
Misbrug i landets største a-kasse 
  
Jeg indstiller Ekstra Bladets Per Mathiessen, Kristian Brårud Larsen, Janus Østergaard og 
Thomas Gösta Svensson til Cavlingprisen for deres vedholdende afsløringer af de 
kritisable og nu politianmeldte forhold i Akademikernes A-kasse.  
 

I Danmark fremhæver vi ofte vores placeringer på korruptionsindekset. Men EB’s artikler 
om landets største a-kasse giver grund til at tvivle på netop det glansbillede. Da a-kassen 
27. september i fjor afskedigede adm. direktør Michael Valentin, der også var formand for 
Folkemødet, kom der en kort meddelelse på hjemmesiden til de 233.000 medlemmer.  
 
Fyringen ramte som en bombe i Valentins store netværk. Det dækker hele 
’folkemødesegmentet’ af magtfulde personer fra medier, politik, organisationer, erhvervsliv 
og embedsværket. Michael Valentin blev selv ’berømt’ i offentligheden for sin markante 
inside-kritik af pamperi og ødselhed i fagbevægelsen.  
 

Fyringen vakte derfor opsigt på de fleste redaktioner, og EB dækkede sagen i skarp 
konkurrence med andre medier. Men a-kassens strategi var tavshed. Hele bestyrelsen og 
den resterende direktion gik i flyverskjul.  
 

A-kassens formand, Allan Luplau, nægtede at begrunde afskedigelsen. Det vedkom 
hverken medlemmer eller offentlighed. Heller ikke den myndighed (STAR) som fører tilsyn 
med a-kasserne, fastslog han.  
 

Dog garanterede formanden overfor STAR, at fyringen hverken skyldtes forhold ’i strid 
med straffelovens bestemmelser’ eller ’klart i strid’ med a-kassens vedtægter. 
 

Men da EB testede a-kassens påstande og gravede i baggrunden for fyringen, faldt 
Luplaus påstande fra hinanden. Formanden var selv fedtet ind i sagen.    
 

De fire journalister sad ikke en i gravergruppe, men holdt som nyhedsreportere på 
Christiansborg fast i historien, da de fleste andre medier gav op.   
 

På eb.dk og i Ekstra Bladet væltede det frem med afsløringer af bl.a. middagsselskaber i 
privaten på a-kassens regning, dyre vinindkøb, eksotiske vinrejser og økonomiske 
vennetjenester. Men også afsløringer af systematisk chikane mod a-kassens tillidsvalgte, 
eksorbitant overforbrug og lyssky sponsorater til Løkkefonden og Folkemødet.  
 

A-kassens bestyrelse mente alligevel, at straffeloven var overtrådt og politianmeldte 
Michael Valentin for returkommission og mandatsvig. Hele topledelsen trak sig kort før jul.  
 
I februar valgte STAR og Kammeradvokaten også at politianmelde sagen. 
  
Venlig hilsen 
Steen Larsen, politisk redaktør, Ekstra Bladet 
 


