
ALKA må ikke blive fagbevægelsens DONG-sag 

 

I disse dage skal de store forbund i LO tage stilling til om ALKA skal sælges. Løftet om mange 

hundrede millioner i fagbundskassen kan lyde tillokkende. Men gevinsten er kortsigtet og salget er på 

sigt en dårlig forretning for alle Danmarks lønmodtagere. 

Som det var tilfældet med DONG, så kan LO-forbundene få en samlet købssum til værdi af mange 

milliarder. Men hvad nu, hvis det er for billigt, for dumt og farligt? Det er en beslutning, som ikke kan 

gøres om og rækker generationer frem i tiden.  

Forbundsformanden for Blik og rør, Max Meyer, er imod. Det samme er Christian Grønnemark, 

formand for HK Hovedstaden, og det gælder også Henrik Bay Clausen, formand for 3F Kastrup. 

 

ALKA holder prisen nede for alle 

ALKA’s priser er garantien for at priserne på forsikring ikke stiger i Danmark. ALKA lægger i dag et loft 
for priserne, og det er et anerkendt faktum i branchen. Det understøttes af pristjek fra Søndagsavisen 
fra 2015 og Forbrugerrådets test fra april 2016. 

Bliver ALKA solgt, så stiger priserne. Men priserne stiger ikke kun for ALKAs kunder, fordi en ny ejer 
skal maksimere sin investering gennem et højere præmier og ringere produkter. Priserne vil stige på 
hele forsikringsmarkedet, fordi der ikke længere vil være noget forsikringsselskab, der sætter et prisloft. 
 

De store bliver endnu større 

Hvis ALKA sælges til Tryg eller Top Danmark, vil man have en stærk markedsleder. De har i dag ca. 
18% af markedet hver og kæmper om at være markedsleder. Dermed vil vi bevæge os nærmere et 
monopolmarked end vi allerede er. Gjensidige i Norge og Alm. Brand er også mulige købere. De har 
betydeligt mindre andele (hhv. 8% og 4-6%). 

Jo mere enkelte selskaber kan dominere markedet des lettere er det for dem at sætte priserne op. Det 
kender vi fra bankverdenen, hvor Danske Bank har presset gebyrerne i vejret til ugunst for 
lønmodtagerne. 

Dermed kan man rose ALKA for i dag at varetage en samfundsopgave: At holde priserne på forsikring 

nede. 

 

Demokratisk ejerskab betyder noget 

I generationer har fagbevægelsen stået vagt om fælleseje og demokrati, og ikke mindst at et ureguleret 
marked er til ugunst for lønmodtagerne.  

ALKA er fælleseje og demokratisk styret. Her har fagbevægelsen en direkte mulighed for at påvirke 
markedet til gavn for medlemmerne. Slipper fagbevægelsen ejerskabet i ALKA, så fortaber man for 
evigt muligheden for at sikre medlemmerne direkte indflydelse på priserne. 



Dumt at sælge - muligt milliard tab for lønmodtagerne 

Det som er en gevinst i dag kan være et stort tab i morgen. Selvom fagbevægelsen i dag kan få 5 
milliarder kr. for salget af ALKA, så kan der på sigt være et mange gange større tab for lønmodtagerne 
samlet set. 

Forestil dig at prisen på forsikring stiger med tusind kroner om året, som følge af et salg af ALKA. Hvis 
antager, at der er tre millioner lønmodtagere som skal have forsikring, så er det en årlig ekstra udgift på 
tre milliarder kroner – om året. Så allerede efter to år har fagbevægelsens medlemmer samlet set tabt 
en milliard kroner. 
 

Du har kun én chance 

Man kan føle sig lokket af de store pengebeløb. Man kan føle sig presset af situationen. Men det er en 
beslutning med vidtrækkende konsekvenser for medlemmerne og deres familier. Ikke bare ALKA-
kunder, men alle lønmodtagere. 

Hvis man beslutter at sælge ALKA, så kan det ikke gøres om. Er du i tvivl, så mærk efter, og tænk på 
dine medlemmers økonomi i årene der kommer. Er salgstilbuddet tillokkende, så kommer der sikkert en 
ny mulighed. 

I en demokratisk organisation er det god skik, at det er medlemmerne som afgør de vigtigste sager. Så 
burde vi ikke spørge medlemmerne til råds i en urafstemning? 
 

Skal ALKA overtages af finsk finansvirksomhed? 

Top Danmark er ved at blive overtaget af den finske finansvirksomhed SAMPO, som for hovedparten 

ejes af fremmede investorer og i mindre del af den finske stat (12%) og et finsk pensionsselskab 

(5,35%). SAMPO er i forvejen ved at sætte sig på det danske marked med dets ejet forsikringsselskab 

IF Forsikring. 

Hvis SAMPO får kontrol med Top Danmark og samtidig overtager ALKA vil det have ekstrem stor 

indflydelse på det danske forsikringsmarked. Tilsammen vil det kontrollere 27-28 procent af de samlede 

forsikringsmarked. SAMPO har kun et formål, og det er at tjene så meget som muligt. Det siger 

formanden SAMPO: 

"Nu støder jeg nok nogen. Men cirka 80 pct. af folk er idioter. I det mindste når det kommer til penge. 

Finanssektoren handler om at flytte penge fra de 80 pct. uden ideer til de 20 pct. af folk, der rent faktisk 

har ideer. Finanssektoren er en tunnel, der tager penge fra idioter til folk, der er bedre med penge, så 

alle får det bedre, både idioterne og de andre," sagde Wahlroos ifølge Finans.dk. 

http://finans.borsen.dk/artikel/1/303652/nordea-

formand_europa_er_i_deep_shit_og_folk_er_idioter.html 

 

Mere om SAMPO 

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Sampo_Group 

Kilde: http://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring___Pension/TopDanmark/article9205445.ece  

http://finans.borsen.dk/artikel/1/303652/nordea-formand_europa_er_i_deep_shit_og_folk_er_idioter.html
http://finans.borsen.dk/artikel/1/303652/nordea-formand_europa_er_i_deep_shit_og_folk_er_idioter.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sampo_Group
http://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring___Pension/TopDanmark/article9205445.ece


KILDER 

 

Søndagsavisens pristjek april 2015 

 ALKA er nr. 1 

 
 

Kilde: https://www.sondagsavisen.dk/bolig/boligogpenge/2015-04-24-stor-oversigt-her-er-de-

billigste-forsikringer/ 

 

Forbrugerrådets pristjek april 2016 

 ALKA er nummer 2 

 
Kilde: https://www.alka.dk/-/media/dokumenter/marketing_pdf/testvinder/samlerabat-bedst-i-test-april-

2016.ashx?la=da 

 

https://www.sondagsavisen.dk/bolig/boligogpenge/2015-04-24-stor-oversigt-her-er-de-billigste-forsikringer/
https://www.sondagsavisen.dk/bolig/boligogpenge/2015-04-24-stor-oversigt-her-er-de-billigste-forsikringer/
https://www.alka.dk/-/media/dokumenter/marketing_pdf/testvinder/samlerabat-bedst-i-test-april-2016.ashx?la=da
https://www.alka.dk/-/media/dokumenter/marketing_pdf/testvinder/samlerabat-bedst-i-test-april-2016.ashx?la=da


Top Danmark og Tryg slås om at blive markedsledere. 

 

 

Kilde: https://www.forsikringsportalen.dk/forsikringsselskaber/20-stoerste-forsikringsselskaber/ 

https://www.forsikringsportalen.dk/forsikringsselskaber/20-stoerste-forsikringsselskaber/


 


