF 
udvisker grænser

NIELS BERTELSEN / Formand for 
PROSA og næstformand i Min A-kasse.

FTF-forbundet PROSA organiserer cirka 16.000 IT-ansatte. De  
fusionerede i 2010 deres a-kasse ind i Min A-kasse. PROSA har 
bevaret sit eget a-kassebrand og har a-kassemedarbejdere  
placeret fysisk i forbundets hus.

Især udgifter til drift af IT gør, at 
det ikke er muligt at opretholde en 
a-kasse med 15.000 medlemmer. 
Derfor er den her model interessant. 
Især fordi den enkelte samarbejds-
partner kan bevare sin selvstæn-
dighed og samtidig være en del af et 
større fællesskab.
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medlemmer, man samler, desto mere 
effektivitet kan man opnå. Og tidens 
udvikling går da også i retning af færre 
og større a-kasser.

STØRRE KRAV TIL PERSONLIG OG 
INDIVIDUEL TILGANG

Men samtidig stiller både fagforbund og 
det enkelte medlem – med rette – store 
og stigende individuelle krav.

Medlemmerne vil ikke spises af med 
standardiserede jobsøgningskurser i 
metermål eller generelle råd. De for-
venter individuel og fagligt indsigtsfuld 
sparring og hjælp, når de bliver ledige.

For forbundene er netop den indivi-
duelle tilgang et vigtigt konkurrencepa-
rameter. Derfor kan forbundene være 
bekymrede for, om deres profil og dybe 
faglige indsigt risikerer at blive udvandet 
i en stor tværfaglig a-kasse.

Det taler for mindre og fagligt afgræn-
sede a-kasser.

MIN A-KASSE LØSER BEGGE 
UDFORDRINGER

Min A-kasse har i mere end 10 år arbej-
det efter en strategi og en forretnings-
model, der imødeser begge tendenser.

Vi står allerede i dag for administratio-
nen, driften og udviklingen bag linjerne 
på tværs af forbund og faggrænser 
for en lang række forbund på LO- og 
FTF-området. Nogle under vores brand 
og andre integreret i forbundets faglige 
identitet.

Fælles for alle er, at vi prioriterer højt 
at have fagligt velfunderede medar-
bejdere på alle fagområder, så vi sikrer 
den dybe indsigt i hvert enkelts faglige 
arbejdsmarked. Vi arbejder også med 
modeller, hvor fagdedikerede a-kasse-
ansatte fysisk er placeret i de enkelte 
forbunds huse, så adgangen er så nem 
som mulig for medlemmerne.

Vores samarbejdspartnere opnår 
dermed stordriftsfordelene, besparelsen 
og sikkerheden ved den tværgående 
a-kasse samtidig med, at de bevarer 
den individuelle faglige profil og tilgang 
til medlemmerne. Det er ikke mindst 
interessant for mindre og mellemstore 
a-kasser på LO/FTF-området.

Vi prioriterer højt at 
have dyb indsigt i alle 
samarbejdspartneres  
fagområder.

Fremtiden vil byde på færre og 
større a-kasser – ikke mindst 
på grund af voksende krav til 
IT og effektivitet. Min A-kasse 
tilbyder stordrift, plads til 
forskellighed og dyb indsigt 
i medlemmernes individuelle 
faglige arbejdsmarkeder. Det 
er især attraktivt for mindre 
a-kasser på LO/FTF-området.

En a-kasse løser to grundlæggende 
opgaver:

 • En administrativ opgave med at 
opkræve kontingent, udbetale 
dagpenge, udvikle og drive IT, sikre 
at alle regler er overholdt, osv.

 • En arbejdsmarkedsindsats for 
ledige medlemmer. Det kan handle 
om alt fra individuel afklaring over 

Stordrift med 
individuelle 
muligheder

VORES ANALYSE

jobsøgningskurser, netværk og 
inspiration til konkret rekruttering og 
jobmatch.

STØRRE KRAV TIL IT OG 
ADMINISTRATION
Det administrative skal i princippet
fylde så lidt som muligt. Det skal være 
billigt, effektivt og i virkeligheden usyn-
ligt. Det skal bare virke.

Samtidig bliver reglerne stadig mere 
komplekse, og arbejdsmarkedsreformer 
kræver konstant tilpasning. Den seneste 
dagpengereform blev af Danske A-kas-
ser anslået til at have kostet a-kasserne 
samlet 400 millioner kroner.

Udviklingen stiller især større krav 
til IT-løsningerne. Både på grund af 
regeltrykket og på grund af øgede for-
ventninger til fleksibilitet, selvbetjening 
og rationel drift. Det bliver kun dyrere.

Det taler for at samle sig i tværgåen-
de fagligt funderede a-kasser. Jo flere 

MIN A-KASSE DRIVER  
A-KASSE FOR 14 FORBUND

Serviceforbundet / PROSA / 
Fængselsforbundet / CO SEA / 
Danmarks Kirketjenerforening / 
Dansk Jernbaneforbund / Dansk Told- 
og Skatteforbund / Flyvevåbnets 
Konstabelforening / Business 
Danmark / Forbundet af Kirke- og 
Kirkegårdsansatte / Forbundet 
af Tjenestemænd v/Fødevare- og 
Undervisningsministeriet mfl. 
/ Hoffunktionærforeningen / 
Merkonomernes Hovedorganisation / 
Ministerialbetjentforeningen
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HØJ MEDLEMSTILFREDSHED OG 
LAVE OMKOSTNINGER

Serviceforbundet havde allerede et par 
år forinden overvejet muligheden for et 
samarbejde med Min A-kasse. Udsigten 
til støt stigende krav fra både medlem-
mer og myndigheder blev den afgøren-
de faktor.
- Vi havde billedet af Min A-kasse som 
en professionel og velfungerende a-kas-
se på tre gange vores størrelse, som i 
kraft af sin struktur kan tilbyde alle stor-
driftsfordelene og samtidig garantere, at 
vores medlemmer møder ansatte med 
dyb indsigt i netop vores fagområde, 
siger John Nielsen med henvisning til, at 
en del af de ansatte i forbundets a-kasse 
fulgte med over i Min A-kasse.

Efter fusionen har Serviceforbundet 
stadigvæk tårnhøj medlemstilfredshed, 
og deres medlemmer betaler fortsat et af 
de laveste a-kassekontingenter i landet.

FORTSAT UDVIKLING MOD FÆRRE 
OG STØRRE A-KASSER

John Nielsen vurderer, at der er en 
udvikling i gang blandt især mindre 
a-kasser i retning af at samle sig for at 
opnå stordriftsfordele – men samtidig 
et stigende ønske om at bevare hver 
a-kasses individuelle præg og faglige 
ekspertise.

- Jeg tror helt sikkert, der vil blive fær-
re a-kasser i fremtiden i netop konstruk-
tioner, hvor der er plads til forskellighed, 
faglighed og mange enheder, siger han.

Han siger på bagkant af fusionen, at 
den har trukket tænder ud i organisa-
tionen. Der er blevet knoklet og der er 
blevet slugt forandringer – ikke mindst 
fordi forbundet også flyttede hovedsæ-
det et år før fusionen.

- Men vi har oplevet stor vilje hos 
både vores ansatte og hos Min A-kasse 
på at få det til at fungere.

Færre omkostninger, 
sikker IT-løsning og 
bedre medlemsservice
Serviceforbundet fusionerede 
i 2016/17 sin a-kasse ind i Min 
A-kasse. Forbundsformand John 
Nielsen vurderer, at flere forbund 
og a-kasser må stå med lignende 
overvejelser.

Udsigten til omfattende arbejds-
markedsreformer, og dermed tunge 
IT-omkostninger, fik i oktober 2016 
Serviceforbundet til at træffe en rask 
og samtidig vidtrækkende beslutning. 
Med virkning fra årsskiftet til 2017 ville 

forbundet fusionere sin egen a-kasse 
ind i Min A-kasse.

Operationen lykkedes. Fra at være 
cirka 19.200 medlemmer voksede de til 
at være en del af en organisation med 
nu omkring 95.000 medlemmer.
- Meget i en a-kasse kan gøres billi-
gere og bedre i stordrift – ikke mindst 
på IT-området. Samarbejdet med Min 
A-kasse har dermed også givet os flere 
kræfter til at servicere medlemmerne 
fagligt, målrettet og individuelt. Det er 
det bedste af to verdener, siger John 
Nielsen.

PER MØLLER / A-kasserepræsentant 
i Business Danmark og medlem af besty-
relse og forretningsudvalg i Min A-kasse

Business Danmark organiserer cirka 27.000 ledere, ansatte 
og selvstændige inden for salg og marketing. De fusionerede 
i 2015 a-kassen ind i Min A-kasse, bruger udelukkende deres 
eget brand og har a-kassemedarbejdere placeret fysisk i 
forbundets hus.

Det var vigtigt for os at finde en 
strategisk samarbejdspartner, 
hvor vi kunne beholde vores eget 
brand over for vores medlemmer. 
Det har fungeret helt perfekt. 
I dagligdagen ser vi det som 
Business Danmarks egen A-kasse. 
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Min A-kasse har over 10 års 
erfaring med at drive a-kasse 
efter en forretningsmodel, hvor 
samarbejdspartnerne både opnår 
stordriftsfordele og individuelt, 
dybt kendskab til de enkelte 
faglige arbejdsmarkeder.

Min A-kasse er en fagligt funderet tvær-
faglig a-kasse, der samarbejder med 14 
forbund under LO og FTF.

Vi er en af landets ældste a-kas-
ser – stiftet i 1914 – men vi er samtidig 
en ukendt a-kasse for de fleste. Vores 
forretningsmodel er at stå for driften af 

a-kassen bag linjerne – effektivt, billigt 
og fremtidssikret. Vi er bare en a-kasse. 
Vores opgave er at servicere medlem-
merne og hjælpe dem tilbage i varig 
beskæftigelse, når de bliver ledige.

A-KASSE MED FAGLIG IDENTITET
Forbund, der samarbejder med os, kan 
i praksis tilbyde deres medlemmer en 
a-kasse med egen faglig identitet og 
eget navn.

Vi prioriterer højt, at der er medar-
bejdere med dyb indsigt i hvert enkelt 
fagligt arbejdsmarked – fra piloter 
over IT-ansatte til ufaglærte. Og vi kan 

”Vi er bare  
en a-kasse”

arbejde med modeller, hvor a-kassean-
satte er placeret på de enkelte forbunds 
adresser, så forbundene kan fastholde 
den tætte kontakt med deres medlem-
mer.

Vi er den eneste a-kasse, der tilbyder 
de muligheder, og vi har mange års 
erfaring med det.

ENGAGERET PÅ DE LEDIGES VEGNE
Selvom vi ikke har det store behov 

for synlighed, er vi alligevel en aktiv og 
engageret a-kasse.

Vi har klare holdninger til at drive 
a-kasse og til de lediges vilkår, og vi 

markerer os gerne på de lediges vegne. 
Men vi blander os ikke i de dagsorde-
ner, som vores samarbejdspartnere i de 
faglige organisationer har.

TILSTEDE I HELE LANDET
Alle – både lønmodtagere og selvstæn-
dige – kan blive medlem af Min A-kasse.

Min A-kasse har hovedsæde i Valby 
og kontorer i hele landet – Århus, 
Næstved, Fredericia, Odense, Aalborg, 
Rødovre og København – både under 
eget navn og i vores samarbejdspartne-
res forbundshuse.

Vi beskæftiger cirka 125 medarbej-
dere. Dertil kommer 13 medarbejdere 
i AKA-IT, som udvikler og driver vores 
IT-systemer. AKA-IT bor samme sted 
som os i Valby.

Min A-kasse er forankret i LO – og 
dermed også i den kommende fælles 
hovedorganisation. Bestyrelsen består 
af 13 medlemmer, og vi sikrer altid, at 
vores samarbejdspartnere har politisk 
indflydelse i organisationen.

Direktør Kim Serup kalder nogle gange 
a-kassen for ”den professionelle 
dagligstue”. Netop den personlige og 
uformelle stil er en af de ting, medlemmerne 
fremhæver positivt.
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Fremtidssikret og billig  
IT-løsning med AKA-IT
Min A-kasse bruger Modulus ligesom 
størstedelen af a-kasserne i Danmark.

Vores IT-leverandør er AKA-IT, der 
bor under samme tag som os i Valby. 
Udover Min A-kasse servicerer de også 
Magistrenes A-kasse og A-kassen for 
journalistik, kommunikation og sprog 
(AJKS) – dvs. at de udvikler og driver IT 
for omkring 190.000 medlemmer i alt.

BILLIGSTE IT-LØSNING
AKA-IT beskæftiger 13 medarbejdere. 
De bruger samlet mere end halvdelen af 
årets arbejdstimer på udvikling – og til-
svarende under halvdelen på basisdrift. 
Det er bedre end markedsgennemsnit-

tet, og vi har sektorens laveste IT-om-
kostning pr. medlem.

Dermed er vi og vores medlemmer sik-
ret stabil, effektiv og billig drift samtidig 
med, at vores IT-løsninger konstant ud-
vikles og er fremtidssikrede, så de lever 
op til medlemmer og myndigheders krav 
og forventninger.

SMIDIG ORGANISATION
Drift og udvikling af IT for a-kasser er 
AKA-IT’s kerneopgave, og vi har en tæt 
relation med dem. De er smidige og alsi-
dige. De mestrer at omprioritere og løse 
opgaver med kortere varsel end mange 
konkurrenter, når akutte behov opstår.

KIM ØSTERBYE / Formand for 
Fængselsforbundet og medlem af besty-
relse og forretningsudvalg i Min A-kasse.

Fængselsforbundet organiserer cirka 3.500 fængselsbetjente 
m.fl. og har været en del af Min A-kasse siden starten. Fæng-
selsforbundet bruger Min A-kasses brand og har ikke a-kasse 
i eget navn.

Volumen er i dag afgørende 
for a-kasser. Men de skal ikke 
være så store, at de glemmer 
de små. I Min A-kasse får 
vores medlemmer en personlig 
betjening, og de ansatte i a-kassen 
ved, hvad en fængselsbetjent er.

BESTYRELSE 

DIREKTION
Direktion, ledelse, og 
administration samlet  

i Valby

IT-drift og -udvikling 
hos AKA-IT på samme 

adresse i Valby

VALBYRØDOVRE

KØBENHAVN
ODENSE

ÅRHUS

FREDERICIA

AALBORG

NÆSTVED

DECENTRALT
Afdelinger i egne kontorer 
og i samarbejdspartneres 

forbundshuse



  
 

Et samarbejde med Min A-kasse indebærer 
mange fordele. Vores forretningsmodel sikrer, 

at gevinsterne ved stordrift går hånd i hånd 
med plads til forskellighed.

Fælles fordele 

FAGLIG INDSIGT 
Dedikerede faglige medarbejdere og sikring af den personlige 

og målrettede arbejdsmarkedsindsats.

DECENTRAL STRUKTUR
Afdelinger i hele landet. Mulighed for a-kasse-funktion og 

-ansatte på forbundets adresse.

STORDRIFT
Min A-kasse står for al drift og administration og kan varetage 
opkrævning af kontingent for både a-kasse og fagforrening.

FREMTIDSSIKRING
Udvikling og drift af IT-systemer varetages af AKA-IT.

ØKONOMISK GEVINST
Blandt de billigste a-kasser for medlemmerne. Besparelser 

ved stordrift tilfalder samarbejdspartnerne.

Individuelle muligheder

MODEL 1
Individuelt brand

INDIVIDUELT
Mulighed for at bevare fagligt 

brand helt eller delvist.

EKSEMPLER
PROSA,  

Business Danmark

MODEL 2 
Fælles brand

FÆLLES
Min A-kasse er synlig som jeres 
samarbejdspartner og a-kasse

EKSEMPLER 
Dansk Jernbaneforbund, 

Serviceforbundet, 
Fængselsforbundet

Fotos
s. 1, 6, 8 og 9: Søren Svendsen / s. 2: Lizette Kabré / s. 3: Søren Jonesen / s. 10 Nicolai Perjeci
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