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VISION
At gå foran dem, 
der går forrest

MISSION
Bringer dig videre
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CORONA-KRISEN 
HAR GJORT 
BÆREDYGTIG 
LEDELSE ENDNU 
VIGTIGERE
Corona har desværre fyldt rigtig meget i det meste af 
det, vi har beskæftiget os med det sidste års tid. Det 
afspejler denne beretning naturligvis. Vi er sat i verden 
for at skabe værdi for medlemmerne, og det har vi 
gjort – aldrig har vores arbejde givet anledning til så 
megen tilfredshed blandt medlemmerne som det se-
neste år. En meget stor tak til alle vores medarbejdere 
og ledere for indsatsen med at dulme de dårligdomme, 
coronaen førte med sig blandt vores medlemmer. 

Desværre var det ikke kun coronaen i sig selv, der var 
med til at gøre dagligdagen besværlig – en til tider 
manglende indsigt og forståelse for det private er-
hvervslivs vilkår fra et politisk flertal på Christiansborg 
har gjort sit til, at livet i dansk erhvervsliv blev unødigt 
besværligt. Må det være fortid - der er i den grad be-
hov for at kigge fremad.

Den grønne omstilling skal være med til at løfte os 
ud af coronaens tungsind. Et tungsind, som vil blive 
mange gange værre, hvis ikke vi for alvor får gang i 
den grønne omstilling verden over. Som et af de rigeste 
samfund i verden har vi en forpligtelse til at gå foran de 
fleste.

Den grønne omstilling handler om rigtig mange ting - 
etablering af energiøer, power to X, el-biler på vejene, 

” Vi er sat i verden for at skabe 
værdi for medlemmerne, og det 
har vi gjort – aldrig har vores 
arbejde givet anledning til så 
meget tilfredshed blandt med-
lemmerne som det seneste år.”

FORORD
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CO2 afgifter - for bare at nævne nogle få. Du kan selv 
fortsætte rækken af initiativer, som forhåbentlig er 
på vej til at blive en realitet, inden det bliver for sent. 
Initiativer, hvor der er opbakning til langt det meste fra 
vores side.

For Ledernes Hovedorganisation handler den grønne 
omstilling om at tænke bæredygtighed ind i alt det, vi 
beskæftiger os med. De fem verdensmål, vi har sat som 
ramme for vores arbejde med bæredygtighed, afspejler 
i høj grad vores DNA. 

Bæredygtig Ledelse handler rigtig meget om men-
nesker, og den tilgang vi som ledere har til vores 
medarbejdere. Vores bidrag til den grønne omstilling 
i de kommende år vil derfor helt naturligt tage sit 
udgangspunkt i det menneskelige aspekt. Det er her, vi 
fremover skal være med til at give vores medlemmer et 
ståsted - med værktøjer og holdninger til at praktisere 
bæredygtig ledelse.

God læselyst

SVEND ASKÆR, FORMAND og 
BODIL NORDESTGAARD ISMIRIS, 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

” Bæredygtig ledelse handler  
rigtig meget om mennesker,  
og den tilgang vi som ledere 
har til vores medarbejdere.”
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NØGLETAL FOR 2020
PR. 31. DECEMBER

130.894 
medlemmer

60 
i Net-

Promoter
-Score

1.25. mia. kr.
udbetalt i ydelser 

i A-kassen LH

94% 
medlemstilfredshed

219.705 
telefonopkald 

til Ledernes Callcenter

2.037 
sager i Ledersparring

3,4% 
ledighed i A-kassen LH

141.539 
sager på 

ydelsesområdet
i A-kassen LH 17.183  

samtaler 
på beskæftigelsesområdet

27.791 
sager i det 

juridiske område

LEDERNES 
HOVEDORGANISATION
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329 
engagerede medarbejdere

10 millioner 
sidevisninger 
på Lederne.dk

37.219.000 mio. kroner 
i omsætning 

i Ledernes KompetenceCenter

4.600 
kursister i 

Ledernes KompetenceCenter

26.039
medlemmer 

med lønsikring
52. mio. kroner 

i præmieportefølje 
på Ledernes Privatforsikring

4,5 
tilfredshed ud af 

5 i Ledernes 
KompetenceCenterLEDERNES 

HOVEDORGANISATION
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Sociale data
 Enhed 2020 2019

Fuldtidsarbejdsstyrke FTE 329 316  

Medarbejderomsætningshastighed  Pct./FTE 10,5 10,9

Sygefravær (uden barns sygedage) Dage 5,7 7,0

Kønsdiversitet
  2020 2019

Bestyrelse Pct. kvinder 50 50   

Direktion Pct. kvinder 50 50   

Fagdirektører Pct. kvinder 40 33   

Områdechef/Teamleder   Pct. kvinder 39 43   

Ledergruppen samlet Pct. kvinder 41 43   

ESG-NØGLETAL FOR 2020
PR. 31. DECEMBER
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Dels bidrog ledere og medarbejdere i flere arbejds-
grupper med nye tanker og ideer, dels foregik der 
samtidig et arbejde i hovedbestyrelsen, hvor strategien 
blev udfoldet og konkretiseret på det årlige sommerse-
minar og på bestyrelsesmøder igennem 2019.

I 2020 er arbejdet med at udmønte strategien kommet 
særdeles godt i gang, således at Lederne kan fastholde 
sit strategiske fokus frem mod 2025 inden for disse fire 
kerneområder: 

• Medlemstilfredshed 
• Lønsom vækst 
• Kommercielle aktiviteter 
• Politik

Overliggeren for de fire strategiområder – den lede-
stjerne, der skal drive Ledernes arbejde frem mod 2025 
– er bæredygtig ledelse. Og fundamentet – som alle fire 
kerneområder hviler på – er digitalisering.

I naturlig forlængelse af det påbegyndte arbejde i 2020 
med at føre strategien ud i livet er nærværende årsbe-
retning for 2020 bygget op om strategien: Først med 
en gennemgang af overliggeren om bæredygtig ledel-
se, så af fundamentet om digitalisering og dernæst af 
de fire kerneområder. 

BÆREDYGTIG LEDELSE

DIGITALISERING

GODT I GANG MED STRATEGI 2025
I begyndelsen af 2019 startede processen med
at udarbejde Ledernes nye strategi frem mod 2025.

MEDLEMS-
TILFREDSHED

KOMMERCIELLE 
AKTIVITETER

POLITIKLØNSOM 
VÆKST
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BÆREDYGTIG 
LEDELSE
Der er bæredygtig ledelse, og der er FN´s verdensmål. 
Der er FN´s verdensmål og bæredygtig ledelse.

Rækkefølgen er ikke afgørende – bæredygtig ledelse 
og FN´s verdensmål er to sider af samme sag. Men 
det essentielle for Lederne er, at indsatserne går hånd 
i hånd, og at bæredygtig ledelse bliver en afgørende 
faktor i realiseringen af verdensmålene.

Frem til 2030 skal FN´s 17 verdensmål sætte kursen 
mod en mere bæredygtig udvikling for både menne-
sker og den planet, vi bor på. Og fem af de 17 ver-
densmål, mål nummer 3, 4, 5, 8 og 13, danner rammen 
for Ledernes arbejde i den nye strategiperiode frem 
mod 2025 for og med bæredygtig ledelse.

Bæredygtig ledelse er overligger for hele Ledernes 
strategi frem mod 2025 og skal være ledestjerne for 
alle organisationens strategiske indsatser i de kommen-
de år, både internt og eksternt.

Det handler om måden, Lederne supporterer med-
lemmerne på, om måden, lederne på de danske 

arbejdspladser udøver ledelse på, og om Lederne som 
arbejdsplads.

Derfor er bæredygtig ledelse rettesnoren for det 
overordnede ansvar, som Lederne, medlemmerne og 
medarbejderne har for at sikre en bæredygtig udvik-
ling af og vækst i det danske samfund. Tidligere tiders 
målsætning om vækst skal således have en tilføjelse: 
”Bæredygtig vækst”. For Lederne er det samtidig væ-
sentligt, at den grønne omstilling ikke sker på bekost-
ning af vækst. 

For at nævne nogle meget konkrete eksempler indbe-
fatter bæredygtig ledelse i Ledernes optik ligestilling 
på ledelsesgangen, kvalitetsuddannelse for alle og et 
arbejdsmarked, som ikke gør ledere og medarbejdere 
syge.

Bæredygtig ledelse handler også om at reducere 
klimaaftrykket, om ikke bare at gøre det lovlige, men 
det rigtige – og om at gå forrest i bestræbelserne på at 
skabe forandring og omsætte udfordringer til forret-
ningsmuligheder.

Ledelse uden at sætte fremtiden på spil.
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Bæredygtig ledelse er, hvis det skal skæres ned til få 
ord, et nyt mindset om at lede på en måde, der ikke 
sætter fremtiden på spil.

Skal også give forretningsmæssig mening
Målsætningen er klokkeklar: Lederne skal være førende 
på bæredygtig ledelse ved udgangen af strategiperioden. 
Hånd i hånd med den målsætning går, at bæredygtig 
ledelse også rent forretningsmæssigt skal give mening.

Visionen er, at alle ledere i Danmark skal tilbydes mu-
lighed for at dygtiggøre sig i bæredygtig ledelse via 
blandt andet nyudviklede digitale ledelsesprodukter – 
med en stigende kurve i forhold til antallet af medlem-
mer som gevinst. Det skal danne grobund for, at Leder-
ne bliver det foretrukne valg for alle danske ledere.

Samtidig er visionen, at ledere med øget viden om bæ-
redygtig ledelse er en kæmpestor gevinst for produk-
tionen, arbejdsmiljøet og skabelsen af arbejdspladser 
i Danmark. Ny, vigtig viden hos medlemmerne af Leder-
ne medvirker således i høj grad til et samfund i vækst 
og er til gavn for hele Danmark. 

Dertil kommer involvering af stakeholders – herunder 
øget politisk indflydelse både lands- og lokalpolitisk 
– med en indstilling om at optræde ansvarligt og trans-
parent. Nøgleord her er blandt andre energibesparelse, 
genbrug, bæredygtig pension, klimavenlige investerin-
ger og grøn kantinedrift. Lederne skal, kort og godt, 
være en grøn og attraktiv hovedorganisation i balance.

Coronakrisen har understreget betydning
Man kunne måske forledes til at tro, at bæredygtighed 
og verdensmål er blevet mindre væsentlige størrelser i 
et 2020, hvor alt siden marts i én eller anden grad har 
handlet om coronakrisen. Men sådan ser Lederne ikke 
på det. 

Tværtimod er det organisationens holdning, at coro-
nakrisen har understreget, hvor vigtigt det er at sætte 
fokus på bæredygtig ledelse.

Der er ingen tvivl om, at mange bæredygtige indsatser 
rundt omkring på de danske virksomheder måske er 
udskudt i skyggen af en coronakrise, som har med-
ført store økonomiske og beskæftigelsesmæssige 
her-og-nu-udfordringer. Men den læring, alle tager med 
fra coronakrisen, kan vise sig ekstremt nyttig i de kom-
mende års satsning på bæredygtig ledelse, for eksem-
pel i relation til prioriteringer, effektivitet og den måde, 
vi udnytter de nyeste digitale muligheder.

” Verdensmålene sætter  
retningen, digitalisering er  
et middel, og diversitet er  
en forudsætning.” 
BODIL NORDESTGAARD ISMIRIS, ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR, LEDERNES HOVEDORGANISATION
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ANSVARLIGHED LEDERSKAB 
YDMYGHED

Verdensmål sætter retningen
Retningen er sat af verdensmål nummer 3, 4, 5, 8 og 
13, som alle rammer ind i kernen af den måde, Lederne 
drives på og skaber medlemsværdi på tværs af organi-
sationen.

Verdensmålene om ”Sundhed og trivsel”, ”Kvalitetsud-
dannelse”, ”Ligestilling mellem kønnene”, ”Anstændige 
jobs og økonomisk vækst” og ”Klimaindsats” er således 
alle og hver for sig omdrejningspunkter i arbejdet med 
at åbne øjnene for nødvendigheden af og gevinsterne 
ved bæredygtig ledelse.

Her følger en kort gennemgang af den konkrete måde, 
verdensmålene spiller sammen med bæredygtig ledelse:

3 ”SUNDHED OG TRIVSEL”:
Lederne har en stolt og stærk tradition med 
hensyn til arbejdet for et bedre arbejdsmiljø 

på de danske virksomheder og en vedholdende kamp 
mod stress. Som en del af fokuseringen på bæredygtig 
ledelse skal arbejdet fortsætte båret frem af blandt an-
det politiske forslag, der bidrager til at øge sundhed og 
trivsel samt nedbringe sygefravær, stress og arbejds-
skader. Det kræver den fornødne viden hos lederne 
sikret gennem kurser og konferencer om trivsel og 
forebyggelse af stress samt tilbud om trivselssparring 
og stressrådgivning.

4: ”KVALITETSUDDANNELSE”: 
Det er helt essentielt for Lederne fortsat at ar-
bejde politisk for at sikre kvalitetsuddannelse 

– herunder lederuddannelse – og fremme alle danske-
res muligheder for livslang læring til overkommelige 
priser. Der vil blive arbejdet politisk for at tiltrække 
og fastholde flere på erhvervsuddannelserne, for at 
skabe et større bachelorarbejdsmarked og nedbringe 
frafaldet på universiteterne, og der vil blive arbejdet for 
at fjerne alle blindgyder i uddannelsessystemet, så man 
altid kan bygge oven på den eksisterende uddannel-
se. Derudover vil der fortsat blive tilbudt uddannelse, 
kurser og konferencer i Ledernes KompetenceCenter, 
som medlemmerne kan gøre brug af, samt mulighed for 
LederSparring. 

5 ”LIGESTILLING MELLEM KØNNENE”: 
Det har været en mærkesag gennem mange 
år, og Lederne vil fortsat arbejde for at sikre 

kvinder lige muligheder og lige løn for lederskab på alle 
niveauer i det danske samfund. Der vil blive arbejdet 
for velfunderede politikker og lovgivning for at fremme 
ligestilling, blandt andet via delt ansvar i hjemmet og 
familien i form af øremærket barsel til mænd og fra-
drag for hjælp i hjemmet. Samtidig er Lederne optaget 
af at skabe en ordentlig kultur og omgangstone på ar-
bejdspladsen. I 2020 har vi sat fokus på forebyggelse af 
sexchikane i en stor kampagne og har påbegyndt arbej-

Acceptere  
usikkerhed  

og egne  
begrænsninger

Være nysgerrig

Dyrke inklusion og 
diversitet

Give plads til andre i 
ledelsesrummet

Vise moralsk  
overskud
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” Vi må erkende, at vi i al for 
lang har været optaget af at 
skabe økonomisk vækst og 
ekspandere uden at være  
opmærksomme på ubalancer  
i det grønne og sociale  
system. Lidt ydmyghed vil 
klæde os. Ydmyghed bliver  
et nøgleord fremover.” 
BODIL NORDESTGAARD ISMIRIS,  
ADMINISTRERENDE DIREKTØR,  
LEDERNES HOVEDORGANISATION

det med at udvikle et gratis digitalt kursus med viden og 
værktøjer om forebyggelse og håndtering af sexchikane.
 

8 ”ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK 
VÆKST”: 
Dette verdensmål rammer ind i Ledernes 

kerneforretning: Rådgivning og servicering af medlem-
merne. Lederne skaber tryghed for ledere i Danmark på 
tre niveauer: Juridisk, økonomisk og ledelsesmæssigt. 
Og det vil også i de kommende år være essentielt for 
Lederne at udbrede god ledelse i det danske samfund 
og dermed bidrage afgørende til bæredygtig vækst, 
anstændige jobs og et godt arbejdsmiljø for alle ar-
bejdstagere i det danske samfund.

13 ”KLIMAINDSATS”: 
Lederne støtter op om regeringens ambitiø-
se målsætning om en 70 procent reduktion 

af drivhusgasser i 2030. Derudover er ambitionen, at 
langt flere investeringer skal kanaliseres over i grøn 
forskning og udvikling. Klimaindsatsen kender som 
bekendt ikke til landegrænser, så det er samtidig vig-
tigt for Lederne, at EU skal gå i spidsen for strammere 
internationale klimamål. Dertil kommer et internt fokus 
i Lederne på en endnu mere grøn investeringspolitik. 

Under dette mål hører sidst, men ikke mindst, at Leder-
ne skal transformeres til en grøn arbejdsplads.

10

NÅR I VIL forbedre trivsel og performance i  jeres virksomhed, er det værd at overveje, hvilke behov og hvilke ambitioner I har. Har I behov for at tage jer af stressramte medarbejdere? Ønsker I at blive bedre til at håndtere stress og mistriv-sel, når det viser sig, eller vil I gøre en indsats for at forebygge stress og skabe trivsel? Med 

andre ord; ønsker I at blive bedre til at forebyg-ge, til at håndtere eller til at behandle stress?  
For at guide jer til, hvor I kan finde inspirati-on i de ti cases, har vi i skemaet på næste side inddelt casene i tre hovedgrupper efter hvilken type indsats, casen primært er rettet mod. 

SÅDAN KAN DU SØGE INSPIRATION I CASENE

I 2012 blev Lasse Rich Henningsen ansat 

som den første i Musikkens Hus i Aalborg. I 

dag er han direktør med 260 ansatte.  Virk-

somheden har siden opstart ikke haft ét år 

uden større organisatoriske ændringer. Ud 

fra dogmet ”W
HY NOT? – skabende, nyska-

bende, modige, ambitiøse og uforudsigeli-

ge” er Musikkens Hus en agil virksomhed, 

hvor processer og strukturer altid kan til-

passes nye behov og krav. 

Musikkens Hus tror på, at en succesfuld 

virksomhed blandt andet bygges på, at de 

begår fejl, som de kan blive klogere af. Alle 

kan gå til direktøren og udfordre ham på 

beslutninger, der er taget. Direktøren har 

det endelige ledelsesansvar, men han hver-

ken ved eller kan alting. Alt kan ikke for-

udses, derfor kan de i Musikkens Hus flytte 

ansvarsområder hurtigt rundt, hvis det vi-

ser sig at skabe bedre resultater. 
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NOVOZYMES  / BIOTEKNOLOGISK VIRKSOMHED  /  GRUNDLAGT 1925 /  6500 ANSATTE I 30 LANDE  

/  PRODUCERER ENZYMER TIL FØDEVARER OG VASKEMIDLER 09
CASE

BRAINSPACE HOS NOVOZYMES

ET EKSEMPEL på, hvordan man kan ar-

bejde med de menneskelige ressourcer 

med fokus på både performance og 

trivsel, er BrainSpace hos Novozymes. 

En forskningsvirksomhed som Novo-

zymes er afhængig af kreative hjerner, 

men hjernen kan blive påvirket og træt, 

når den hele tiden er tilgængelig, bliver 

udsat for mange forstyrrelser eller travl-

hed. Derfor skal BrainSpace give med-

arbejderne pauser i løbet af en travl ar-

bejdsdag for at sikre trivsel og give rum 

til kreativitet og produktivitet. 

62

EN STRESSPOLITIK er et eksempel på en top-down tilgang til forbedringer af pro- duktivitet og trivsel i det strategiske ar- bejde. Adserballe & Knudsen arbejder lø- bende med deres stresspolitik og justerer den, hvis der er behov for det. 

Stresspolitikken hos Adserballe &  Knud- sen er et udtryk for en grundlæggende indstilling til og vision for forebyggel-

se af stress, og skal de lykkes, så skal strategien følge med. Stresspolitikken gør det klart for medarbejdere og lede- re, hvordan de spotter stress, og hvad der skal ske, hvis en medarbejder op- lever stress og mistrivsel. Stresspolitik- ken indeholder således også konkre- te handlingsplaner for sygemeldinger,  ansvarsfordeling og andre politikker, der kan  virke stressforebyggende.  

ADSERBALLE & KNUDSEN  /  ENTREPRENØRVIRKSOMHED / 170 ANSATTE / VANDT ARBEJDSMILJØPRISEN I 2019

02CASE

STRESSPOLITIKKEN HOS ADSERBALLE & KNUDSEN
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I JYSKE BANK har de udviklet en værk-tøjskasse til alle ledere. De kalder indsat-sen ”Træd Tidligt Til”, og værktøjskassen skal hjælpe lederne med at spotte mistriv-sel hos medarbejdere – og handle på det. I værktøjskassen er der blandt andet dia-logkort og hjælp til at ændre på medar-bejdernes arbejdsopgaver for en periode. 

”Træd Tidligt Til” er et eksempel på en integreret tilgang til forbedring af trivsel og performance i det strategiske arbejde. Jyske Banks dialogkort er udviklet for at understøtte lederne i banken, så de i sam-arbejde med medarbejderne kan håndte-re udfordringer, der favner både produkti-vitet og trivsel. 
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Nøglen ligger således i organisationens eller 

virksomhedens design, og det kræver god le-

delse. Der er altså behov for at arbejde mere 

proaktivt og systematisk med stress og trivsel, 

ligesom der er behov for at have mindst lige så 

meget fokus på, hvordan stressindsatser kan 

styrke performance, som på, hvordan andre ind-

satser styrker trivsel i virksomhederne. 

En effektiv organisation – hele vejen rundt

For at sikre denne sammenhæng og dynamik er 

det en fordel at arbejde systematisk med opti-

mering af virksomheders performance. Det ly-

der enkelt, men kan være en udfordring. I dette 

white paper tager vi derfor udgangspunkt i en 

ledelsesmodel, der tager højde for fem centrale 

elementer i en organisations design, og hvordan 

de spiller sammen, understøtter eller modvirker 

hinanden. Det er modellens udgangspunkt, at 

hvis der justeres i ét hjørne af organisationen, så 

kan det have en effekt i et andet hjørne – tilsig-

tet eller utilsigtet. Tager man ikke hensyn til det-

te samspil ved f.eks. forandringer, fastlæggelse 

af strategier, i måden man organiserer sig på, i 

måden man belønner på - eller noget helt femte 

– er der risiko for at, man ikke opnår de ønskede 

mål, både i forhold til performance og trivsel.

Gode råd og bæredygtig ledelse på 10 måder

De fem centrale elementer, der skal tages højde 

for, når man arbejder med design af organisati-

oner og virksomheder, er nøje beskrevet i dette 

white paper med udgangspunkt i viden og erfarin-

ger fra Advisory Table. Til hvert centrale element 

knytter der sig en række gode råd og cases med 

handlingsanvisende indsatser,  der med succes har 

været afprøvet og implementeret i en virksomhed.  

Alle findings, gode råd og konkrete eksempler er 

top-of-mind hos topledere og praktikere, der til 

daglig arbejder med at tænke trivsel og perfor-

mance sammen, f.eks. i forbindelse med organi-

sationsændringer, i uddannelse af ledere, i deres 

ledelsesprocesser, og i den måde de anerkender 

og belønner ledere og medarbejdere på. 

1     Ipsen, C. et al. (2020). Sustainable management of job (re)design – a position paper on balancing competitive advantage and organizational performan-

ce to ensure healthy workplaces. Paper presented at Ergonomics and Human Factors Conference 2020, UK.FODNOTER
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Lederne udgav i 2020 sammen med PFA en 
guide om trivsel og performance. Guiden 
bygger på input fra 24 topledere, HR-pro-
fessionelle samt førende ledelsesforskere 
og psykologer, som er en del af Ledernes  
Advisory Table om stress.

Guiden præsenterer en velafprøvet ledel-
sesmodel, som ledere kan tage udgangs-
punkt i, når de arbejder med forebyggelse 
af stress, og det er et led i Ledernes årelan-
ge indsats for at fremme trivsel og reducere 
stress på danske arbejdspladser.

Guiden kan downloades på Lederne.dk

1

SÅDAN FOREBYGGER DU 
STRESS SOM ET ELEMENT 
I BÆREDYGTIG LEDELSE

10 CASES
der viser, hvordan 

du kan arbejde 
organisatorisk med 

stress

ET SUNDERE 
ARBEJDSLIV
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Sexchikane er et uvæsen, som ikke hører hjemme på 
danske arbejdspladser. Dét synspunkt har Lederne ar-
bejdet aktivt ud fra i adskillige år med gode råd til 
ledere om at komme sexchikane til livs, input til debat-
ten og konkrete forslag på området. 

Derfor gik Lederne helhjertet ind i den massive debat 
om sexchikane, som fyldte meget på agendaen i 2020. 
Og som en naturlig del af indsatsen for Bæredygtig 
Ledelse vil emnet også fremover have Ledernes fulde 
bevågenhed, på linje med arbejdspladser i balance og 
et chikanefrit arbejdsmiljø.

Ledernes bestræbelser i løbet af 2020 på at sikre en 
sund, ordentlig kultur og omgangstone på arbejdsplad-
serne kulminerede med en storstilet kampagne hen 
over månedsskiftet september/oktober, hvor Lederne 
med store avisannoncer og i samarbejde med en række 
markante topledere fra erhvervslivet lancerede et løfte 
om nultolerance over for sexchikane. Flere end 4.400 
skrev under på løftet på mindre end to uger, hvilket 

også gav meget presseomtale – blandt andet en forside 
på Børsen.

På den politiske front tiltrak Ledernes kampagne og 
løfte om nultolerance interesse fra både ministre og 
partiledere i Folketinget. Lederne deltog blandt andet 
i et møde med den daværende ligestillingsminister 
Mogens Jensen, hvor det blev understreget, at alle har 
et stort ansvar for at skabe en kultur, hvor sexchikane 
og krænkelser er helt uacceptable. Lederne betonede 
også, at (top)ledelsen har et særligt ansvar for at gå 
foran som det gode eksempel og for at gøre en offensiv 
og seriøs indsats for at forebygge og gribe ind. Vejen 
dertil handler om sund, god og professionel kultur og 
ledelse. Lederne begyndte derfor udviklingen af et 
gratis digitalt kursus til alle ledere om forebyggelse og 
håndtering af sexchikane, som blev lanceret primo 2021.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummel-
gaard inviterede sidst på året arbejdsmarkedets parter 
til trepartsforhandlinger, der skal sikre bedre fore-

BÆREDYGTIG LEDELSE 
ER OGSÅ KAMP MOD SEXCHIKANE
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Lederne tilslutter sig de 10 princip-
per for ansvarlig virksomheds- og 
organisationsadfærd med fokus 
på menneskerettigheder, arbejds-

tagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Der 
arbejdes med principperne i den daglige prak-
sis, både internt som arbejdsplads og eksternt 
i kontakten med leverandører, samarbejdspart-
nere og øvrige interessenter. Medlemskabet er 
således et vigtigt signal over for både medlem-
mer, medarbejdere og omverdenen.

UN Global Compact principperne går hånd i 
hånd med de 17 verdensmål og supplerer Le-
dernes agenda om bæredygtig ledelse.

Lederne bliver samtidig en del af Global Com-
pact Network Denmark, som består af omkring 
400 medlemsvirksomheder og organisationer, 
som alle ønsker at fremme et mere ansvarligt 
erhvervsliv og skabe en bedre verden.

LEDERNE 
TILSLUTTER 
SIG UN GLOBAL 
COMPACT

” Sexchikane 
er et uvæsen, 
som ikke  
hører hjemme  
på danske  
arbejdspladser.” 
BODIL NORDESTGAARD  
ISMIRIS,  
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR, LEDERNES 
HOVEDORGANISATION

byggelse og håndtering af sexchikane på det danske 
arbejdsmarked. Forhandlingerne løber ind i 2021, og 
Lederne indtager den position, at det er vigtigt, at 
både politikere, myndigheder og aktørerne på arbejds-
markedet arbejder sammen om en systematisk og ved-
holdende indsats mod sexchikane. Ledere har et særligt 
ansvar for at gå foran som det gode eksempel og for at 
gøre en offensiv og seriøs indsats for at forebygge og 
gribe ind, men Lederne mener ikke, at der er behov for 
lovændringer – og slet ikke ændringer i form af et in-
direkte objektivt arbejdsgiveransvar, som blandt andre 
FH og AC advokerer for. Dette argument står stærkere, 
når Lederne kan mobilisere medlemmer i denne sag og 
med konkrete tal dokumentere, at danske ledere tager 
ansvar og bakker op om løftet om nultolerance over for 
sexchikane. Så – udover at kampagnen om nultolerance 
vidner om, at Lederne er en ansvarlig organisation, der 
går foran dem, der går forrest – så tjener den også et 
ret præcist politisk formål, nemlig at beskytte og værne 
om ledelsesrummet. 
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I naturlig forlængelse af, at bæredygtig ledelse har 
strategisk topprioritet udadtil, bliver der samtidig lagt 
stor vægt på at tage samme medicin internt i organi-
sationen på en lang række områder. Lederne arbejder 

således på at styrke bæredygtigheden internt i organi-
sationen, og ligesom i det medlemsrettede og politi-
ske arbejde, er omdrejningspunktet også internt fem 
udvalgte verdensmål.

Trivsel i jobbet for alle medarbejdere har et 
meget stort fokus, og der foregår løbende 
dialog med alle medarbejdere om trivsel via 

én til én-samtaler og styrkebaserede udviklingssamta-
ler (SUS). 

Lederne lægger generelt vægt på at tilbyde en stor 
grad af fleksibilitet, så arbejdsliv og privatliv kan 
hænge bedst muligt sammen. I 2020 blev læren af 
corona-epidemien, at hjemmearbejde i stort omfang 
godt kan kombineres med høj produktivitet og kvalitet 

i arbejdsopgaverne. Så selvom mere end 80 procent af 
arbejdstiden foregik hjemme, lykkedes det at oprethol-
de serviceniveauet over for medlemmerne, og faktisk 
steg medlemstilfredsheden fra 93 til 94 procent.

Der er et fast tilbud til alle ledere og medarbejdere om, 
at de kan deltage i et træningsforløb i mindfulness, 
hvilket også har været med til at styrke engagement, 
jobtilfredshed og evnen til at fokusere. Og i forhold til 
den fysiske sundhed er der tilbud om massage, yoga og 
outdoortræning.

SUNDHED OG TRIVSEL

ARBEJDET MED BÆREDYGTIG LEDELSE 
INTERNT I LEDERNES HOVEDORGANISATION
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Det er vigtigt internt at leve op til de høje 
ambitioner for kvinder i ledelse, som Lederne 
er bannerfører for i forhold til medlemmerne 

og i medierne. Der er derfor opstillet målsætning om 
at have minimum 40 procent kvinder i den samlede 
ledergruppe.

I hovedbestyrelsen er der 50 procent kvinder. Der er 

desuden et klart fokus på at sikre ligestilling i rekrutte-
ringsprocessen og diversitet i den generelle medarbej-
dersammensætning.

Pr. 31. december 2020 var der 41 procent kvinder i 
den samlede ledergruppe, blandt direktører var der 
50 procent kvinder i direktionen og 40 procent blandt 
fagdirektørerne.

Det er essentielt for Lederne, at både ledere 
og medarbejdere på alle niveauer løbende 
har mulighed for kompetenceudvikling, så 

hver enkelt medarbejder hele tiden oplever at blive lidt 
bedre til at løfte opgaverne. Det gælder fra starten af 
ansættelsen gennem et godt og systematisk onbo-
arding-forløb, og det gælder den løbende fortsatte 
kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere på 
alle niveauer.

I 2020 blev udviklet et nyt koncept for styrkebaserede 
udviklingssamtaler (SUS), hvor der mere løbende er fokus 
på medarbejdernes behov for kompetenceudvikling 
gennem tre årlige én til én-samtaler. Desuden er der som 
noget nyt udviklet et digitalt, internt kursuskatalog.

I forhold til lederne er lederudviklingskonceptet (LUS) 
blevet videreudviklet. Omdrejningspunktet er syv centrale 
ledelseskompetencer, som alle ledere skal kunne mestre.

KVALITETSUDDANNELSE

LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

LIGESTILLING MELLEM KØNNENE I LEDERNES HOVEDORGANISATION

DirektionHovedbestyrelsen

50% 50% 50% 50%

Fagdirektører Ledergruppen

40% 41%

60% 59%
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Lederne har det ambitiøse mål at være blandt 
de mest attraktive arbejdspladser og organi-
sationer i Danmark for derigennem at kunne 

tiltrække, udvikle og fastholde de helt rigtige medar-
bejdere. Kompetente medarbejdere, der trives og er 
motiverede, er nøglen til at lykkes med at skabe gode 
resultater for Ledernes medlemmer. For at nå dette mål 
er der løbende fokus på kompetenceudvikling, trivsel 
og god ledelse. 

Corona-epidemien har været en stor udfordring i 2020, 
også hos Lederne, og for mange medarbejdere har det 
været en udfordring at skulle arbejde 100 procent hjem-
mefra i længere perioder. Der har derfor fra ledelsens side 
været fokus på god distanceledelse, på at holde tæt kon-
takt til medarbejderne blandt andet gennem faste én til 
én-samtaler på distancen og ved løbende at tænke i nye 
måder, hvor medarbejderne har kunnet holde kontakten 
med hinanden – både fagligt og socialt.

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
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Lederne har fokus på at bidrage til at bekæm-
pe klimaforandringerne gennem en begræns-
ning af CO2-aftrykket. I 2025-strategien er 

defineret det langsigtede mål, at Lederne i 2025 har 
reduceret sit CO2-aftryk med minimum 70 procent 
sammenholdt med 2018.

I 2020 lykkedes det at nedbringe CO2-udledningerne 
med mere end 50 procent, men det er dog vigtigt at 
være opmærksom på, at 2020 på grund af corona-epi-

demien har været et særligt år med en usædvanligt lav 
CO2-udledning. I 2021 er målet at nå 50 procent reduk-
tion i et forhåbentlig mere normalt og repræsentativt 
år. På endnu længere sigt vil der blive arbejdet syste-
matisk på at nå endnu længere ned i CO2-aftryk.

CO2-aftrykket er hidtil især blevet reduceret ved at 
skifte til grøn strøm, ved mere bæredygtig transport og 
ved at omlægge til en mere grøn kantinedrift.

KLIMAINDSATS – BEGRÆNSNING AF CO2

Grøn strøm
Lederne gik i 2019 over til at få 
leveret grøn strøm fra Ørsted. 
Skiftet til grøn strøm har reduceret 
Ledernes udledning med 33,8 tons 
CO2 årligt. 

Bæredygtig transport
Gennem en række forskellige initia-
tiver arbejder Lederne på gradvist 
at finde mere bæredygtige former 
for transport, der giver mindst mu-
ligt CO2-aftryk. 
Behovet for transport kan begræn-
ses en del ved i et vist omfang at 
erstatte fysiske møder med vide-
omøder. Det er besluttet løbende at 
udskifte Ledernes bilpark til hybrid- 
og elbiler. I takt med øget brug af 
el- og hybridbiler udvides antallet af 
elladestandere på Ledernes p-plads 
til glæde for medarbejdere, kursister 
i Ledernes KompetenceCenter og 
medlemmer på besøg.
 

Grøn kantine
I 2020 fortsatte arbejdet med at 
sætte fokus på bæredygtighed i 
Ledernes kantine – og den indsats 
kunne aflæses. CO2-udledningen fra 
kantinen faldt således fra 182 tons i 
2018 til 68 tons 2020 – en redukti-
on på 63 procent.
Også på dette område er det dog 
vigtigt at være opmærksom på, 
at der på grund af corona-epide-
mien har været et reduceret antal 
medarbejdere på arbejde og deraf 
følgende mindre udledning. Der er 
dog ingen tvivl om, at også de nye 
tiltag har medvirket kraftigt til at 
reducere CO2-udledningen. 
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En topleder, der udviser bæredygtighed i alle dele af sit 
ledervirke – lige fra fokus på klima og samfundsansvar 
til at skabe en god kultur på arbejdspladsen med ud-
vikling af ledere, som kan løfte virksomhedens værdier 
videre.

Sådan lød en del af skudsmålet, da Lederne kårede 
CEO i Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen som 
Årets Leder 2020.

Lars Fruergaard Jørgensen modtog titlen på Ledelsens 
Dag, der for første gang blev afholdt digitalt. Novo 
Nordisk-topchefen blev den 19. leder i rækken af mod-
tagere af Danmarks mest prestigefyldte ledelsespris.

Den 53-årige topchef for Danmarks mest værdifulde 
virksomhed leder efter devisen ”tillid under ansvar” 
og ud fra holdningen om, at bæredygtighed er et helt 
grundlæggende eksistensgrundlag for alle virksom-
heder. Og det er særligt disse to ledelsesværdier, som 
ifølge Lederne gjorde Lars Fruergaard Jørgensen til 
den helt rigtige vinder af prisen som Årets Leder 2020.

Prisen uddeles hvert år for at hylde den svære disciplin, 
som ledelse er, og for at sætte fokus på de mange lede-
re, der går forrest og viser vej i alt lige fra diversitet på 
arbejdspladsen, innovation og dygtig forretningsdrift 
til understøttelse af den grønne omstilling – alt, hvad 
bæredygtig ledelse indebærer.

ÅRETS LEDER MED FOKUS 
PÅ BÆREDYGTIGHED

Årets Leder 2020 Lars Fruergaard Jørgensen og Leder-
nes administrerende direktør Bodil Nordestgaard Ismiris. 
Maleriet, som Årets Leder fik overrakt i forbindelse med 
kåringen, er lavet af billedkunstneren Torben Gammelgaard.

” Jeg er meget stolt over at vinde prisen som Årets Leder. God  
ledelse handler for mig om at kunne definere en strategi og en 
retning, være god til at forklare den og få organisationen til at  
følge den. Det handler om at få mange til at lykkes, og det får  
man ved at give noget af sig selv og vise sårbarhed.” 
LARS FRUERGAARD JØRGENSEN, ÅRETS LEDER 2020
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2020-udgaven af Ledernes årligt tilbagevendende le-
delseskonference Ledelsens Dag den 19. november blev 
ikke, som den plejer at være. Til gengæld blev konfe-
rencen større end nogensinde før målt i antal deltagere. 

På grund af coronakrisen blev det allerede i april be-
sluttet at gøre Ledelsens Dag 2020 til et digitalt arran-
gement. Derfor stod alle Danmarks ledere på listen over 
inviterede, og deltagelse blev gjort gratis.

Temaerne for konferencen var bæredygtighed og 
digitalisering, og en række prominente navne fra store 
virksomheder var blandt indlægsholderne. På program-
met var blandt andre Lise Kingo, tidligere CEO for FN´s 
Global Compact, Mads Nipper, tidligere CEO i Grundfos 
og nu Ørsted, Nana Bule, CEO i Microsoft Danmark, og 
Annemarie Meisling, som er Senior Director for Corpo-
rate Affairs i Chr. Hansen.

Derudover indgik kåringen af Årets Leder vanen tro 
som en vigtig del af konferencen.

4.567 ledere havde tilmeldt sig Ledelsens Dag 2020, 
og over halvdelen, cirka 2.500, så med, da konferencen 
blev live-transmitteret fra Ledernes hovedkontor på 
Vermlandsgade.

LEDELSENS DAG 2020 
– STØRRE END 
NOGENSINDE

ÅRETS LEDER DE SENESTE FEM ÅR

2020: Lars Fruergaard Jørgensen, CEO i Novo Nordisk
2019: Mads Nipper, CEO i Grundfos
2018: Lasse Rich Henningsen, direktør for Musikkens Hus.
2017: Niels Buus, CEO i GomSpace
2016: Marianne Benzon Nielsen, direktør i Børnecancerfonden

84% 
af deltagerne på Ledelsens 
Dag 2020 syntes, at arrange-
mentet fungerede ”godt” eller 
”meget godt” som digital  
konference.
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Lederne skal være markedsførende i levering af økono-
misk og juridisk tryghed til danske ledere. Dét forud-
sætter en konstant stræben efter at levere medlems-
rådgivning i en smartere, mere kvalificeret og hurtigere 
version. Det er og bliver således et væsentligt suc-
ceskriterium at transformere Lederne til en digital og 
datadrevet organisation, hvor tiltag introduceres med 
den rigtige timing. 

Digitalisering handler i høj grad om i hvilket omfang 
kernesystemer såvel som kommunikationsforbindelser 
er blevet gennemdigitaliseret. Begge dele kom på prø-
ve, da hele landet blev lukket ned i foråret 2020.

Det var helt afgørende for serviceringen af Ledernes 
medlemmer og en næsten 90 procent hjemmear-

bejdende arbejdsstyrke at få klargjort og forøget de 
IT-mæssige kapaciteter til denne situation. Rådgivning, 
sagsbehandling i kernesystemerne og håndtering af de 
mange telefoniske kald i callcenteret fungerede fra dag 
ét hjemmefra. Takket være en stor forandringsparathed 
og ekstraordinær indsats i medarbejderstaben kvitte-
rede medlemmerne prompte for den gode service med 
en høj medlemstilfredshed, der i øvrigt fortsatte med at 
ligge på et stabilt, højt niveau i resten af 2020.

Derudover lykkedes det at tage nye teknologier i brug 
i stadig større målestok, uden at der blev gået på kom-
promis med IT-sikkerheden.

Robotics-program løser stadig flere opgaver
Sideløbende med digitaliseringen af medlemskerne-

DIGITALISERING
Gennemdigitalisering af kernesystemer 
og kommunikation kom på prøve under nedlukningen. 
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Siden september 2020 er der hver eneste måned blevet 
automatiseret manuelle arbejdsgange og processer 
svarende til mere end tre medarbejderes arbejdsindsats.

systemer og kommunikationsforbindelser har Lederne 
siden 2019 søsat et større digitaliseringsprogram. Heri 
indgår blandt andet opstart af et Robotics-program 
(RPA) og brug af kunstig intelligens til gennemgang af 
ansættelseskontrakter i det juridiske område. 
I 2020 tog brugen af Robotics-programmet for alvor 
fart, og hen over året steg antallet af manuelle opgaver 
løst via RPA støt. Ved årets slutning kunne det således 
gøres op, at 50.063 manuelle processer var blevet løst 
ved hjælp af Robotics programmet.

Brugen af Robotics programmet fortsætter ufortrødent 
i 2021. Der er stadig efterspørgsel efter nye robotter 
i de forretningsområder, der allerede har robotter 
kørende, og samtidig er der fokus på at udvide Robo-
tics-programmet til nye områder, blandt andre Kompe-
tenceCentret og Økonomi-funktionen.

Stærke kompetencer inden for Machine Learning
I løbet af 2020 er der opbygget stærke kompeten-
cer inden for Machine Learning og anvendelse af 
Cloud-teknologi, og Lederne er i høj grad blevet i stand 
til selv at udvikle nye digitale værktøjer, der udnytter 
den nyeste teknologi. Det er blandt andet sket i forbin-
delse med udviklingen og lanceringen af Kontraktekspres 
– et digitalt værktøj, der understøtter juristernes arbejde 
med at vurdere medlemmernes ansættelseskontrakter.

Derudover er et Masterdata Management System 
(MDM) blevet implementeret i 2020. Her samles data 
fra en række forskellige IT-systemer, og dermed øges 
både tilgængeligheden og mængden og kvaliteten af 
data, hvilket er forudsætninger for ambitionen om at 
blive en datadrevet virksomhed.

Kombinationen af MDM og kompetencer inden for Ma-
chine Learning og Cloud accelererer Ledernes mulighe-
der for blandt andet at identificere værdiskabende ind-
sigter og målrette produkter til Ledernes medlemmer. 
Samtidig muliggøres en højere grad af automatisering 
af allerede eksisterende analysearbejde.

Ansvarlig datahåndtering og dataetik
Med anvendelsen af ny teknologi som kunstig in-
telligens og machine learning stiller det nye krav til 
etisk behandling af data. Derfor anvender Ledernes 
Hovedorganisation kun data til formål, som er i tråd 
med vores grundlæggende værdier, og som matcher 
medlemmernes interesser. Det betyder blandt andet, at 
dataanvendelse og databehandling skal være i over-
ensstemmelse med de generelle persondataregler og 
øvrig lovgivning på området. Vores dataetiske prin-
cipper supplerer dermed de formelle regler og krav 
og vil være kompasset i den fremtidige brug af data. 
Arbejdet med dataetik er en dynamisk og fortløbende 
indsats, som hele tiden tilpasses de nye muligheder i 
den teknologiske udvikling.
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Et særdeles vigtigt område inden for digitaliserings-
strategien er de løbende bestræbelser på at give 
lederne i Danmark inspiration og konkrete værktøjer til 
lederrollen i et stadig mere digitalt arbejdsliv.

En undersøgelse fra 2019 viste, at halvdelen – af Le-
dernes medlemmer vurderede, at deres virksomhed 
i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke evnede at 
håndtere den digitale og teknologiske udvikling. Ifølge 
undersøgelsen skyldtes den begrænsede evne mang-
lende kompetencer og parathed.

Det gav sig i 2020 blandt andet konkret udslag i 
afviklingen af en række morgenmøder, hvor flere end 
360 ledere fra hele landet deltog. Til grund for morgen-
møderne lå endvidere fem pejlemærker fra Ledernes 
Digitale Tænketank.

Morgenmøderne kredsede blandt andre om følgende 
temaer:
• Digital dannelse og dataetiske grænser.
• Er det slut med hierarki på fremtidens arbejdsplads?
• Ledelse af paradokser i en mere digital verden.

Morgenmøderne var åbne for både medlemmer og 
ikke-medlemmer.

Inden Covid-19 blev morgenmøderne afholdt som 
hybrid-morgenmøder med både fysisk og online del-
tagelse. Efter Covid-19 nedlukningen blev morgenmø-
derne på få dage omlagt til at blive afholdt 100 procent 
online.

Lederne.dk er et centralt omdrejningspunkt for den 
digitale medlemskommunikation.

I 2020 registreredes rekordstor trafik på hjemmesiden 
med flere end 10 millioner sidevisninger – en stigning 
på 34 procent i forhold til 2019, hvor hjemmesiden fik 
knap 7,5 millioner sidevisninger.

Stigningen i 2020 skyldes blandt andet en markant 
efterspørgsel på indhold relateret til corona. Ledernes 
”Corona Q&A ”fik alene cirka 300.000 sidevisninger.

MORGENMØDER 
GAV LEDERE 
VIDEN OM DIGITALT 
ARBEJDSLIV

10 MILLIONER 
SIDEVISNINGER 
PÅ LEDERNE.DK

34% 
– stigning i antal sidevisninger 
på Lederne.dk 2019 til 2020

SIDEVISNINGER PÅ LEDERNE.DK 

• 2016: 6.267.577
• 2017: 6.676.381
• 2018: 6.831.457
• 2019: 7.467.609
• 2020: 10.034.408
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I oktober 2020 blev mediesitet Lederstof.dk lanceret i 
stedet for det trykte medlemsmagasin og nyhedsbrevet 
Ledelse i Dag. Lederstof.dk er Danmarks digitale medie 
om livet med ledelse og alle de emner, der præger 
lederens hverdag. Med artikler og podcasts klædes 
danske ledere på med ny viden, konkrete værktøjer og 
perspektiver fra ledere på alle niveauer. 

Formålet med Lederstof.dk er at inspirere, motivere og 
kultivere den beslutningskraft og tankevirksomhed, der 
forvandler ledelse til god ledelse. Topchefer som Mads 
Nipper, Eva Berneke og Jens Bjørn Andersen har del-
taget i Lederstof.dk’s podcast ”Ledelse med vilje” og 
i artikler om deres vigtigste ledelsesbeslutninger. Nye 
ledere og mellemledere har fortalt om deres udfordrin-
ger, og har fået gode råd fra eksperter, som alle ledere 

kan bruge. Og Lederstof.dk har udgivet en række værk-
tøjsartikler med for eksempel gode råd til den svære 
samtale, hvor Ledernes egne ledelsesrådgivere bruges 
som eksperter.

Ved at lancere et digitalt medie om ledelse, er det mu-
ligt at nå længere ud end vores nuværende medlems-
base. Det giver mulighed for at positionere Lederne 
som førende inden for ledelse blandt en masse ledere, 
der ellers ikke overvejer et skifte til Lederne – samtidig 
med de kan få et godt tilbud om medlemskab, kurser 
og andre produkter. Ved udgangen af 2020 – og efter 
to måneder i luften - havde knap 100.000 brugere 
været inde på sitet, omkring 20.000 var tilmeldt ny-
hedsbrevet og de første læsere havde meldt sig ind i 
organisationen.

VELKOMMEN TIL LEDERSTOF.DK 
– DANMARKS NYE MEDIE OM LEDELSE
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Lederne har en stolt 
og stærk tradition med dels 

at arbejde for et bedre 
arbejdsmiljø på de danske 
virksomheder, dels en ved-
holdende kamp mod stress. 
Indsatserne er et tydeligt 

udtryk for Bæredygtig 
Ledelse.
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Målet om en tilfredshed på 90 procent, en Net-Promo-
tor-Score (NPS) på 50 og en servicegaranti på 24 timer 
er en klar ledestjerne for Ledernes kerneforretning.

Således er det glædeligt, at medlemstilfredsheden i 
slutningen af 2020 nåede helt op på 94 procent. Det er 
det højeste niveau, siden Lederne begyndte at måle på 
medlemstilfredsheden.

Net-Promotor-Scoren, som måler, hvor mange med-
lemmer der vil anbefale Lederne til andre, endte på 60, 
hvilket er ét point over det samlede resultat for 2019. 
2020 var et ekstremt år for Medlemsrådgivningen, som 

blev kraftigt påvirket af covid-19 i driften: Dels i form 
af en stigning i antallet af henvendelser, dels på grund 
af en stor formidlingsopgave i forhold til medlemmer-
ne vedrørende de mange udmeldinger og regler fra 
regeringen omkring hjælpepakker, hjemsendelser og 
arbejdsfordelinger.

Alle medarbejdere har ydet en stor indsats, hvilket 
også afspejles i, at tilfredshedsskemaet er i top på alle 
områder. Den målrettede indsats har således resulteret 
i, at medlemmerne har været yderst tilfredse med den 
hjælp og rådgivning, de har fået i 2020. 

MEDLEMS-
TILFREDSHED
Rekordhøj tilfredshed i et ekstremt år for medlemsrådgivningen.

Antal responder Område  Samlet tilfredshed(%)  Samlet utilfredshed (%)  *NPS score  

1.098 Ledighed 93 2 58          

545 Efterløn 92 3 58          

826 Kontrakt 94 3 64          

114 LG 93 2 80          

1.363 Opsigelse 92 4 62          

1.531 Rådgivning 92 5 56          

3.455 Beskæftigelse 96 1 61          

507 Ledersparring 97 1 68          

1.128 Medlemskab 92 3           

MEDLEMSTILFREDSHED FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDER I 2020
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I 2020 modtog vi 219.705 kald til Ledernes Callcen-
ter, og den samlede medlemstilfredshed endte på 90 
procent. 

Stigningen i medlemstilfredshed skal ses i lyset af, at 
der i 2020 blev modtaget flere end 128.748 kald til de 
fire centrale telefonlinjer – en stigning på 24 procent 
sammenlignet med 2019. Specielt dagpengeområdet 
oplevede en markant stigning i telefonhenvendelser fra 
medlemmer på grund af stigende ledighed genereret af 
corona-nedlukningen af samfundet. 
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• Ansættelsesret 23,3%
• Dagpenge 42,0%
• Beskæftigelse 17,8%
• Medlemskab 3,7%

UDVIKLING I KALD PÅ FIRE HOVEDOMRÅDER

Callcentret 2020
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I forhold til antallet af henvendelser til Ledernes an-
sættelsesretlige afdeling blev 2020 også i stor grad 
præget af coronakrisen. Fra den første nedlukning 
medio marts og i resten af 2020 blev mange medlem-
mer påvirket af krisen, hvilket øgede efterspørgslen på 
juridisk rådgivning.

Samlet blev der behandlet 27.791 sager inden for alle 
rådgivningsområder blandt medlemmer i de tre organisa-
tioner Lederne, Virksom og PRO– en stigning på cirka 19 
procent i forhold til 2019. 

Det øgede behov for juridisk rådgivning udsprang 
blandt andet af nedlukning af arbejdspladser og ved-
tagelsen af nye hjælpepakker, som skulle fortolkes og 
videreformidles til medlemmerne på en klar og forstå-
elig måde.

I løbet af foråret blev Q&A-siderne om Corona på Le-
derne.dk opdateret flere gange dagligt med nye regler, 
og flere end 300.000 besøgte siderne. Samtidig blev 
marts den travleste måned i afdelingens historie med 
2.750 sager.

Mange flere medlemmer end tidligere år måtte desvær-
re opleve at blive opsagt i 2020 – særligt i perioden 
marts til juni, hvor Lederne behandlede 36 procent flere 
opsigelsessager end i samme periode 2019. Kombineret 
med, at antallet af ansættelseskontrakter i samme pe-

riode lå 9 procent under 2019, var mange medlemmer 
negativt påvirket af coronakrisen.

I løbet af efteråret kom der dog en mærkbar forbed-
ring. Antallet af sager, hvor medlemmer havde behov 
for at få gennemgået en ny ansættelseskontrakt, steg 
måned for måned, ligesom antallet af opsigelser blev 
færre. Ultimo 2020 var der samlet set en stigning på 
4,3 procent i ansættelseskontrakter og en mere mode-
rat stigning i antallet af opsigelser på 17,8 procent. Så 
selvom 2. halvår også bød på perioder med et større 
antal sager end normalt, var det oftere på en mere 
positiv baggrund.  

Antallet af rådgivningsager – hvor medlemmer fik 
rådgivning inden for blandt andet bonus, ferie, løn og 
barsel – steg mest, og i 2020 kom der 22 procent flere 
rådgivningsager i forhold til 2019, primært grundet 
coronakrisen, da mange sager om arbejdsdeling, løn-
nedgang og ferie hører herunder. 

Ved nedlukningen i marts og i efteråret arbejdede 
størstedelen af det offentlige arbejdsmarked hjemme 
på fuld løn. Derfor har rådgivningen af medlemmerne 
på det offentlige område i corona-perioden af 2020 ho-
vedsageligt drejet sig om rådgivning om de generelle 
ansættelsesretlige vilkår, feriespørgsmål og trivsel samt 
meget få opsigelser.

19 PROCENT FLERE HENVENDELSER 
TIL JURIDISK RÅDGIVNING

SAGSUDVIKLING I DET ANSÆTTELSESRETLIGE OMRÅDE
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Ikke alt i 2020 handlede om corona. Et andet centralt 
tema i 2020 i både formidlingen på Lederne.dk og i 
konkrete henvendelser fra medlemmerne var den nye 
ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020.
I særdeleshed overgangsordningen fra den gamle til 

den nye ferielov gav anledning til mange rådgivninger. 
I forbindelse med omtalen af de nye regler på hjem-
mesiden, blev der udarbejdet en feriepenge-beregner 
til medlemmets egen brug samt publiceret en række 
artikler på hjemmesiden og i nyhedsbreve.

NY FERIELOV TRÅDT I KRAFT
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I 2020 blev der afsluttet 102 retssager, hvilket ligger på 
niveau med de forudgående fem år, dog med undtagel-
se af 2019, hvor der blev afsluttet 128 retssager. 

Primo 2020 var det forventningen, at der ville blive 
afsluttet flere end 102 sager i 2020. Imidlertid betød 
corona-situationen, at domstolene lukkede ned et par 
måneder i foråret, hvorfor retssager fra den periode, 
ligesom flere retssager fra ultimo 2020 er udskudt. 

De 102 retssager indbragte i alt 16,8 millioner kroner. 

35 procent af retssagerne blev vundet med en dom, 57 
procent blev afsluttet med et fordelagtigt forligsmæs-
sigt resultat for medlemmet, og otte procent blev tabt.
Seks konkurskarantænesager blev behandlet i 2020. 
Konkurskarantæne betyder, at man som følge af grov 
uforsvarlig forretningsførelse ikke længere har ret til at 
deltage i ledelsen af visse typer virksomheder. Lederne 
tilbyder efter en konkret vurdering at repræsentere 
medlemmer i disse sager, idet en karantæne kan have 
store konsekvenser for de karriere- og jobmæssige 
muligheder i en årrække. 

102 RETSSAGER AFSLUTTET

BORTVISNING ENDTE MED FORLIG OG ERSTATNING 
Et medlem af Lederne var ansat som CFO i et dansk 
datterselskab til en international koncern, der 
producerer måletekniske instrumenter. Den øverste 
ledelse bad medlemmet om at gennemføre nogle 
regnskabsmæssige transaktioner, som medlemmet 
vurderede, var retsstridige. Derfor meddelte med-
lemmet, at han gerne ville undersøge lovgrundlaget 
nærmere, hvilket resulterede i, at han blev bortvist 
for lydighedsnægtelse og tilsidesættelse af sin loya-
litetspligt.

Efter resultatløse forhandlinger indbragte Leder-
ne sagen for domstolene, og ved en efterfølgende 
retsmægling i Retten i Viborg, hvor Lederne bistod 
medlemmet, blev parterne enige om en forligs-
mæssig løsning. Den komplicerede sag kom derfor 
ikke igennem domstolssystemet, men blev løst ved 
retsmæglingen. 

For medlemmet betød det, at han hurtigt fik en 
tilfredsstillende erstatning for den uberettigede 
bortvisning og ret til at beholde sine aktier i virk-
somheden.

MEDLEM FRIFUNDET I SAG OM KONKURSKARANTÆNE
Et medlem af Lederne havde i ét år været admini-
strerende direktør for en IT-softwareleverandør i 
Københavnsområdet frem til et halvt år før, virksom-
heden gik konkurs. Medlemmet havde haft ansvar for 
udvikling af driften, kundekontakt og medarbejder-
håndtering, mens ejeren, som også var bestyrelses-
formand, havde ansvar for økonomien.

Da selskabet gik konkurs, viste det sig, at der ikke 
var foretaget korrekt bogføring, og at der var bety-
delige udeståender med Skat.

Sø- og Handelsretten idømte ejeren tre års karan-
tæne, men frifandt Ledernes medlem under hen-
syntagen til de formildende omstændigheder, som 
Lederne gjorde gældende, herunder især, at det var 
ejeren, som havde ansvaret for økonomistyringen. 
Var medlemmet ikke blevet frifundet, kunne han 
have risikeret tre års karantæne og derudover even-
tuelt erstatningskrav fra kreditorerne.
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2020 blev et skelsættende år for Lederne på arbejds-
skadeområdet. Der blev i alt afsluttet 267 sager, hvilket 
er det største antal nogensinde.

En stor del af forklaringen på stigningen er, at stadig 
flere medlemmer vælger at lade Lederne optræde som 
partsrepræsentant igennem hele forløbet. 

I 50 af sagerne fra 2020 var der et økonomisk element 
i form af godtgørelses- og erstatningsbeløb, som i alt 
indbragte knap 24,1 millioner kroner.

Der er tale om en stigning i det samlede godtgørelses- 
og erstatningsbeløb, hvilket primært skyldes to forhold: 

For det første indbragte en enkelt grov chikanesag 
i alt kr. 7,5 millioner kroner til medlemmet, hvilket er 
atypisk. Fem sager indbragte mellem 2,5 og 3 millioner 
kroner, mens hovedparten af de resterende sager lå på 
et niveau mellem 40.000-100.000 kroner. 

For det andet indbragte flere supplerende sager mod 
virksomhedernes forsikringsselskaber større beløb.

I antallet af nye konkurssager skete der i 2020 et fald 
på 13 procent i forhold til 2019.

I april 2020 var der en markant tilgang af nye kon-
kurssager, hvor der blev oprettet 75 sager mod 17 
sager i samme måned 2019. Stigningen i antal sager 
var forventet som en direkte udløber af nedlukningen 
af Danmark medio marts. I umiddelbar forlængelse af 
nedlukningen overgik domstolene til nødberedskab, 
hvilket blandt andet indebar, at konkursbegæringer kun 
blev behandlet, hvis domstolene anså dem for ”væsent-
lige”.

Det medførte, at flere berammede skifteretsmøder til 
afsigelse af konkursdekreter blev aflyst, hvorefter Le-
dernes medlemmer ikke kunne anmelde deres lønkrav 
til Lønmodtagernes Garantifond.

Lederne rettede henvendelse til Justitsministeriet med 
opfordring til at domstolene fremmede behandlingen 
af konkurssager, idet dette kunne ske digitalt eller 
telefonisk. Efterfølgende blev flere skifteretsmøder 
afviklet digitalt, hvilket sikrede medlemmernes ret til at 
anmelde og få dækket deres løntilgodehavender.

Også Lønmodtagernes Garantifond var ramt af hjem-
sendelser, men det medførte ikke betydelige ændringer 
i forhold til sagsbehandlingstiden. 

I 3. og 4. kvartal stabiliseredes tilgangen af konkurssa-
ger og lå samlet set på niveau med 2019. Generelt skal 
de færre konkurser ses på baggrund af diverse hjæl-
pepakker, der har holdt hånden under virksomheder, 
og som minimum har udskudt likviditets- og dermed 
betalingsproblemer.

STØRSTE ANTAL 
ARBEJDSSKADESAGER 
NOGENSINDE

FÆRRE KONKURSSAGER
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I forbindelse med opsigelser, arbejdsskader og retssa-
ger henter Lederne hvert år millioner hjem til medlem-
merne. I 2020 blev der i 952 sager samlet hentet 122,5 
millioner kroner hjem til medlemmerne.

Inden for opsigelses- og rådgivningssager blev der 
afsluttet 778 sager, der gav kroner i kassen til medlem-
mer. Disse 778 sager indbragte 81,7 millioner kroner.

Retssager og arbejdsskader indbragte henholdsvis 16,8 
og 24 millioner kroner.

På konkursområdet blev der i 2020 indbragt 51 milli-
oner kroner til medlemmerne, hvor arbejdsgiver gik 
konkurs. 49,7 millioner kroner kom fra Lønmodtagernes 
Garantifond, mens 1,3 millioner kroner kom fra konkurs-
boerne. Der er tale om et fald på 23 procent i forhold til 
2019, hvor der blev indbragt i alt 66,1 millioner kroner til 
medlemmerne.

LederSparring gennemførte i 2020 2.037 sager, hvilket 
er på samme niveau som 2019.

Fordelingen af sager ændrede karakter i 2020, idet med-
lemmerne i højere grad end tidligere år efterspurgte spar-
ring om trivsel og stress. Andelen af disse sparringer steg 
fra 24 procent af de samlede sparringer til 32 procent.

Mange af trivselshenvendelserne udsprang af hjemme-
arbejde, relationen til egen chef samt medarbejder.

Den samlede tilfredshed med LederSparring i 2020 var 
97 procent og en NPS på 68, hvilket er en fremgang i 
forhold til 2019.
Ud over at bidrage til Ledernes KonferenceTour med fa-
cilatorer og som talspersoner for Lederne i pressen, ud-
arbejdede LederSparring-teamet i 2020 blandt andet 
også en guide om ”Blended Working”. Guiden anviser, 
hvordan ledere skal forholde sig i relation til at lede 
teams, som fysisk befinder sig både på arbejdspladsen 
og hjemme. Herudover blev LederSparringPLUS søsat.

952 SAGER GAV 122,5 MIO. KR. 
TIL MEDLEMMERNE

HENVENDELSER TIL LEDERSPARRING 
ÆNDREDE KARAKTER
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En del af 2025-strategien er medlemsvækst med en 
nettovækst-stigning på 1.500 nye medlemmer per år. Det 
er ambitionen, at væksten skal være organisk, samt at 
den skal være lønsom og rettet mod de medlemmer, der 
investerer i et karrierelangt medlemskab af Lederne. 

Samtidig skal positionen som det foretrukne valg 
blandt de traditionelle kernemedlemmer fastholdes, 
vel vidende at den gruppe fremover vil fylde mindre 
på det danske arbejdsmarked. Derfor vil en lønsom 
vækst også forudsætte, at der er et kontinuerligt fokus 
på at hverve de strategiske segmenter ledere med en 
længerevarende uddannelse, kvindelige ledere og nye 
unge ledere.

2020 blev året, hvor Ledernes Hovedorganisation pas-
serede 130.000 medlemmer, og det er den foreløbige 
kulmination på en imponerende medlemsvækst gennem 
mere end 20 år.

I 2020 realiserede Lederne en samlet nettovækst på 
2.651 medlemmer og indfriede dermed det samlede 
nettovækstmål på 1.500 medlemmer. I 2020 var der 
alene tale om organisk vækst, hvorimod væksten i 2018 
og 2019 var påvirket positivt af fusionerne med hen-
holdsvis Lederne Søfart og Lederforeningen TDC.

Nettovæksten kan blandt andet forklares ved, at det i 
2020 lykkedes at reducere den samlede afgangspro-
cent fra 6,8 procent i 2019 til 6,1 procent. Coronakrisen 
betød, at færre medlemmer valgte at opsige medlem-
skabet, hvilket kombineret med en række winback-akti-
viteter medførte en lavere afgang i 2020.

Nettovæksten drives i 2020 primært af Lederne, og 
den noget lavere nettovækst i Virksom skyldes, at ny-
indmeldte Virksom-medlemmer i 2020 ikke blev tilbudt 
muligheden for at få 12 måneders gratis indtægtssikring.

LØNSOM VÆKST
Ledernes Hovedorganisation har passeret 130.000 medlemmer.
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SAMLET MEDLEMSTAL I LEDERNES HOVEDORGANISATION 2015-2020

116.419
118.226

120.331
125.481 128.022

130.894

2015 2016 2017 2018 2019. 2020

130.000 medlemmer
af Ledernes Hovedorganisation i 2020. Det er den foreløbige 

kulmination på en imponerende medlemsvækst år efter år. 

MEDLEMSTAL FOR LEDERNES HOVEDORGANISATION 2020 (OPGJORT PR 31.12.2020).

Ledernes Hovedorganisation 
130.894 medlemmer

111.178 medlemmer 9.473 medlemmer

5.748 medlemmer

4.495 medlemmer

I alt er der i a-kassen 120.514 medlemmer

I 2020 var der alene tale om organisk vækst, hvorimod væksten i 2018 
og 2019 var påvirket positivt af fusionerne med hen holdsvis Lederne 
Søfart og Lederforeningen TDC.
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Som en del af 2025-strategien er der et særligt fokus 
på de strategiske målgrupper, ledere med en længere-
varende uddannelse, kvinder og unge ledere, og i 2020 
har der været vækst i de tre segmenter blandt nye 
medlemmer sammenlignet med de øvrige medlemmer.

25 procent af de hvervede medlemmer i 2020 har en 
lang videregående uddannelse, ph.D. eller forsker-
baggrund. Det er en stigning på hele 10 procentpoint 
sammenlignet med den eksisterende gruppe. Samtidig 
er der sket et fald i andelen af medlemmer med korte 
videregående uddannelser.

Knap 35 procent af de nye foreningsmedlemmer i 2020 
var kvinder. Antallet af nye kvindelige medlemmer i 
2020 er dermed over gennemsnittet for den samlede 
medlemsskare. Den samlede andel af kvinder udgjorde 
ved udgangen af 2020 30,2 procent af medlemmerne. 

Den gennemsnitlige alder for nye foreningsmedlemmer lå ved udgangen af 2020 på 
42 år og er dermed den historisk laveste gennemsnitsalder.

Kilde: CRM (Kontaktpersoner – dette viser fordelingen på tværs af alle foreningsmedlemmer (ikke blot de der er 
hvervet igennem digitale kanaler). Den høje gennemsnitsalder i 2018 skyldes fusionen med Lederne Søfart.

FLERE HAR LANG 
VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSE

ANDEL AF 
KVINDELIGE 
MEDLEMMER STEG

HISTORISK LAV GENNEMSNITSALDER 
FOR NYE MEDLEMMER

GENNEMSNITSALDER FOR NYE FORENINGSMEDLEMMER / ÅR

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

43.89
43.59

47.09

42.40

44.0044.01

45.22
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De bærende kommercielle aktiviteter udgøres af Le-
dernes KompetenceCenter og MødeCenter, Ledernes 
Tillægsforsikring, LederPension og Ledernes Privat-
forsikringer. Formålet er blandt andet at skabe værdi 
for medlemmerne samt at understøtte de samlede 
strategiske indsatser. 

Fælles for de kommercielle aktiviteter i 2020 er, at de 
på forskellig vis har været ramt af coronakrisen, der har 
sat sit præg på resultaterne.

Hurtig omstilling i Ledernes KompetenceCenter
Den altoverskyggende faktor for Ledernes Kompe-
tenceCenter i 2020 var Covid-19. I forlængelse af den 
første nedlukning i marts ændrede markedet og efter-
spørgslen sig markant, og det krævede en hurtig om-
stilling fortsat at kunne levere kurser og uddannelser, 
da langt størstedelen af KompetenceCenterets kurser 

og uddannelser var med fysisk fremmøde.
Situationen fordrede en hurtig omstilling, og alt, hvad 
der kunne digitaliseres, blev tilpasset til online eller 
blended learning/e-learning. Det betød, at onlinepro-
duktportefølje voksede markant i 2020, og det har 
givet gode erfaringer, som kan bruges fremadrettet.

Samtidig blev aktiviteter flyttet fra forår til efterår og 
gennemført med succes. Kombinationen af omstillingen 
af undervisningsformen, og at en lang række aktiviteter 
kunne gennemføres på et senere tidspunkt, bevirkede, 
at årsresultatet for 2020 blev bedre end forventet efter 
nedlukningerne i begyndelsen af året. 

På trods af de ændrede omstændigheder er karakter-
niveauet bibeholdt for kursisterne på de kompetence-
givende uddannelser, ligesom tilfredsheden generelt er 
på samme niveau som tidligere. 

KOMMERCIELLE 
AKTIVITETER
Udfordrende år gav både plusser, minusser og nye muligheder.
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En anden konsekvens af de ændrede vilkår var lukning 
af visse produktområder, fordi de havde svære betin-
gelser i en digital produktportefølje. Blandt andet blev 
produktområdet Netværk lukket helt ned, ligesom den 
aktive salgsindsats for det virksomhedsinterne område 
også blev lukket. 

For ikke at lade virksomhederne i stikken, var gennem-
førelsen af de fysiske forløb en af de aktiviteter, der 
blev flyttet til senere på året. Det betød, at der ikke 
blev tabt nogle virksomheder på gulvet i den periode, 
og alle aftalte forløb blev gennemført.

Derudover har virksomheder selv taget kontakt og 
bedt om hjælp til deres ledelsesmæssige udfordringer. 
Forespørgslerne har især været præget af distance-
ledelse, og hvordan man som leder og virksomhed fik 

håndteret den nye arbejdssituation, og der har også 
været stor efterspørgsel på interne virksomhedsakade-
mier og fag med ECTS-point. Det har givet anledning til 
en god dialog og indsigt i ledelsesudfordringer i danske 
virksomheder, og i slutningen af 2020 er en stor del af 
rammeaftalerne gentegnet med succes. 

Et andet område, hvor salgsindsatsen blev lukket ned, 
men hvor der stadig er aktivitet, er Outplacement og 
Coaching. Efteråret har vist, at det nye set-up, hvor 
ansvaret for såvel salg og leverance af de enkelte 
ydelser er overgået til freelancere, fungerer tilfredsstil-
lende. Hovedparten af outplacement-forløbene bliver 
leveret som fysiske møder, og evalueringerne viser høj 
tilfredshed i form af evalueringsgennemsnit > 4,7 (på 
5-skalaen). 

ÆNDRINGER I PRODUKTPORTEFØLJEN

LEDERNES KOMPETENCECENTER

Resultatopgørelse inden skat

22.625

2074 3054 2716 2142
243 818 1713 1673 771

28.425

35.512 35.695
38.699 39.183

44.107 44.327

37.219   

2012 20142013 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tal i tusind kr.

OMSÆTNING NETTORESULTAT



39LEDERNE • BERETNING 2020

Covid-19 sendte desværre mange mennesker ud i ledig-
hed, hvilket fik betydning for afviklingen af kurser for 
ledige i KompetenceCenteret. Der blev i 2020 opkvali-
ficeret omkring 750 ledige, som havde sagt ja tak til et 
seks-ugers jobrettet uddannelsesforløb. Det var cirka 
dobbelt så mange som i 2019, og det var især projekt-
lederuddannelsen, som var populær. 

Omlægningen til onlineforløb, der her nedbrød kommu-
negrænser og gjorde rækkevidden bredere end hidtil, 
gjorde det også muligt for flere at deltage. 

Der har været stor interesse for de kompetencegiven-
de akademi- og diplomuddannelser, og området blev 
dermed et markant vækstområde i 2020. Også her blev 
en del undervisning afviklet online, og underviserene 
formåede hurtigt at udvikle nye forløb og tænke i helt 
nye pædagogiske virkemidler.

Det resulterede i, at niveauet af antal studerende blev 
bibeholdt, og onlinemulighederne blev udnyttet på 
nye måder. Samtidig blev online-eksamensresultaterne 
holdt på samme niveau som 2019. 

750 DELTAGERE PÅ JOBRETTET 
UDDANNELSESFORLØB

STOR INTERESSE FOR 
KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER

NYE KURSER

• Teamledelse
• High Performance Teams
• Future of work 
• Customer Experience Management
• Business Recoded 
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Der har i 2020 også været fokus på en række spændende kurser og uddannelser i bæredygtighedens tegn. Blandt 
andet havde årets Ledelse i Dag-konference bæredygtighed som det overordnede tema, og der er blevet udbudt 
to nye akademifag i henholdsvis bæredygtig forretningsudvikling og bæredygtig ledelse, der skal være med til at 
understøtte den overordnede strategi.

2020 blev også et forandringernes år for Ledernes 
MødeCenter. Året begyndte rigtig godt med masser af 
gæster, men ligesom i det meste af resten af samfundet 
blev der lukket for gæster fra den 12. marts. Samlet var 
det kun muligt at have 32 åbne uger i 2020, og det var 
under lidt andre forhold end vanligt. 

Først og fremmest betød behovet for større afstand 
samt det udskudte bryggeri, at MødeCenterets kvadrat-
meterantal blev halveret, da førstesalen fra slutningen 
af maj blev omdannet til kontorpladser. Da fysiske 
møder og kurser igen blev muligt, var mange af Kom-
petenceCenterets kurser derfor flyttet ud i byen, og i 
efteråret var det primært akademi- og diplomuddan-
nelsen, der blev afviklet i MødeCenteret.

Fra den 1. december 2020 rykkede også outplace-
ment-møder ud af MødeCenteret.  Den reducerede 
plads betyder fremadrettet også, at det kun i meget 
få tilfælde vil være muligt at kunne tilbyde lokaleudlej-
ning, og af samme grund er MødeCenteret trådt ud af 
SKI-aftalen fra 1. januar 2021. Udlejning vil fremadrettet 
primært være til lokalafdelingerne og enkelte andre.
Årets ændringer i åbningsuger og kvadratmeter betød, 
at der kun blev nået 20 procent af det oprindelige 
salgsbudget, og gæstetallet har også set noget ander-
ledes ud end vanligt.

I den nye hverdag med færre gæster samt afstand, 
sprit, pauseplanlægning og mundbind er det lykkedes 
at holde MødeCenteret sygdoms- og spredningsfrit, 
hvilket er et helt nyt parameter at måle succes på. 

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

KUN 32 UGER MED ÅBENT  
I LEDERNES MØDECENTER

GÆSTER OG BOOKINGOMSÆTNING I LEDERNES MØDECENTER 

Antal gæster 2014-2020 Bookingomsætning 2014-2020
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2020 blev også et usædvanligt år for Ledernes Tillægs-
forsikring. De første måneder af året startede ganske 
positivt med en nedadgående skadesudvikling, men 
allerede kort efter nedlukningen af Danmark i marts 
måtte tillægsforsikringen vise sin værdi i forhold til 
mange medlemmer.  

I april var der en stor stigning i ledigheden inden for 
navnlig handel, transport, turisme, hotel- og restauran-
tionsbranchen, hvilket førte til en markant stigning i 
skadesanmeldelser.

I april og maj voksede generelt også uroen for at blive 
ramt af ledighed, hvilket førte til en stigning i salget 
af nye forsikringer, så salget i april 2020 lå 170 pro-
cent højere end salget i april 2019. Men uroen blandt 
medlemmerne sporedes ikke alene i en forøgelse af ny-
tegningerne. Også på de eksisterende forsikringer førte 
situationen til, at medlemmerne markant øgede deres 
dækninger og valgte at ændre dækningsperioden fra 
seks til 12 måneder.

Samlet set førte det til beregninger, som viste, at forsik-
ringsselskabet AmTrust for både 2020 og de kommen-
de år kunne imødese betydelige underskud. Tilsvarende 
markedssituation gjorde sig gældende for alle øvrige 
lønforsikringer. Nogle selskaber var hurtige til allerede 
i april måned at forøge præmierne og stoppede helt for 
nysalg. Andre stoppede for dækningsforøgelser eller ud-
bød alene nytegning med en startkarens på 12 måneder.

Under de svære forhandlinger med forsikringsselskabet 
var det en glæde, at Lederne ud over at repræsentere 
den største ordning på markedet også igennem årene 
har holdt fast i et forsigtighedsprincip om at sikre en 
god økonomi i ordningen. Det betød, at Ledernes Til-
lægsforsikring nok blev ramt af underskud, men på et 
lidt mere begrænset niveau end det øvrige marked.

Det lykkedes derfor at opnå accept af at fastholde de 
eksisterende vilkår uændret og at undgå krav om en 
større præmiestigning end 15 procent med virkning fra 
1. juli 2020. Det var i øvrigt første gang i 10 år, at der 
var behov for at varsle generelle præmiestigninger.

Skadesudviklingen stabiliseredes sig igennem 2. halvår af 
2020, således at der ved udgangen af året var grund til 
at antage, at der i løbet af årene 2021 og 2022 igen kan 
skabes grundlag for en sund økonomi i ordningen uden 
nye præmiestigninger. Det vil dog først hen mod slutnin-
gen af 1. halvår 2021 være muligt at vurdere, om de nye 
nedlukninger fra midten af december måned vil have en 
mærkbar negativ konsekvens på udviklingen i ordningen.

LederPension under betegnelsen LHPension rummer et 
fælles pensionstilbud til medlemmer af både Lederne, 
Virksom og PRO. Pensionstilbuddet er fortsat en af de 
meget attraktive medlemsfordele, og i 2020 blev 20 
procent flere medlemmer henvist til PFA vedrørende 
LederPension / LHPension end i 2019.

Væksten forventes at fortsætte i 2021 særligt fordi, det 
ved udgangen af 2020 lykkedes at indgå samarbejde 
med PFA´s pensionsmæglere. Samarbejdet betyder, at 
pensionsmæglerne fra 2021 må tilbyde LederPension til 
deres ejerledere-pensionskunder. Disse vil således ved 
samtidig indgåelse af medlemskab af Virksom kunne få 
glæde af de kollektive og attraktive fordele, der ligger i 
LederPension / LHPension.

Ledernes privatforsikring udbydes i et samarbejde med 
Gjensidige, og siden 2017 er salget varetaget af Leder-
nes eget forsikringsrådgiverteam.

Der er efterhånden etableret et fornuftigt fundament, 
som giver det rette afsæt for de ambitiøse målsætnin-
ger, der er fastlagt for området frem mod 2025.  I 2020 
blev der opnået et flot resultat med en samlet præmie-
portefølje på 52 millioner kroner – en portefølje, som 
frem mod 2025 forventes tredoblet. 

FLERE NYTEGNEDE 
LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING

VÆKST I 
LEDERPENSION

FLOT RESULTAT FOR 
PRIVATFORSIKRINGER

” Ved udgangen af 2020 havde 
26.039 medlemmer af Ledernes 
Hovedorganisation tegnet en 
tillægsforsikring.”
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Corona har også spillet den absolutte hovedrolle i 
Ledernes politiske indsats i 2020. Efter landet for første 
gang blev ramt af en omfattende nedlukning i marts, 
og mange virksomheder blev tvunget til at omstille 
sig og for nogles vedkommende afskedige medarbej-
dere, blev det en helt afgørende prioritet for Lederne 
at arbejde politisk for at holde hånden under dansk 
økonomi og medlemmernes arbejdspladser. Det er sket 
både med direkte kontakt til Christiansborg i stor stil 
og meget synlig tilstedeværelse i pressen.

Lederne har blandt andet arbejdet for at øge virksom-
hedernes likviditet og holde hånden under arbejdsplad-
serne ved, at virksomheder kan få dækket faste udgif-
ter med det formål, at produktionskapaciteten er holdt 
intakt og løbende kan tilpasses corona-udviklingen. 
Lederne har også kæmpet for hjælpepakker med høje-

re lønkompensation til medarbejdere, så det ikke kun er 
timelønnede medarbejdere, der får en høj lønkompen-
sation, samt forlængelser af ordningerne, da krisen blev 
ved med at trække ud. Samtidig har Lederne presset på 
for hurtigere udbetaling af hjælpen.

Lederne lancerede også en pakke med forslag til, 
hvordan der kunne komme ekstra gang i samfundsøko-
nomien. Pakken indeholdt blandt andet en fremrykning 
af allerede aftalte skattelettelser og mulighed for ud-
betaling af de indefrosne feriepenge. Og i forbindelse 
med den politiske aftale om udbetaling af feriepenge, 
spillede Lederne en meget aktiv og central rolle for at 
sikre, at udbetalingen blev frivillig, da det ellers kunne 
ramme den store gruppe af Ledernes medlemmer, som 
betaler topskat.

POLITIK
Corona og kvinder i ledelse i centrum for politiske indsatser.
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Med i regeringens taskforce
Da regeringen nedsatte en taskforce om corona-smitte 
på arbejdspladsen, blev Lederne udpeget til at medvir-
ke. Taskforcen har haft fokus på at undgå corona-smit-
te på arbejdspladsen med særligt fokus på arbejds-
tagere, der rejser ind og ud af landet. På møderne 
har Lederne medvirket i de løbende drøftelser af den 
aktuelle situation, er kommet med anbefalinger til ini-
tiativer i forhold til blandt andet værnemidler, forebyg-
gelse af smittespredning, test og isolation og har stillet 
spørgsmål til de relevante myndigheder. 

Konkrete forslag til uddannelsesindsats
Lige inden sommerferien udarbejdede Lederne et 
udspil med 10 konkrete forslag til at styrke opkvali-
ficerings- og uddannelsesindsatsen under og efter 
Covid-19, og med tilfredshed kunne det konstateres, 
at flere af Ledernes forslag fandt vej til den brede 
politiske aftale, der blev indgået i oktober 2020 om en 
udvidet hjælpepakke.

Den indeholdt blandt andet på uddannelsesområdet 
en række udvidelser af hjælpeordninger for både 
ledige og hjemsendte for at sikre en opkvalificering af 
arbejdskraften under krisen. 

Lederne arbejdede også aktivt med input i forhold 
til genåbningen af samfundet og har ikke mindst på 
baggrund af medlemshenvendelser og undersøgelser 
blandt vores medlemmer argumenteret for, at der blev 
indført et varslingssystem, så virksomheder og ledere 
bedre kan forudse, hvilke restriktioner, der indføres 
eller fjernes næste gang, hvis smitten stiger eller falder. 

Mærkesag om flere kvinder  
i ledelse er fortsat i fokus 
Flere kvinder i ledelse har gennem flere år været en 
mærkesag for Lederne. 2020 bød ikke på de store lys-
punkter i udviklingen, da antallet af kvindelige ledere 
stort set er uændret sammenlignet med tidligere. Det 
hænger sammen med, at der er en række strukturelle 
faktorer på arbejdsmarkedet og i familierne, som ikke 
har ændret sig. Der var dog et lyspunkt, idet Lederne 
er den organisation, der havde haft den største frem-
gang i nye kvindelige medlemmer. 

Ledernes indsats for flere kvinder i ledelse går på flere 
ben. Der er blandt andet blevet arbejdet for at påvirke 
de gældende barselsregler, så forældreorloven fordeles 
mere ligeligt, og Lederne har fremhævet, at det ikke er 
nok, hvis regeringen alene implementerer EU-direktivet 
om barsel.

Det var glædeligt, at den såkaldte Boligjobordning 
blev forbedret, så det bedre kan betale sig at tilkøbe 
hjælp i hjemmet. Men skal den for alvor understøtte 

flere kvinder i ledelse, er forbedringerne nødt til at 
være permanente, så familierne kan vælge, at flere 
kvinder prioriterer lederkarrieren. 

Lederne har også arbejdet på at afdække, hvad der kan 
være med til at forklare lønforskellen mellem mænd og 
kvinder, som er på cirka 15 procent. Vi gav derfor input 
til den analyse, som den tidligere beskæftigelsesmini-
ster satte i gang, og som den nuværende minister Peter 
Hummelgaard offentliggjorde i 2020. Med den nyeste 
viden er det alene to procent af lønforskellen mellem 
kønnene, som ikke kan forklares ved objektive forskelle 
på arbejdsmarkedet.

Lederne har igangsat et analysearbejde for at belyse 
lønforskellene med de samme nye metoder på Leder-
nes medlemmer. De nye resultater forventes klar til 
præsentation i 2021.

Lederne udbyggede også rådgivningen af medlemmer-
ne med nye guidelines til de ledere, der vil arbejde for 
at fremme flere kvinder i ledelse, og det blev afdækket, 
at virksomheder med kvinder i ledelsen oftere udarbej-
der de såkaldte ESG-rapporter om bæredygtighed.

Lederne sikrede vigtigt mål  
for beskæftigelsesindsatsen
Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal 
mål for beskæftigelsesindsatsen. Et helt centralt mål 
for Lederne er, at jobcentrene bidrager til at løse de 
rekrutteringsudfordringer, der er på arbejdspladserne 
og som medlemmerne står med. De senere år har et af 
målene været, at virksomhederne skal sikres den nød-
vendige og kvalificerede arbejdskraft. 

Stærkt overraskende lagde beskæftigelsesministeren 
op til, at det mål blev sløjfet som et selvstændigt mål 
for jobcentrenes indsats i 2021. Det mente Lederne var 
et stærkt uheldigt signal at sende, da det er et hoved-
formål med hele beskæftigelsesindsatsen.

Lederne arbejdede derfor som eneste organisation for, 
at det også blev et selvstændigt mål for indsatsen i 
2021, og det lykkedes. Ministeren udmeldte i juni fem 
beskæftigelsespolitiske mål for 2021, hvor et er, at 
virksomhederne sikres den nødvendige og kvalificerede 
arbejdskraft.

” Flere kvinder i ledelse har  
gennem flere år været en  
mærkesag for Lederne.”
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Brug for seniorerne på arbejdsmarkedet
Lederne har i flere år arbejdet for at skabe muligheder 
for og incitamenter til, at flere seniorer bliver længere 
på arbejdsmarkedet. Det er afgørende for dansk øko-
nomi og erhvervsliv, hvis vi også i de kommende år skal 
kunne skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. 

I 2020 kom der to, set fra Ledernes side, positive nyhe-
der på seniorområdet. Dels nedsatte S-regeringen en 
pensionskommission. Kommissionen skal blandt følge 
op på Seniortænketankens anbefalinger om at se på en 
forenkling af reglerne i pensionssystemet og samtidig 
sikre, at pensionssystemet er indrettet sådan, at det i 
højere grad kan betale sig at fortsætte med at arbejde, 
efter man har nået folkepensionsalderen. Pensionskom-
missionen skal afslutte sit arbejde i 1. kvartal 2022.

Den anden positive nyhed i 2020 var, at skatteministe-
ren fremsatte og fik vedtaget et lovforslag, som bety-
der, at folkepensionister, der er medlem af en a-kasse, 
fremover får fradrag som andre a-kassemedlemmer, 
hvilket ikke hidtil har været tilfældet. Denne ændring 
støtter Lederne varmt. 

Tidslen på seniorområdet i 2020 set med Ledernes øjne 
var, at regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og 
SF i oktober vedtog den nye ordning om tidlig pension. 

Lederne har et klart mål om at være synlig i medierne 
for at varetage medlemmernes interesser, spille ind i 
de politiske debatter og fremstå som en kompetent 
aktør i aktuelle debatter om ledelse.

I 2020 var Lederne synlig på en lang række dags-
ordener i medierne, ikke mindst i forbindelse med 
coronakrisen, hvor Lederne blandt andet gjorde sig 
gældende i debatten om økonomiske hjælpepakker, 
hjemmearbejde og distanceledelse. I efteråret var Le-
derne meget i medierne i debatten om sexchikane. 
Og på trods af, at coronakrisen året igennem stjal fo-
kus fra andre politiske temaer, lykkedes det alligevel at 
komme i medierne om ikke mindst ledelse, men også 
om uddannelse, kvinder i ledelse og bæredygtighed.

Samlet set opnåede Lederne en stigning i medieomta-
len på hele 69 procent i 2020 sammenlignet med 2019. 
Det var især i forårs- og efterårsmånederne af 2020, at 
der var markant mere presseomtale af Lederne.

Lederne argumenterede imod denne ordning, da pen-
sionsalderen bør være ens for alle. Derfor bør der ikke 
gives en særlig pensionsrettighed til enkelte grupper 
alene på baggrund af antallet af år på arbejdsmarkedet. 
Der bør være mulighed for tidlig tilbagetrækning, hvis 
ens helbred gør, at man ikke kan arbejde mere.

Behov for at nedbringe studerendes frafald
Frafald på de videregående uddannelser koster hvert år 
samfundet i omegnen af én milliard kroner. Lederne har 
gennem hele 2020 via politiske udspil, politisk lobbyar-
bejde og debat i aviser og tidsskrifter insisteret på, at 
vi som samfund må finde løsninger, så færre studeren-
de fortryder og springer fra deres uddannelse.

Ledernes holdning er, at de mange milliarder, der hvert 
år anvendes til uddannelse af vores unge, skal anven-
des bedst muligt af hensyn til den enkelte studerende 
og for at virksomhederne og lederne kan rekruttere 
kvalificerede medarbejdere og ledere.

Lederne foreslår også, at universitetsuddannelserne 
styrker samarbejdet med erhvervslivet, og at der er et 
større fokus på karrierevejledning før start på en lang 
videregående uddannelse, så der sker et bedre match 
mellem de studerende og uddannelsen.

MARKANT MERE 
PRESSEOMTALE 
I 2020

ANTAL BRUTTO MEDIEOMTALER

Samlet stigning på 69%
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LOKAL 
TILSTEDEVÆRELSE
Stigende efterspørgsel på LederNetværk i hele landet.

I mere end 10 år har medlemmer af Lederne gratis 
kunne være en del af LederNetværk, som geografisk 
dækker hele landet, og hvor temaerne spænder vidt – 
lige fra FN’s verdensmål over strategi og organisations-
udvikling til kvinder i ledelse.

I 2020 har der været stigende efterspørgsel på med-
lemskab af LederNetværk. Tendensen gjorde sig gæl-
dende både i forhold til at komme ind i et eksisterende 
netværk og i forhold til at starte nye LederNetværk op.

Netværksgrupperne er kendetegnet ved at have en god 
diversitet i forhold til alder, køn og ledelseserfaring. Det 

giver en rigtig god dynamik og spændvidde, hvilket 
resulterer i et godt udbytte for deltagerne.

Netværkene er drevet af et højt engagement og en 
dedikeret indsats for netværkets udvikling blandt net-
værksmedlemmerne samt ikke mindst god netværksle-
delse af vores netværksledere trods udfordringerne ved 
at mødes fysisk grundet corona-situationen.

Ved udgangen af 2020 var der registreret godt 1.000 
netværksmedlemmer i flere end 60 netværksgrupper 
landet rundt. Anbefalingsgraden ultimo 2020 lå på over 
90 procent.

En lang række af Ledernes lokalafdelinger har været synlige i de lokale og regionale medier i løbet af 2020,

SEK TION 1

11
Frederiksborg Amts Avis  n   FREDAG 6. MARTS 2020

VERDENSMÅL: Flere end 

seks ud af 10 danskere i 

alderen 18-34 år finder det 

vigtigt, at deres arbejds-

plads sætter fokus på bære-

dygtighed og verdensmål.

Af Gitte Winkler 

formand, lederne Nordsjælland 

 

Klima, FN’s verdensmål og bæredyg-

tighed er ord, de fleste af os nok er ble-

vet bekendt med. Begreberne kan vir-

ke højtravende og svære at forholde sig 

til, men sådan behøver det ikke være, 

og sådan bør det ikke være.  

Vi, der er ledere, er nødt til hver dag 

at tænke i, hvordan vi kan udvikle vo-

res forretning i en mere bæredygtig 

retning. Hvis vi ikke gør det, er det 

ikke sikkert, vores virksomhed er her 

om fem eller 10 år.

De unge talenter, som virksomhe-

derne konkurrerer hårdt om, spørger 

nemlig i stigende grad til den bære-

dygtige profil hos de virksomheder, de 

overvejer at søge job hos.

Flere end seks ud af 10 danskere i 

alderen 18-34 år finder det vigtigt, at 

deres arbejdsplads sætter fokus på bæ-

redygtighed og verdensmål. Det frem-

går af en spørgeundersøgelse blandt et 

repræsentativt udsnit af danskere på 

arbejdsmarkedet foretaget af Yougov 

for Lederne. 

Tallene er et tydeligt vink med en 

vognstang om, at vi ledere skal priori-

tere bæredygtighed højt. Ikke mindst 

i en globaliseret verden, hvor danske 

virksomheder kommer i stærkere og 

stærkere konkurrence med udlandet 

om de dygtigste unge. 

Bæredygtig ledelse

Derfor har vi også hos Lederne Nord-

sjælland valgt bæredygtig ledelse som 

temaet for vores forårskonferencer. 

Og vi har i år valgt at lægge vores ge-

neralforsamling i Hillerøds Klima- og 

Miljøpark for at sende et klart signal 

til medlemmerne om, at klima og bæ-

redygtighed er vigtige pejlemærker for 

virksomhedernes fremtid.

Heldigvis ligger danske virksomhe-

der i dag godt til, når det gælder bære-

dygtighed. Er man i tvivl, kan man ka-

ste et blik på den liste over verdens 100 

mest bæredygtige virksomheder, som 

det internationale business-magasin 

Corporate Knight offentligjorde her i 

vinter.

Ifølge Corporate Knight er de to mest 

bæredygtige virksomheder i verden 

danske. Ørsted er nummer et og vores 

lokale Chr. Hansen nummer to. 

Flotte danske placeringer

De flotte placeringer til dansk er-

hvervsliv skyldes givetvis, at danske 

ledere gerne vil tage et samfundsan-

svar. Det ved vi fra en tidligere spør-

geundersøgelse blandt medlemmer 

af Lederne, at de gerne vil. Men bæ-

redygtighed er ikke kun et idealistisk 

projekt. Bæredygtig ledelse er også en 

kommerciel nødvendighed for lede-

re, der vil ruste deres virksomhed til 

fremtiden.

Bæredygtighed er et  

must for fremtidens ledere

Grøn debat

Klima, FN’s verdensmål og bæredygtighed er ord, de fleste af os nok er blevet bekendt med de 

seneste år. Begreberne kan virke højtragende og svære at forholde sig til, men sådan behøver 

det ikke være, og sådan bør det ikke være, skriver Gitte Winkler.

Hjemsendelse

Socialdemokratiet lovede 

før valget, at de ville bakke 

op om Dansk Folkepartis 

hjemsendelsesstrategi, som 

blev endeligt aftalt i finans-

lovsaftalen for 2019 og ved-

taget før folketingsvalget. 

Men nu vil Socialdemokrati-

et ikke engang sende afviste 

asylansøgere tilbage til Sy-
rien, selvom det er en mulig-

hed. Det er dybt skuffende.

S bakkede op

Jeg arbejdede, sammen med 

andre gode kræfter, næsten 

to år på at etablere en hjem-

sendelsesstrategi. Der kom 

efter nogen tid opbakning 

til linjen. Socialdemokratiet 

lovede også højt og flot, at de 

skam bakkede op om hjem-

sendelsesstrategien. Så ske-

te der det, at de vandt valget, 

og nu er alt åbenbart glemt. 

Jeg er virkelig frustreret og 

ærgelig over det. 

Danmark har brug for 

mange flere hjemsendelser. 

Vi bliver nødt til at fasthol-

de, at flygtninge og afviste 

asylansøgere skal vende til-

bage til deres lande, ligeså 

snart det er muligt. 
Det største S-løftebrud til dato

»  Vi har i år valgt at lægge vores generalforsamling i Hillerøds Klima- og 

Miljøpark for at sende et klart signal til medlemmerne om, at klima og 

bæredygtighed er vigtige pejlemærker for virksomhedernes fremtid.

Ensomhed

Af Astrid Krag (S) 

social- og indenrigsminister 

Ventilen giver ensomme 

unge et sted at mødes og 

indgå i et fællesskab. Lands-

foreningen for Væresteder 

samler hvert år socialt ud-

satte og deres familier til en 

uges feriecamp. Og Lands-

foreningen Spor arbejder 

for hjælp og behandling til 

ofre for seksuelle overgreb i 

barndommen.

De tre er blot nogle af de 

sociale organisationer, som 

regeringen og Enhedslisten, 

Radikale Venstre, SF og 

Alternativet er enige om at 

give varig økonomisk støtte.

I alt har vi givet 25 millio-

ner kroner i varig støtte til 

18 sociale organisationer, 

som hver dag yder en uund-

værlig indsats for nogle af de 

allermest udsatte grupper i 

vores samfund. Hjemløse. 

Psykisk syge. Selvmord-

struede. Og flere endnu.

Afskaffede satspuljen

Den borgerlige regering af-

skaffede satspuljen - som 

mange af de sociale orga-

nisationer var afhængige 

af støtte fra - uden at sætte 

noget andet i stedet. Det 

skabte usikkerhed i organi-

sationerne. Kunne de regne 

med, at de også til næste år 

ville have penge til at hjælpe 

ensomme unge, hjemløse og 

ofre for seksuelle overgreb? 

Var organisationerne – og 

de mennesker, de hjælper – 

købt eller solgt? 

Det har været vigtigt for 

regeringen at gøre noget ved 

den usikkerhed. At skabe ro 

om organisationernes vig-

tige arbejde. Med den nyligt 

indgåede aftale har en lang 

række organisationer nu 

fået fast grund under fød-

derne. Organisationerne 

kan bruge deres energi på at 

hjælpe socialt udsatte frem 

for at hoppe fra tue til tue i 

jagten efter projektpenge. 

Stabile rammer

Vi har stadig en opgave i at 

skabe mere stabile og gen-

nemsigtige rammer for den 

statslige støtte til civilsam-

fundet. Al usikkerhed er 

desværre ikke væk endnu. 

Ligesom vi skal finde ud 

af, hvordan vi bedst muligt 

samarbejder med alle de or-

ganisationer, der hver dag 

leverer en uundværlig ind-

sats. 
Det er vigtigt at sikre, at 

organisationer og frivillige 

ildsjæle har de bedst mulige 

betingelser for at hjælpe ud-

satte børn, unge og voksne. 

I regeringen har vi et klart 

mål: Vi skal lappe de huller 

i det sociale sikkerhedsnet, 

som nogle udsatte menne-

sker falder igennem. At vi 

nu har skabt økonomisk ro 

for en række sociale organi-

sationer, vil gøre en forskel 

for mange udsatte landet 

over.   

Vigtige tilbud  

til socialt  

udsatte sikres

» Vi skal lappe de hul-

ler i det sociale sikker-

hedsnet, som nogle 

udsatte mennesker 

falder igennem. At vi 

nu har skabt økonomisk 

ro for en række sociale 

organisationer, vil gøre 

en forskel for mange 

udsatte landet over.   

  » Der er ikke nogen som 

helst grund til, at klejn- 

smed er et mandefag. I 

stedet for at være bange 

for at blive smed, skulle 

pigerne prøve det. Man 

behøver ikke være stor og 

stærk for at blive smed, 

for vi arbejder jo med robotter og svejsemaskiner. 

Og pigerne kan lige så godt gå den vej som at blive 

frisører.
Lene Sørensen, 48 år, voksenlærling, ifølge  fho.dk
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Jerry Vinther, 

afdelingsformand for 

Lederne Fyn og hoved

bestyrelsesmedlem

SynSpunkt: Med gan-

ske kort varsel blev 

store dele af Danmark 

lukket ned og mange ledere og med-

arbejdere blev tvunget ud i et eksperi-

ment med hjemmearbejde og digitale 

møder.
For mange ledere betød det en kæm-

pe frygt for et stort fald i produktivite-

ten blandt medarbejderne, men hjem-

mearbejdet er – tværtimod – mange 

steder gået over alt forventning. Om-

stillingen til hjemmearbejdet har for 

flere været overraskende gnidningsfrit, 

og mange ledere har ligefrem oplevet 

større produktivitet blandt medarbej-

derne end normalt. Det viser en un-

dersøgelse, som Lederne har gennem-

ført blandt ledere rundt omkring i hele 

landet.
Det gælder også her på Fyn, hvor bå-

de en privat virksomhed som Claus 

Andersen Rustfri Stål, en offentlig virk-

somhed som Assens Affald & Genbrug 

samt en statslige uddannelsesinstitu-

tion som UCL alle har haft positive er-

faringer med hjemmearbejdet og har 

udnyttet coronakrisen til at booste di-

gitaliseringen og gøre sig bedre rustet 

til efter krisen.

Blandt ledere i region Syddanmark – 

herunder også de fynske ledere – er det 

mere end syv ud af ti, som rapporterer, 

at hjemmearbejdet har fungeret godt. 

Og hver ottende leder har ligefrem op-

levet en stigning i medarbejdernes pro-

duktivitet, mens over halvdelen har op-

levet samme produktivitet som før kri-

sen; og de tal skal sågar ses i lyset af, at 

det hjemmearbejde langtfra er relevant 

eller muligt på alle arbejdspladser. Så-

ledes er en sejlivet myte om, at medar-

bejderne laver mindre, når de arbejder 

hjemme, sendt i skammekrogen og tæt 

på hver anden leder forventer derfor 

også, at virksomheden vil gøre mere 

brug af hjemmearbejde i fremtiden.

Samtidig har virksomhederne også 

haft succes med digitale møder. I selv 

samme undersøgelse fra Lederne er 

det tæt på to ud af tre ledere på Fyn og 

i Sønderjylland, der i fremtiden vil gø-

re mere brug af digitale møder internt 

i virksomheden, mens otte ud af ti le-

dere vil gøre mere brug af digitale mø-

der over for kunder og eksterne samar-

bejdspartnere.

Begge erfaringer er afgørende vigti-

ge. For de kan være med til at forandre 

fremtidens arbejdsliv.

Når virksomheder hands-on har op-

levet, at de teknologiske løsninger kan 

tilbyde muligheder, der kan have en 

positiv indvirkning på både virksom-

hedens bundlinje, klima og workli-

fe-balancen, er det ikke alene et vig-

tigt element i forhold til at få sat skub 

i digitaliseringen, men også et vigtigt 

skridt hen imod et mere bæredygtigt 

arbejdsliv og en mere bæredygtig le-

delse.
For selv om alt ikke kan løses over 

en computer, så kan et mere digitalt 

mindset være med til at gøre hele vo-

res samfund mindre sårbar over for 

epidemier og kriser i fremtiden, samti-

dig med at vi får en hjælpende hånd til 

den bæredygtige omstilling – og så kan 

det også give nogle konkurrencemæs-

sige fordele, som kan hjælpe de fynske 

virksomheder hurtigere ud af den øko-

nomiske krise, som coronaen beklage-

ligvis mange steder også har bragt med 

sig.

Hjemmearbejde.  

Corona har gjort os omstillingsparate

CC  Hvis alle rejser sig sammen, 

kan det gå meget Hurtigere med 

at genrejse økonomien.

Margrethe Vestager, konkurrencekoMMissær i eu. til dr.dk.

..
.

Julie Lindegaard, kommunikations og 

salgschef, Odense Teater

læSerBrev: Kære Gerda Madsen

Tak for dit input om teleslynge på 

Odense Teater. Odense Teater har et til-

bud til hørehæmmede, men det er rig-

tigt, at vi ikke har en teleslynge på store 

scene, som du efterlyser. Det er der en 

række grunde til, blandt andet har vi den 

store problemstilling, at der er en usæd-

vanlig stor elektromagnetisk baggrunds-

støj, så der ikke kan laves en tilfredsstil-

lende løsning med teleslynge.

Vi har flere gange fået vurderet vores 

sal og målt baggrundsstrålingen for at 

finde den bedst mulige løsning.

I en periode for år tilbage havde vi et 

anlæg som omdannede lyd fra to mikro-

foner til signal, der blev udsendt med 

infrarødt lys. Signalet skulle opfanges af 

en modtager med en høretelefon. Det-

te system var meget vanskeligt at betje-

ne for gæsterne, så systemet blev afløst 

med vores nuværende tilbud, medhør, 

hvor publikum kan få udleveret et sæt 

høretelefoner, der forstærker lyden fra 

scenen. Det er ikke optimalt, men det 

muliges kunst.

Teknologien udvikler sig hvert år, og 

vi følger med i udviklingen og håber, at 

vi i løbet af nogle år kan opgradere vores 

aktuelle tilbud.

Odense Teater.  

Forstærket lyd i hovedtelefoner
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Henning Jørgensen, Højbjergvej 35, 

Glamsbjerg

læSerBrev: Vi er en del, der mener, at der 

mangler noget i debatten om udfasning af 

kul på Fynsværket, angående overgang til 

evt. træflis, som desværre for en stor dels 

vedkommende hentes i sydamerikanske 

skove.
Det har Dannmarks Naturfredningsfor-

ening naturligvis noget imod. Hvad med af-

faldsafbrænding af udenlands affald, er man 

klar over det?. 

 Vi halmproducenter er i stand til at levere 

halm til afbrænding fra fynske og jyske mar-

ker. Kort transportvej - ingen sejlads over 

Atlanten - ingen rydning af regnskov. Vi har 

det som et biprodukt hvert år.

Fynsværket. 

Hvad med jysk  

og fynsk halm?

Formand Henrik Schmidt og sekretariatsleder 

Preben Rasmussen, SIKO

læSerBrev: SIKO bakker op om behovet for 

nye kunstgræsbaner, men der er også et stort 

behov for flere idræts- og kulturcentre.

Det er særdeles positivt, at flere politiske 

partier går ind for etablering af nye kunst-

græsbaner og renovering af de nedslidte.

De odenseanske fodboldklubber har igen-

nem de sidste 20 år ydet en omfattende fri-

villig indsats for at skaffe midler til etablerin-

gen af disse baner, der gør det muligt at spil-

le og træne hele året. Desuden har klubberne 

ydet en tilsvarende bemærkelsesværdig ind-

sats i forhold til at vedligeholde de etablere-

de baner.
Vi har nu over 10 baner i Odense. Behovet 

for flere kunstgræsbaner til fodbold i Odense 

er imidlertid endnu mere omfattende end 

indholdet i det forslag, der nu ligger om fem 

nye baner.
Alle klubber burde have adgang til en 

kunstgræsbane. Nødvendigvis ikke sådan 

at en enkelt klub har fuld råderet over den-

ne, men således at flere klubber i det enkel-

te område går sammen om anvendelsen og 

driften. 
Der bør udarbejdes en samlet plan for det-

te. Planen skal indeholde forslag til finansie-

ring og drift af disse nye baner.

I SIKO har vi været med til at udarbejde en 

facilitetsstrategi, der bygger på en grundig 

analyse af det fremtidige behov for idræts-

faciliteter i Odense. Strategien er vedtaget i 

Folkeoplysningsudvalget. Endelig er der al-

lerede beskrevet nogle nye ambitiøse idræts-

projekter, som kan være med til at dække 

det stadig stigende behov for sunde for-

eningsdrevne idrætsaktiviteter.

Imidlertid er der behov for en samlet kort-

lægning af alle projekter, der kan danne 

grundlaget for en fornuftig helhedsplanlæg-

ning. 
 Derefter kan man afsætte de nødvendige 

økonomiske ressourcer, der skal til for at rea-

lisere de vedtagne målsætninger. Kortsigtede 

hovsaløsninger er ikke til gavn for den sam-

lede foreningsidræt.

Skal vi opretholde gejsten i de odensean-

ske idrætsforeninger generelt, er vi nødt til at 

udarbejde en samlet plan, der tilgodeser flest 

mulige idrætsgrene og lokalområder.

idræt.  
Kunstgræsbaner ja tak - 

og en samlet plan

NAVNE
31

Navne-redaktionen:  navne@midtjyllandsavis.dk

Navne-redaktør:  Michael Tversted Lundsgaard • Tlf:  87 22 84 40

MINDEORD

JOBNYT

LØRDAG 3. OKTOBER 2020

Vi har i dag 3. oktober 2020.

Det er årets 277. dag. Der er 89 dage tilbage af året.  

Vi er i uge 40

Dagens længde er 11 timer og 21 minutter.

Dagen er aftaget  med 6 timer og 18 minutter.

Solen stod højest på himlen klokken 13.13

Solen stod i dag op over Midtjylland klokken 7:32 og 

går ned klokken 18:53.

Månen står op klokken 19:45 og går ned klokken 8:51.

Næste nymåne er fredag 16. oktober klokken 21:32. 

Næste fuldmåne er lørdag 31. oktober klokken 15.51

Mettes dag. Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

Det skete

Post- og telegrafcensuren til udlandet blev ophævet i 

1945.

På en ekstraordinær kongres i Socialdemokratiet blev 

Svend Auken i 1987 valgt til ny formand efter den afgå-

ende, Anker Jørgensen.

Justitsminister H. P. Clausen blev i 1989 valgt til ny 

formand for Folketinget efter Erik Ninn-Hansen, der 

trådte tilbage på grund af den såkaldte tamilsag.

På Rigshospitalet i København gennemførte den sven-

ske kirurg Gösta Pettersson i 1990 den første danske 

hjertetransplantation.

Tyskland fejrer nationaldag til minde om genforenin-

gen af Vest- og Østtyskland i 1990.

I Forum i København åbnede i 1991 sex-udstillingen 

»Erotica 2000«.

: dagen

Niels Juhl Kristensen 

kunne være 

nået langt som 

fodboldspiller, men 

han valgte at blive 

postbud i og omkring 

Funder, hvor han var 

kendt af alle

Fra Monica og Arne Jensen har vi 

modtaget følgende mindeord over 

Niels Juhl Kristensen:

Min kone og jeg har mistet en af  vore 

bedste venner alt for tidligt. Niels 

Juhl blev født i Funder og boede her 

hele sit liv, bortset fra en enkelt lille 

afstikker. Han blev født på Funder 

Bygade i huset med den gamle smed-

je, som han selv overtog senere sam-

men med sin kone Vivi. Her boede 

de i mange år, inden de solgte huset 

og flyttede i en lejlighed på Funder 

Bygade, hvor Funders gamle skole 

lå. Det var nu ikke noget for hverken 

Niels eller Vivi at bo i lejlighed, så de 

købte sig en dejligt hus på Funder 

Vestervang, hvor vi blev naboer.

Vi spillede på samme fodboldhold 

i Funder GF gennem både ungdoms-

årene og som senior. Det var et rigtig 

godt hold, ikke mindst på grund af  

Niels Juhl og hans evner som fod-

boldspiller. Han var fantastisk med 

en bold, og jeg hørte en modspiller 

sige, at han var den vanskeligste 

modstander at spille overfor, fordi 

han var helt uforudsigelig og en 

formidabel dribler. Niels kunne være 

nået rigtig langt som fodboldspiller, 

hvis han havde forfulgt sit talent, 

men han valgte at blive i Funder al-

tid. Som senior havde vi et indendørs 

hold, som vandt amtsmesterskabet 

i en årrække og kvalificerede os til 

DM, som vi desværre aldrig vandt.

Niels og jeg var både ungdoms-

trænere og seniortrænere sammen i 

mange år og havde en række gode 

oplevelser på ture med de forskellige 

hold til turneringer i både Danmark 

og udlandet. Niels var fantastisk til 

mandskabspleje og havde stadig 

kontakt til flere af  spillerne.

Efter skoletiden blev Niels lager-

uddannet, men han var alt for udad-

vendt til sådan et job, så han valgte 

at blive post. Niels havde mange 

forskellige ruter i og omkring Fun-

der, og han var kendt af  alle. Han 

gik i alle mennesker med træsko 

på og elskede kontakten med folk. 

Han interesserede sig meget for sine 

medmennesker og var en særdeles 

hjælpsom mand. Her gik man aldrig 

forgæves, hvis der var noget, han 

kunne hjælpe med.

Vi kom også sammen privat og 

holdt blandt andet nytårsaften sam-

men i over 40 år. Her var det helt na-

turligt, at det var Niels der styrede 

løjerne og stod for underholdningen. 

Det blev også til mange ferierejser til 

udlandet sammen. Her var det altid 

Niels og Monica, der planlagde detal-

jerne, ordnede rejseplaner og købte 

billetter. Vi fløj ofte fra lufthavnen i 

Hamborg, og på turen derned kunne 

Vivi og jeg få en lur på bagsædet, 

mens Niels og Monica snakkede hele 

vejen.
Vivi er dagplejer, og når Niels kom 

hjem fra postruten, var han alle ti-

ders legeonkel. Dagplejebørnene 

elskede ham, og han elskede dem. 

Derfor blev han også verdens bed-

ste morfar og farfar. Det var tydeligt 

at høre over hækken, når børnebør-

nene var på besøg, for så var det igen 

Niels, der styrede løjerne, og det gik 

ikke stille for sig.

Niels var et nysgerrigt menneske 

og satte sig grundigt ind i de ting, 

han interesserede sig for og hjalp 

gerne andre, hvis de havde proble-

mer med f.eks. elektronikken. Han 

bekymrede sig også meget om fa-

milien og andre mennesker. Selv da 

han blev syg, var det ikke hans egen 

sygdom, der bekymrede ham mest. 

Niels blev begravet i sidste uge 

ved en smuk højtidelighed fra Fun-

der kirke. På grund af  corona-situ-

ationen kunne kun familien og de 

nærmeste venner være med i kirken. 

Det var en kold og regnfuld dag, og 

alligevel var der vel 100 mennesker 

udenfor. Da kisten blev båret ud af  

kirken, stoppede regnen og resten af  

højtideligheden foregik i tørvejr.

Vores tanker går til Vivi og bør-

nene Kenneth, Stinne og Benjamin, 

samt børnebørnene, der alt for tidligt 

har lidt det mest ultimative tab af  et 

pragtfuldt menneske.

Æret være Niels Juhl Kristensens 

minde. Vi vil aldrig glemme dig og 

du vil altid være savnet!

Niels Juhl satte aftryk på Funder

 | Niels Juhl Kristensen blev blot 65 år.

Torben Madsen er netop blevet ud-

nævnt som ny afdelingsformand for Le-

derne Midt-Nord ved afdelingens seneste 

generalforsamling. Lederne Midt-Nord 

dækker kommunerne: Thisted, Morsø, 

Skive og Viborg.

Han har været en del af  bestyrelsen 

i Lederne Midt-Nord siden marts 2016 

som alment bestyrelsesmedlem, inden 

han mandag tiltrådte som lokalforenin-

gens nye formand. Han overtager posten 

fra Bjarne Kragh Jensen, som fortsætter 

som bestyrelsesmedlem.

Torben Madsen arbejder til daglig som 

projektleder hos El- & VVS-virksomhe-

den Henning Mortensen A/S i Silkeborg, 

hvor han i sin rolle som projektleder er 

ansvarlig for at få større byggeprojekter 

overdraget til virksomhedens kunder fra 

levering af  tilbud til aflevering af  pro-

jektet.
Privat bor Torben Madsen i Viborg. 

MTL

Lokalt ansat er ny afdelings-

formand for Lederne Midt-Nord

 | En kerneopgave for Torben Madsen 

bliver at sikre et godt samarbejde og en 

god dialog med de lokale ledere. 

Tina Pasgaard bliver ny oversyge-

plejerske på Hammel Neurocenter fra 1. 

november.

Hun kommer fra en stilling som over-

sygeplejerske på Kvindesygdomme og 

Fødsler samt Kirurgi på Regionshospi-

talet Horsens. I Hammel bliver hun en del 

af  centerledelsen sammen med ledende 

overlæge Merete Stubkjær Christensen 

og ledende terapeut Helle Dybkjær.

Tina Pasgaard er 51 år. Hun blev ud-

dannet sygeplejerske i 1995 og har ar-

bejdet som sygeplejerske på det davæ-

rende Århus Amtssygehus, på hospitalet 

i Holstebro og i Skejby, indtil hun i 2000 

begyndte at gå ledervejen. MTL

Ny oversygeplejerske  

til Hammel Neurocenter

 | Tina Pasgaard bor i 

Hinnerup med sin kæreste.
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Statsministeren bør tilkalde Egon Olsen

D
et kan ikke definitivt afvises, at statsmini-

steren har en plan for, hvordan vi i meget

lang tid endnu skal leve med corona. Vi

ved det ikke. Vi har i hvert fald ikke hørt

om én. Hvis Mette Frederiksen har en plan, bør hun

fortælle os om den. Hvis hun ikke har, skal hun se at

få den lavet i en vis fart.

STATSMIN
ISTEREN SIGER, AT hun godt kan fornemme

coronatrætheden. Hun kunne ikke have mere ret,

men hun og regeringen har selv været med til at ska-

be den. Mette Frederiksen skal have ros for at have

handlet resolut den 11. marts, da hun lukkede Dan-

mark og dermed sikrede en langt mildere første bøl-

ge end i mange andre lande. Derimod kan hun end

ikke slæbe sig op på en middelkarakter for at have

brugt sommerens pusterum til at skabe en fornuftig

plan for, hvordan vi nu skal klare bølge nummer to.

Det er nødvendigt at stramme igen, men restrik-

tionerne stikker i alle retninger og savner ofte en-

hver form for logik. Indendørs er der masser af und-

CC
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tagelser fra forsamlingsloftet på ti personer - fx 500

til kulturarrangementer, hvis man sidder ned. Men 11 jæ-

gere må ikke samles i flok under åben himmel før turen i

efterårsskoven. Børn og unge under 21 må gerne spille en

fodboldkamp, mens dem over 21 ikke må, de må spille

fem mod fem. Og til børnenes kampe må der så lige være

10 eller 500 samlet? Nå nej, her er det 50, altså inklusive

spillerne.

DET ER BARE et par banale eksempler på uoverskuelige, ro-

dede og ulogiske regler, men jo ikke i den livsvigtige afde-

ling. For vores samfundsøkonomi og sundhed er det langt

værre, at der ikke er en bedre plan for smitteopsporing,

for reel hjælp til de særligt hårdt ramte brancher i er-

hvervslivet, mens alle modtagere af overførselsindkomster

har fået 1000 kroner forærende, for at tillade indrejse fra

og til regioner i udlandet med lav smitte i stedet for kun at

lukke eller åbne hele lande - og for hvilke restriktioner re-

geringen vil lette eller indføre, når smitten går op eller

ned.
Så ja, statsminister, vi er trætte. Vi mangler en plan. Skal

vi sende bud efter Egon Olsen?

Chikane.

Vi skal bekæmpe sexchikane ved at 

snakke åbent om det

Kirsten Hvid Schmidt, afdelingsformand, 

Lederne Kronjylland, Ludvig Holbergs Vej 5, 

Grenaa

LÆSERBR
EV: For nylig har Ledernes Hovedor-

ganisation udstedt et løfte om nultolerance

over for sexchikane, og allerede nu har flere

end 4400 ledere været inde på Ledernes

hjemmeside og skrive under på løftet.

Det siger mig, at lederne er klar til at løfte

deres ansvar og gå forrest i kampen mod se-

xchikane på arbejdspladsen.

Men uanset hvor meget ledere og medar-

bejdere forebygger seksuelt krænkende ad-

færd, så kan det alligevel forekomme. Derfor

er det helt centralt, at vi ikke gemmer det

væk men derimod hiver det frem i lyset, hvis

det sker.
Det er vigtigt, at vi ser løftet om nultole-

rance som et stærkt første skridt, og nu er

det helt afgørende, at vi får det ud og leve i

virksomhederne og bakker løftet op med

handling.
Det skal ske ved, at vi alle bryder tabuet og

tør tale højt om sexchikane på arbejdsplad-

sen, så ingen er i tvivl om, hvor grænsen går.

CC
Vi skal g

øre det 

legitimt at tale h
øjt 

om sexchik
ane.

Ledere skal naturligvis altid have en dør stå-

ende åben, men nu er tiden inde til, at leder-

ne også går ud ad døren, lægger op til dialog

og snakker med medarbejderne.

Ingen må være i tvivl om, hvor de kan gå

hen, hvis de oplever, at de selv eller andre

udsættes for krænkende adfærd.

For selvom oplevelser af sexchikane er en

ubehagelig snak at skulle tage, så bliver vi

nødt til at tale om det, før vi kan ændre på

kulturen - og jo hurtigere vi siger fra, jo hur-

tigere kan vi gøre noget.

Det kræver mod, og det kræver god ledel-

se og gode ledere, der træder i karakter og

går forrest.
Vi skal gøre det legitimt at tale højt om se-

xchikane - og gøre det til noget, som vi alle

trygt kan sige fra over for uden at frygte for

job, karriere eller fordomsdomsfulde blikke.

Des mere vi taler om, at det ikke er okay at

krænke eller udøve seksuel chikane, des hur-

tigere kommer vi det uvæsen, som sexchika-

ne er, til livs.

  S
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Statsministeren bør tilkalde Egon Olsen

D
et kan ikke definitivt afvises, at statsmini-

steren har en plan for, hvordan vi i meget

lang tid endnu skal leve med corona. Vi

ved det ikke. Vi har i hvert fald ikke hørt

om én. Hvis Mette Frederiksen har en plan, bør hun

fortælle os om den. Hvis hun ikke har, skal hun se at

få den lavet i en vis fart.

STATSMIN
ISTEREN SIGER, AT hun godt kan fornemme

coronatrætheden. Hun kunne ikke have mere ret,

men hun og regeringen har selv været med til at ska-

be den. Mette Frederiksen skal have ros for at have

handlet resolut den 11. marts, da hun lukkede Dan-

mark og dermed sikrede en langt mildere første bøl-

ge end i mange andre lande. Derimod kan hun end

ikke slæbe sig op på en middelkarakter for at have

brugt sommerens pusterum til at skabe en fornuftig

plan for, hvordan vi nu skal klare bølge nummer to.

Det er nødvendigt at stramme igen, men restrik-

tionerne stikker i alle retninger og savner ofte en-

hver form for logik. Indendørs er der masser af und-

CC

Så ja, sta
tsminister, v

i er 

trætte. Vi m
angler en

 

plan. Ska
l vi  send

e bud 

efter Ego
n Olsen?

tagelser fra forsamlingsloftet på ti personer - fx 500

til kulturarrangementer, hvis man sidder ned. Men 11 jæ-

gere må ikke samles i flok under åben himmel før turen i

efterårsskoven. Børn og unge under 21 må gerne spille en

fodboldkamp, mens dem over 21 ikke må, de må spille

fem mod fem. Og til børnenes kampe må der så lige være

10 eller 500 samlet? Nå nej, her er det 50, altså inklusive

spillerne.

DET ER BARE et par banale eksempler på uoverskuelige, ro-

dede og ulogiske regler, men jo ikke i den livsvigtige afde-

ling. For vores samfundsøkonomi og sundhed er det langt

værre, at der ikke er en bedre plan for smitteopsporing,

for reel hjælp til de særligt hårdt ramte brancher i er-

hvervslivet, mens alle modtagere af overførselsindkomster

har fået 1000 kroner forærende, for at tillade indrejse fra

og til regioner i udlandet med lav smitte i stedet for kun at

lukke eller åbne hele lande - og for hvilke restriktioner re-

geringen vil lette eller indføre, når smitten går op eller

ned.
Så ja, statsminister, vi er trætte. Vi mangler en plan. Skal

vi sende bud efter Egon Olsen?

Chikane.

Vi skal bekæmpe sexchikane ved at 

snakke åbent om det

Kirsten Hvid Schmidt, afdelingsformand, 

Lederne Kronjylland, Ludvig Holbergs Vej 5, 

Grenaa

LÆSERBR
EV: For nylig har Ledernes Hovedor-

ganisation udstedt et løfte om nultolerance

over for sexchikane, og allerede nu har flere

end 4400 ledere været inde på Ledernes

hjemmeside og skrive under på løftet.

Det siger mig, at lederne er klar til at løfte

deres ansvar og gå forrest i kampen mod se-

xchikane på arbejdspladsen.

Men uanset hvor meget ledere og medar-

bejdere forebygger seksuelt krænkende ad-

færd, så kan det alligevel forekomme. Derfor

er det helt centralt, at vi ikke gemmer det

væk men derimod hiver det frem i lyset, hvis

det sker.
Det er vigtigt, at vi ser løftet om nultole-

rance som et stærkt første skridt, og nu er

det helt afgørende, at vi får det ud og leve i

virksomhederne og bakker løftet op med

handling.
Det skal ske ved, at vi alle bryder tabuet og

tør tale højt om sexchikane på arbejdsplad-

sen, så ingen er i tvivl om, hvor grænsen går.

CC
Vi skal g

øre det 

legitimt at tale h
øjt 

om sexchik
ane.

Ledere skal naturligvis altid have en dør stå-

ende åben, men nu er tiden inde til, at leder-

ne også går ud ad døren, lægger op til dialog

og snakker med medarbejderne.

Ingen må være i tvivl om, hvor de kan gå

hen, hvis de oplever, at de selv eller andre

udsættes for krænkende adfærd.

For selvom oplevelser af sexchikane er en

ubehagelig snak at skulle tage, så bliver vi

nødt til at tale om det, før vi kan ændre på

kulturen - og jo hurtigere vi siger fra, jo hur-

tigere kan vi gøre noget.

Det kræver mod, og det kræver god ledel-

se og gode ledere, der træder i karakter og

går forrest.
Vi skal gøre det legitimt at tale højt om se-

xchikane - og gøre det til noget, som vi alle

trygt kan sige fra over for uden at frygte for

job, karriere eller fordomsdomsfulde blikke.

Des mere vi taler om, at det ikke er okay at

krænke eller udøve seksuel chikane, des hur-

tigere kommer vi det uvæsen, som sexchika-

ne er, til livs.
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Deltag i Debatten!

Mail til 

debat@jyskemedier.dk

Skriv til Jyske Medier,

Bojsens Gård, Søndergade 47,

8700 Horsens

Skriv højSt 2300 tegn!

Vi forbeholder sig os til at for-

korte alle læserbreve. Debatind-

læg accepteres kun med fuldt

navn og adresse; undtaget er

kun ministre, folketingsmedlem-

mer, europaparlamentarikere og

andre, der via deres hverv umid-

delbart kan identificeres.

Læserbreve af bred interesse for

avisens læsere bringes på denne

side - læserbreve om lokale for-

hold bringes på lokalsiderne.
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Giv os regler, vi 

kan forstå

H
ele vejen gennem coronakrisen har

danskerne bevist, at hvis myndighe-

derne udstikker nogle regler, retter vi

ind og følger dem. Selvfølgelig er der

altid enkelte, som lever efter mottoet: Jeg gør,

hvad der passer mig, men det meget store flertal

har vist, at vi er parat til at lide afsavn og passe

på os selv og hinanden. Hvis reglerne altså giver

mening og er til at forstå.

Den sidste sætning: At reglerne skal give me-

ning og være til at forstå, burde være trykt på

gule post-it-sedler og klistres fast til samtlige po-

litikeres og embedsmænds pc'ere.

LIGE NU KÆMPER vi med mindst ét eksempel, som

umiddelbart ingen mening giver - og handler

om mundbind. Først skulle vi guides til at forstå,

at det nu er vigtigt at bruge mundbind, selv om

det i starten af juni var unødvendigt. Det tog tid,

netop fordi det først skulle give mening for den

enkelte.
Langt sværere er det at fatte, hvorfor vi skal

have mundbind på, når vi rejser med offentlig

transport i Aarhus, Favrskov, Silkeborg, Skan-

derborg, Odder og Horsens, men kun i den ene

kommunes - nemlig Silkeborgs - butikker, stor-

centre og supermarkeder.

HVIS STRATEGIEN FREMOVER bliver at sætte ind med

lokale regler og restriktioner, hvor der aktuelt er

CC
Hvis strategien 

fremover bliver at 

sætte ind med lokale 

regler og 

restriktioner, bliver vi 

som borgere nødt til 

at kunne forstå, 

hvorfor reglerne er, 

som de er.

øget smittetryk, bliver vi som borgere nødt til at

kunne forstå, hvorfor reglerne er, som de er.

DET KAN SAGTENS være, at de sundhedsfaglige eks-

perter har en god begrundelse for at have en ty-

pe krav i Silkeborg, nogle andre i Aarhus og

nogle helt tredje i Horsens, men hvis de ikke

fortæller os hvorfor, kan det ende i forvirring og

svigtende opbakning.

Professor Michael Bang Petersen fra Aarhus

har siden marts stået i spidsen for et forsknings-

projekt, der undersøger, hvordan samfundet

agerer i krisetider, og hvordan demokratier

håndterer epidemien.

Han har netop fortalt om sin vigtigste opda-

gelse: At staten i meget vid udstrækning kan sto-

le på, at befolkningen er medspillere under en

krise.

BORGERNE HAR VIST staten tillid. Nu bør staten vise

borgerne den tillid at begrunde reglerne, så vi

kan forstå dem.

Dagens Julius

PUTIN LOVER CORONAVACCINE TIL AUGUST: "Det er et Sputnik-øjeblik"

Corona.

Vi kan og skal udnytte krisens muligheder

Jan Søe Dybdal, formand for 

Lederne Sydøstjylland

LÆSERBREV: Coronakrisen har

ramt Sydøstjylland og resten

af Danmark som en ham-

mer. Vi kender alle til de dy-

stre tal om lange ledigheds-

køer og truende konkurser.

Midt i krisen er vi nødt til

at tænke nyt og udnytte de

muligheder krisen giver,

blandt andet for at produce-

re mere bæredygtigt og mere

lokalt.
Vi ved endnu ikke, hvor-

når grænserne til store mar-

keder uden for Europa åb-

ner igen. Vi ved heller ikke,

hvad fremtiden byder på for

kunder og leverandører i

lande, der er ramt hårdere af

coronavirus, end vi er her-

hjemme. Kan vi eksempelvis

stadig regne med at få billige

maskindele fra Kina til virk-

somheder omkring Heden-

sted? Og kan vi stadig regne

med, at der i fremtiden vil

være et tysk marked, som vi

kender det fra tidligere, for

små og mellemstore virk-

somheder, der ligger langs

motorvejen?

Heldigvis er danske virk-

CC

Hver sjette leder i det 

sydlige og østlige Jylland 

forventer at prioritere 

klimaindsatsen højere, når 

vi skal have økonomien i 

gang efter krisen.

somheder exceptionelt gode

til at omstille sig. Det har fle-

re lokale virksomheder be-

vist her under krisen. Blandt

dem er Carlsbergs bryggeri i

Fredericia, der i april lagde

dele af produktionen om for

at producere alkoholbase til

håndsprit, og maskinvirk-

somheden Hedema i Hor-

sens, der på grund af smitte-

faren valgte at dele de 85

medarbejdere op i hold, så

de kunne arbejde i treholds-

skift. Det forhindrede ikke

kun smitte, men øgede også

effektiviteten på virksomhe-

den.
Den form for opfindsom-

hed bliver der i den grad

også brug de kommende år,

når dansk økonomi skal op i

gear igen. Her kan vi passen-

de lade os inspirere af de 17

verdensmål, som FN har

vedtaget. Verdensmålene

kan være med til at sætte

retning for måden, vi hand-

ler og prioriterer på. Det

gælder også set ud fra et le-

delsesperspektiv.

Jeg hæfter mig ved en un-

dersøgelse fra Lederne, lavet

blandt medlemmerne under

krisen. Spørgeundersøgelsen

viser, at hver sjette leder i

det sydlige og østlige Jylland

forventer at prioritere kli-

maindsatsen højere, når vi

skal have økonomien i gang

efter krisen.

Det er den helt rigtige vej

at gå. For både kunder og

unge talenter styrer i højere

og højere grad mod virk-

somheder, der arbejder mål-

rettet med grønne løsninger.

For eksempel svarer flere

end hver tredje erhvervsle-

der, at de oplever, at kunder-

ne efterspørger en klar kli-

maprofil hos virksomheden.

Og hver syvende leder ople-

ver, at jobansøgere lægger

vægt på klimaprofilen hos

deres måske kommende ar-

bejdsplads. Det viser en un-

dersøgelse blandt flere end

2.000 ledere.

Husk, at for bare seks må-

neder siden var der skarp

konkurrence mellem virk-

somhederne om talenter

med den rigtige uddannelse,

og sådan bliver det forhå-

bentligt også igen om ikke

alt for mange år. En grøn

profil kan hjælpe med at til-

trække de bedste af dem.

Kriser er som bekendt al-

tid en god anledning til at

begynde på noget nyt. Selv-

om det sker på en dyster

baggrund, skal vi ikke holde

os tilbage.
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- en del af Trafik

Af Helle Bjerregaard  

Andresen formand for  

Lederne Storstrømmen

30 års kamp så endelig ud til 

at bære frugt, da et flertal i 

Folketinget sidste år indgik 

et trafikforlig, der indeholdt 

en motorvej mellem Næst-

ved og Rønnede. Det var en 

virkelig god dag for både 

borgere og erhvervsliv på 

Sydsjælland. Men med mel-

dingerne fra den nye social-

demokratiske regering og 

trafikminister er vi nu des-

værre nærmest slået tilbage 

til start.

Lad mig slå fast med 

syvtommersøm, at det er en 

utroligt skuffende udvik-

ling, som kalder meget dybe 

panderynker frem. Som for-

mand for Lederne i lokalom-

rådet kan jeg ikke mindes ét 

møde med lokale ledere i de 

senere år, hvor problemerne 

med den nuværende Rute 54 

ikke har fyldt, uanset om det 

var på den officielle dagsor-

den eller ej. 

De trafikale udfordringer 

i dag er simpelthen så store 

og presserende, at det fylder 

rigtig meget for de enkelte 

ledere. Det gælder for man-

ge af dem både i deres egen 

dagligdag - hvor de bruger 

unødig tid på at sidde i kø 

på Rute 54, som de i stedet 

kunne have brugt på at lede i 

deres virksomheder - og i de-

res job som ledere, fordi det 

gør det sværere for virksom-

heden at vækste i området 

og tiltrække kvalificeret og 

højtspecialiseret arbejds-

kraft. Mange af de rigtige 

kandidater har simpelthen 

ikke mod på at pendle eller 

flytte til Sydsjælland på 

grund af de dårlige trafik-

forhold.

Derfor er det helt og aldeles 

afgørende for de fremtidige 

vækstmuligheder i Sydsjæl-

land, at landspolitikerne 

kommer til fornuft og holder 

fast i beslutningen om at an-

lægge motorvejen fra Næst-

ved til Rønnede. Det er et 

lille stykke vej, men den vil 

have stor positiv effekt for 

vores område. Det er godt, 

at borgmesteren i Næstved 

selv har skrevet til sin par-

tifælle, statsminister Mette 

Frederiksen. 

Og på vegne af lederne i 

Sydsjælland vil jeg sende 

en indtrængende appel til 

trafikministeren, regerin-

gen og folketingspolitiker-

ne - ikke mindst dem, som 

er valgt her i området - om 

at presse på i deres partier 

for, at vi får vores motorvej. 

Alle de gode argumenter er 

for længst lagt frem, men vi 

gentager dem naturligvis 

gerne for politikerne. Vi kan 

ikke vente længere på at få 

løst de store trafikale pro-

blemer på Sydsjælland.

Motorvej er  

et must på  

Sydsjælland

» Alle de gode argu-

menter er for længst 

lagt frem, men vi genta-

ger dem naturligvis ger-

ne for politikerne. Vi kan 

ikke vente længere på at 

få løst de store trafikale 

problemer i Sydsjælland.

Landbrug

Af Gustav Garth-Grüner, næstformand i 

Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, 

Sandbygaard, Glumsø 

Biolog Anna Bodil Hald (ABH), formand 

for Dansk Botanisk Forening Østkreds, vil 

åbenbart ekspropriere landmandens jord 

for at ensrette naturen helt i stedet for at 

glæde sig over den diversitet, vi har i dag. 

Det fremgår af et svar til mig 25/1, hvor hun 

skriver om et nyt lovforslag om §3 beskytte-

de arealer.

For det første: §3 er til for at beskytte og 

bibeholde arealer, som de er i dag - ikke til 

at skabe mere vild natur, som øjensynligt er 

ABH’s og regeringens ærinde. Forslaget be-

tyder, at hun vil ekspropriere landmænde-

nes jord uden erstatning for at tilfredsstille 

sit eget ønske om mere vild natur. Det er det 

samme som at køre over for rødt.

For det andet: Vi skal have proportionerne 

med. Der er i dag cirka 444.000 ha § 3-beskyt-

tede naturtyper. Disse er beskyttet, fordi 

man lige præcis gerne vil bibeholde lige net-

op den særegne natur, der er lige på deres 

lokalitet. Ud af dem er der cirka 37.000 hek- 

tar  kulturenge, der berøres af det nye for-

slag om, at man ikke må gødske, omlægge 

eller sprøjte på §3-arealerne. Den nuværen-

de lovgivning betyder, at man ikke må æn-

dre tingenes tilstand. Og da det er ca. 37.000 

hektar §3-jord, der drives på nuværende 

tidspunkt, er det udelukkende dem det nye 

lovforslag skal ramme. Det er typisk enge, 

der omlægges med en frekvens på maksi-

malt 7-10 år, eller gødes og sprøjtes i et eller 

andet omfang. Dette gøres for at opretholde 

græsværdien på arealet. Og det er disse næ-

ringsrige, veldrevne jorde, der er en vigtig 

og integreret del af den landbrugsbedrift 

som lodsejeren har, som ABH vil fratage 

landmanden råderetten over, så arealernes 

nuværende åbne status forsvinder. 

Der er ikke tale om næringsfattige arealer. 

Der er tale om ekspropriation af 37.000 ha 

veldrevne kulturenge, der så ikke længere 

vil være lysåbne arealer. Det er en skam for 

naturen og for retssamfundet, hvis ABH’s 

holdning om ekspropriation vinder.

Forstå dog proportionerne

» dagens julius                   
                   

                   
                   

                   
                   

                   
     «

Lokalt er der konstateret meget lave temperaturer, tordenvejr og slemme snestorme.

Lige så juridisk kompliceret lovgivning kan være, lige så 

dejligt enkel kan eksempelvis færdselsloven være. Husk 

selen, følg fartgrænserne, undgå alkohol og euforiseren-

de stoffer, læg mobilen - for så vanker der hverken bøder, 

konfiskering eller fængselsstraffe. Sådan er virkeligheden 

for den store del af befolkningen, der har kørekort. Nå, ja 

- hvem har ikke prøvet at få en fartbøde ved et øjebliks uop-

mærksomhed med autopiloten slået til. 

Men det gør ingen til forhærdet kriminel at have sluppet 

1000 kroner til statskassen eller at have modtaget et klip i 

kørekortet.

Til gengæld er der en lille gruppe bilister, som igen og igen 

ryger i politiets synderegister. Følger man med i dette dag-

blads løbende omtaler af færdselsforseelser, så kræver det 

ingen doktorgrad at gennemskue, at der er en del gengange-

re i systemet. De bilister skal man sætte hård ind over for, 

hvad enten det er spritbilister, fartdjævle, kørsel uden kø-

rekort eller noget helt fjerde, der gør dem farlige for andre i 

trafikken.

Nu har regeringen fremlagt et udspil, der skal sætte en ef-

fektiv stopper for de såkaldte vanvidsbilister, der lader hånt 

om alle andre end sig selv. Indimellem koster de både liv og 

førlighed - på grund af for meget sprut, alt for høj fart eller 

en farlig cocktail af begge dele. Mest omtalt er nok episoden i 

København, da en betjent blev dræbt sidste sommer efter at 

hans bil blev ramt med 117 km/t ved Langebro.

Den tiltalte for trafikdrabet er taget for spritkørsel og gro-

ve fartovertrædelser både før og efter dødsulykken, har  

TV 2 oplyst. Selvfølgelig skal der sættes en effektiv stopper 

for denne type, som desværre ikke er alene.

Rigspolitiets automatisk trafikkontrol viser, at der i 2015 

blev blitzet 90 bilister, der kørte mere end 100 procent over 

den tilladte hastighed eller kørte mere end 200 km/t.  Tallet 

har gennem de seneste fem år været stigende op til 178 bili-

ster i 2019. Der er i sagens natur mange flere.

Vedtages forslaget, forventer justitsminister Nick Hæk-

kerup (S), at politiet kommer til at konfiskere i omegnen af 

1000-1100 biler. Hertil hører også konfiskering af biler, der 

tilhører andre end vanvidsbilisten selv.

Vi er helt enige i målet om at stoppe vanvidsbilister med 

skærpede straffe, og vi er sådan set også med på, at vanvids-

bilister ikke skal kunne gennem sig bag andres ejerskab af 

en bil, men vi håber nu alligevel på en juridisk kompliceret 

lovgivning, så uskyldige bilejere ikke rammes unødigt af 

dette ellers glimrende tiltag.  Et opgør med vanvidsbilister 

må kunne tages uden vanvittig lovligning.                  
               H

ØJ

Et ventet opgør med vanviddet 

Sjællandske mener
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NORDJYL
LAND: H

ver tredje le-

der i det nordjyske erhvervs-

liv regner med at udvide an-

tallet af medarbejdere i år. 

Det viser en undersøgelse, 

organisationen Lederne har 

fået foretaget blandt knap 

1100 privatansatte ledere i 

Nordjylland.

Generelt ventes det, at at 

der kommer endnu mere 

gang i hjulene det kommen-

de år. Cirka seks ud af ti  ven-

ter stigende omsætning og 

større overskud. 

Halvdelen af de nordjyske 

ledere svarer ifølge undersø-

gelsen, at de forudser pro-

blemer med at skaffe ar-

bejdskraft nok. 

- Det er glædeligt, at vi ge-

nerelt set stadig vækster, 

men mange foranlediges 

nok også til at tænke på, 

hvor længe det kan blive 

ved, siger , siger Karina Fi-

sker, formand for Lederne 

Vendsyssel, i en pressemed-

delelse.

- Det er i dag vanskeligt for 

mange virksomheder at få 

besat de stillinger, der slås 

op, især i produktionsbran-

chen. Desuden ved vi godt, 

at Nordjylland ikke er lige så 

attraktivt at bo i som Midt-

jylland. Derfor er nogle virk-

somheder nok også forbe-

holdne med at tage nye væk-

stinitiativer, da de ikke ved, 

om de kan blive ved at vokse, 

eller om væksten bliver 

bremset af mangel på ar-

bejdskraft, fortsætter hun. 

Tallene i undersøgelsen er 

baseret på en  internetbase-

ret spørgeskemaundersøgel-

se blandt 10.652 privatan-

satte ledere over hele landet, 

heraf 1090 i Nordjylland.  

Undersøgelsen blev gen-

nemført i perioden 19. no-

vember - 3. december 2019.

Ledere i Nord-

jylland tror på 

flere ansatte og 

større overskud

UNDERS
ØGELSE

: Forudser problemer med at skafe arbejdskraft nok

De danske butikker havde håbet på mere fra julehandlen, siger Dansk Industri efter tal fra Danmarks 

Statistik over salget i danske butikker.  

Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

INDLAND
: Dansk erhvervsliv 

sidder skuffet tilbage, efter 

at Danmarks Statistik har 

opgjort, hvor meget danske 

butikker har solgt for i de-

cember sidste år.

Det fremgår af tal for den 

danske detailhandel i de-

cember, som Danmark Stati-

stik har fremlagt.

Her kan man læse, at 

handlen i december var la-

vere i 2019 end i 2018.

Særligt tøjkøb faldt i de-

cember 2019 sammenlignet 

med december 2018.

Faldet giver skuffende mi-

ner hos dansk erhvervsliv.

 - Julehandlen i butikkerne 

skuffede, skriver underdi-

rektør i Dansk Industri Mor-

ten Granzau i sin analyse af 

tallene.

- Salget i månederne no-

vember og december steg 

med bare 0,1 procent sam-

menlignet med de samme 

måneder i 2018. Julehand-

len er detailbranchens vig-

tigste periode, hvorfor den 

svigtende julehandel vil sæt-

te sig spor i branchen.

Han føler særligt for de fy-

siske butikker, der fortsætter 

med at tabe salg til de uden-

landske netbutikker.

Han peger på, at internet-

handel på udenlandske net-

butikker ikke måles i Dan-

marks Statistiks tal. Derfor 

kan forbruget sagtens have 

været større - i så fald er det 

muligvis bare gået de dan-

ske butikker forbi.

Også Dansk Erhvervs øko-

nom Kristian Skriver vurde-

rer ud fra tallene, at ”detail-

salget slog fejl”.

- Det er naturligvis bekym-

rende for de mange danske 

butikker, der forventede at 

slutte 2019 af med et brag af 

et julesalg, men den drøm 

har dagens tal punkteret.

En del af historien er, at 

noget af det traditionelle ga-

vekøb ser ud til at være flyt-

tet til november. Her lokker 

shoppingdagen Black Friday 

og netshoppingdagen Cyber 

Monday med tilbud.

Detailsalget i Danmark var 

ifølge Danmarks Statistik 

svagere i december end må-

neden før, hvis man korrige-

rer for de to måneders nor-

male niveau.

- En forklaring kan være, 

at en del af julesalget er flyt-

tet til november på grund af 

Black Friday og andre store 

handelsdage, skriver Dan-

marks Statistik.

Opgørelsen over detailsal-

get korrigeres for det, der 

hedder sæsonudsving og ef-

fekten af handelsdage. Det 

gøres for at få nogle sam-

menlignelige tal på tværs af 

månederne.

Og her faldt detailhandlen 

for december altså i forhold 

til november.

Noget af det, der får Dan-

marks Statistik henvise til 

julegavesalget, er de vare-

gruppe, der oplever ændrin-

gerne.

Mens en gruppe som føde-

varer og andre dagligvarer 

faldt med 0,1 procent, var 

faldet i den kategori, der 

hedder ”andre forbrugsva-

rer” og dækker over elektro-

nik, møbler og nethandel i 

danske netbutikker, på 1,1 

procent. 
/ritzau/

Danske butikker  

måtte spejde langt  

efter juleboom

Det går godt i Nordjylland, og nordjyske erhvervsledere regner 

med, at 2020 bliver endnu bedre.  
Arkivfoto: Andreas Falck
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Med Lederkonferencerne bliver medlemmerne landet 
rundt holdt opdateret om ledelse, samtidig med at kon-
ferencerne understøtter ledernes personlige såvel som 
faglige udvikling i lederjobbet.

Igen i 2020 var Ledernes lokalafdelinger værter for 
Lederkonferencerne og sørgede i den forbindelse for et 
lokalt præg, så programmerne var målrettet netop det 
konkrete lokalområde. 

Corona-situationen og nedlukningen af samfundet 
påvirkede naturligvis også Lederkonferencerne, og de 
planlagte lederkonferencer fra foråret blev udskudt til 
efteråret 2020.

I 2020 var temaerne: ”Følgeskab – Leder, sådan viser 
du vejen”, ” Vinderteamets DNA – Leder, sæt diver-
siteten i spil og skab bedre resultater”, ” Bæredygtig 
ledelse – Ledelse i en ny verden” og ” Fremtidens 
arbejdsplads – Leder, er du klar på fremtiden?”.

LOKALE LEDERKONFERENCER 
PRÆGET AF CORONA

NYE LØSNINGER 
PÅ LOKALE 
ARRANGEMENTER

LOKALAFDELINGER 
SYNLIGE I LOKALE 
MEDIER

De fire temaer var fordelt på 14 Lederkonferencer, 
hvoraf 10 blev afviklet fysisk, to blev afviklet som hy-
brid-konferencer med både fysisk og virtuel deltagelse, 
mens to blev afviklet 100 procent virtuelt. 

Årets ”højdespringer” var temaet ”Følgeskab – Leder, 
sådan viser du vejen”, som var på dagsordenen på ni af 
Lederkonferencerne.

Evalueringerne viste tydeligt, at deltagerne var meget 
tilfredse med konferencerne. Hele 97 procent af delta-
gerne var så tilfredse, at de ville anbefale arrangemen-
terne til andre ledere. 

Det flotte tal viser, at Lederkonferencerne er et velfun-
gerende koncept for ledere, hvor de ved kun at investere 
en halv dag væk fra arbejdet både kan udvide netværket 
samt få ny inspiration og nye værktøjer med hjem.

Normalt afholder Ledernes lokalafdelinger flere end 
100 lokale arrangementer i løbet af året for medlem-
merne.

På grund af corona-situationen var dette ikke muligt 
i 2020, og der blev i stedet fundet forskellige, gode 
løsninger på virtuel afholdelse af nogle af de planlagte 
arrangementer.

Medlemmerne tog generelt godt imod mulighederne 
og var tilfredse med at kunne deltage virtuelt.

En lang række af Ledernes lokalafdelinger har været 
synlige i de lokale og regionale medier i løbet af 2020 – 
blandt andet med lokale vinkler på undersøgelser, som 
Lederne har gennemført, eller med debatindlæg med 
et lokalt perspektiv på Ledernes politiske mærkesager 
om eksempelvis bæredygtighed, sexchikane og kvinder 
i ledelse. I andre tilfælde har det været med indspark 
om ledelsestemaer som eksempelvis distanceledelse 
under corona-krisen.

Nogle afdelinger har også været i pressen med lokale 
sager, der optager lokalafdelingen, eller har uddelt 
priser eller gaver til lokale foreninger, hvilket har udløst 
presseomtale.

Derudover har flere lokale medier omtalt udskiftninger i 
lokalafdelingernes bestyrelser.
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Svend Askær
Formand

Kirsten Hvid 
Schmidt
Næstformand

Lars Møldrup
Næstformand

Gitte Winkler
Bestyrelsesmedlem

Kim Kampp
Bestyrelsesmedlem 

Jerry Vinther
Bestyrelsesmedlem 

Helle Bjerregaard 
Andresen
Bestyrelsesmedlem 

Mette Høgsted
Bestyrelsesmedlem 

Jes Pedersen
Bestyrelsesmedlem 

Peter Martensen
Bestyrelsesmedlem 

Maria Rose Thyrén
Bestyrelsesmedlem 

Pernille Fruergård 
Simonsen
Bestyrelsesmedlem 

Jan Søe Dybdal
Bestyrelsesmedlem 

Henrik Tarris
Bestyrelsesmedlem 

Christian Federspiel
Bestyrelsesmedlem 

Jesper Hedegård 
Webbe
Bestyrelsesmedlem 

Berit Nielsen
Bestyrelsesmedlem 

Lene Skyggelund
Bestyrelsesmedlem 

Torben Madsen
Bestyrelsesmedlem 

Karina Fisker
Bestyrelsesmedlem 

MØD BESTYRELSEN I LEDERNE
PR. 31. DECEMBER 2020



48 VIRKSOM • BERETNING 2020

Lederne vil fortsat 
arbejde politisk for at sikre 

kvalitetsuddannelse – 
herunder lederuddannelse 
– og fremme alle danskeres 

muligheder for livslang 
læring til overkommelige 

priser.
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De selvstændige er blevet hårdt ramt af coronakrisen, 
og Virksoms medlemmer har mærket konsekvenserne 
af de hele eller delvise nedlukninger, der blev indført 
løbende i 2020.

Særligt i forbindelse med den første nedlukning i marts 
og vedtagelsen af de første hjælpepakker steg henven-
delserne til Virksom markant – særligt i den juridiske 
rådgivning, hvor antallet af henvendelser i marts steg 
med næsten 200 procent. Rigtig mange medlem-
mer var ramt af nedlukningen, og særligt spørgsmål 
vedrørende hjælpepakker i form af lønkompensation til 
hjemsendte medarbejdere og dækning af faste omkost-
ninger var der mange sager.

Uagtet den store stigning i antallet af henvendelser, 
lykkedes det ved en ekstraordinær tværgående hold-
indsats at opretholde serviceløftet på 24 timer.   

Der blev hurtigt etableret spørgsmål og svar-sider på 
Virksoms hjemmeside om de nye hjælpepakker. Her 
kunne medlemmerne orientere sig om, hvordan de 
som selvstændige skulle forholde sig til medarbejdere, 
kunder og leverandører, hvordan de var dækket som 
medlem af a-kassen samt mange andre forhold udløst 
af coronakrisen. Hjemmesiden blev kontinuerligt opda-
teret, og i 2020 var spørgsmål og svar-siden en af de 
mest viste sider på Virksom.dk

VIRKSOM
Krisen udløste øget behov for rådgivning blandt de selvstændige.
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Ordningerne var dog ikke altid lige gunstige for de 
selvstændige, og der er løbende arbejdet på at skabe 
politisk lydhørhed og opbakning til hjælp til de selv-
stændigt erhvervsdrivende.

Der er blandt andet arbejdet for forlængelse af 
hjælpepakkerne og hurtigere udbetaling af hjælpen, 
fordi mange medlemmer oplevede, at der gik alt for 
lang tid, før støtten gik ind på kontoen. Dette pres var 
medvirkende til, at der blev indført straksudbetaling af 
støtten. 

En anden mærkesag har været kritik af, at lønkompen-
sationsordningen giver højere kompensation for løn-
modtagere end selvstændige, og der arbejdes fortsat 
for, at der bliver rettet op på det åbenlyse misforhold.

Mange Virksom-medlemmer pegede på behovet for 
udskydelse af betalingsfristerne for moms, A-skat og 
AM-bidrag, og der er derfor arbejdet intensivt for at 
overbevise politikerne om behovet for at udskyde beta-

lingsfrister, hvilket lykkedes. Virksom har også argu-
menteret for, at det i denne krisetid skulle være lettere 
for eksisterende IVS’er (iværksætterselskab) at omre-
gistrere til et anpartsselskab, efter IVS-selskabsformen 
blev afskaffet. Det var politikerne heldigvis lydhøre for, 
og det endte med en politisk aftale i august 2020.

Siden afskaffelsen af IVS’erne i 2019 har der været et 
markant fald i antallet af nystiftede selskaber, samtidig 
med at sunde IVS’ere har været udfordret i forhold til 
omdannelse til ApS. Oven i det har coronakrisen ramt 
virkelysten og risikoviljen hårdt, og således var antallet 
af nystartede virksomheder i 2020 det laveste siden 
finanskrisen. Derfor udarbejdede Ledernes Hovedor-
ganisation i samarbejde med syv andre organisationer, 
herunder DI, Dansk Erhverv og CBS Law, et forslag 
til udviklingen af dansk selskabsret, som bringer de 
danske kapitalkrav for at stifte et ApS ned fra 40.000 
til 8.000 kroner. På den måde går Danmark fra at være 
det næstdyreste land i EU at stifte et selskab i til at 
ramme EU-gennemsnittet.

POLITISK KAMP FOR 
DE SELVSTÆNDIGES VILKÅR
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Samlet endte Virksoms juridiske rådgivning med at 
behandle 3.556 sager for 1.735 medlemmer. Det var en 
stigning på 40 procent i forhold til 2019. Den overve-
jende del af de nye sager kunne henføres til Covid-19 
i foråret, hvor mange af de selvstændige havde behov 
for svar vedrørende hjælpepakker.

Senere på året skyldtes stigningen i Covid-19-relaterede 
sager i højere grad juridiske tvister mellem to aftale-
parter om for eksempel leveringer eller udskydelse 
af betalinger og/eller misligholdelse af aftaler samt 
personalejuridiske spørgsmål i forhold til eksempelvis 
opsigelser af medarbejdere.

I 2. halvår var der en stigning i de mere normale sager, 
typisk ejer-, samarbejds- og konsulentaftaler, hvor flere 
af Virksom medlemmer igen begyndte at etablere sig.

MARKANT STIGNING 
I ANTAL SAGER

Den samlede tilfredshed for VIRKSOM er på 91%

ANTAL MEDLEMMER, DER FLYTTER IMELLEM VIRKSOM, LEDERNE OG PRO 

LEDERNEVIRKSOMPRO

25 527

61 245

Virksoms juridiske rådgivning 
endte med at behandle 3.556 
sager i 2020. Det var en stigning 
på 40 procent i forhold til 2019.
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Virksoms presseindsats i 2020 har naturligt været foku-
seret på coronakrisen. Især i debatten om corona-hjæl-
pepakkerne har Virksom været synlig i form af indlæg 
i aviser, aktuelle kommentarer til politiske udspil og 
egne analyser baseret på spørgeundersøgelser blandt 
medlemmerne. 

En af de sager, Virksom gentagne gange har kommen-
teret på i 2020, er forskellen i kompensationsordnin-
gerne på henholdsvis lønmodtagere og selvstændige. 
Mens der kan gives op til 30.000 kr. om måneden i 
kompensation til ansatte, er det maksimale beløb for 
selvstændige 23.000 kr. 

I maj advarede administrerende direktør i Ledernes 
Hovedorganisation Bodil Nordestgaard Ismiris i Jyl-
lands-Posten om, at man risikerer at tabe en hel gene-
ration af selvstændige, hvis ikke politikerne sørger for 
at holde hånden under de helt små virksomheder. 

I juni argumenterede Virksom i flere omgange for, at 
hjælpepakkerne skulle forlænges, da de i begyndelsen 
af krisen kun gjaldt for kortere perioder. Det lykkedes 
dengang at få støtteordningerne forlænget til august. 

PRESSEINDSATS 
MED FOKUS PÅ 
CORONAKRISEN
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Et andet indsatsområde, for at skabe større synlighed 
af Virksom, har i 2020 været at formidle en række por-
trætter af medlemmer med det formål at bruge dem 
som ambassadører. I portrætterne har medlemmerne 
haft mulighed for at fortælle deres personlige histori-
er, samt hvordan de bruger Virksom. Portrætterne er 

blevet delt på Virksom.dk og gennem nyhedsbreve og 
sociale kanaler, og de har været en stor succes, der er 
nået bredt ud. De portrætterede medlemmer har også 
selv delt historierne i deres egne netværk med god 
respons.

MEDLEMMER SOM AMBASSADØRER

Svend Askær
Formand

Lars Møldrup
Næstformand

Kirsten Hvid Schmidt
Næstformand

Kirsten Nyboe Hansen
Bestyrelsesmedlem

MØD BESTYRELSEN I VIRKSOM
PR. 31. DECEMBER 2020
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Ligestilling mellem 
kønnene er en mærkesag. 
Lederne vil fortsat arbejde 

for at sikre kvinder lige 
muligheder og lige løn for 

lederskab på alle niveauer – 
som organisation har  
vi ligestilling i såvel 

bestyrelse som på alle 
ledelsesniveauer.
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Der var i 2020 et fald i tilgangen af nye sager fra 
PRO-medlemmer fra 22.340 sager i 2019 til 20.190 i 
2020 - svarende til 10 procent. 

Over halvdelen af henvendelserne fra medlemmer 
af PRO var vedrørende a-kassens ydelser, hvilket er 
sædvanligt, men også her faldt antallet af henvendelser 
med 10 procent fra 12.700 i 2019 til 11.400 i 2020.

Omkring en fjerdedel af henvendelserne – svarende til 
5.100 sager – vedrørte spørgsmål til medlemskabet, 
hvor antallet af henvendelser var på niveau med 2019. 
Knap 1.500 henvendelser vedrørte ansættelsesretlige 
spørgsmål, og sagstilgangen på dette område steg fra 
1.270 sager i 2019 – en stigning på 12 procent.

Stigningen i ansættelsesretlige sager kan hovedsagelig 
tilskrives coronakrisen, og sagernes fordeling over året 
bekræfter dette mønster, idet der var en markant stig-
ning i rådgivnings- og opsigelsessager i marts 2020. 
Rådgivningssagerne vedrørte i stort omfang hjælpe-
pakkerne og øvrige aftaler vedrørende ansættelsesvil-
kår under coronakrisen, herunder aftalt lønnedgang, 
arbejdsfordeling, lønkompensation m.v.

Stigningen i opsigelsesager i marts blev efterfulgt af et 
forventet fald i nye kontrakter i april. Både opsigelses-
sager og kontraktsager stabiliseredes i de efterfølgen-
de måneder af 2020.

PRO
Stigning i antallet af spørgsmål om ansættelsesret.
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Medlemmer i PRO, der er funktionærer, som selv forhandler deres løn og ansættelsesvilkår, og dermed som 
udgangspunkt ikke er ansat på overenskomst, har i 2020 trukket meget på rådgivning i forbindelse med løn og 
lønforhandlinger, hvilket var ensbetydende med, at antallet af lønsparringssager steg med 175% i forhold til 2019. 

MARKANT STIGNING I LØNSPARRING
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I løbet af 2020 blev der udviklet og præsenteret en ny CV- og ansøgnings-
guide til medlemmerne. Guiden var en opdatering af de nyeste gode råd 
i forhold til de klassiske skriftlige og uopfordrede ansøgninger samt med 
et fokus på udarbejdelse og brug af en videopræsentation over for en 
virksomhed.

Sidstnævnte er en fremgangsmåde, som bliver anvendt af stadig flere an-
søgere og virksomheder.

NY CV- OG ANSØGNINGSGUIDE

TOP 5-
INDHOLD 
I NYHEDSBREVET 

NYT FRA PRO

1

2

3

4

5

Den samlede tilfredshed for PRO er på 91%

ANTAL MEDLEMMER, DER FLYTTER IMELLEM PRO, VIRKSOM OG LEDERNE

LEDERNEPROVIRKSOM

61 585

25 210

Svend Askær
Formand

Lars Møldrup
Næstformand

Kirsten Hvid Schmidt
Næstformand

Bente Stryger Hansen
Bestyrelsesmedlem

MØD BESTYRELSEN I PRO
PR. 31. DECEMBER 2020

UDBETALING 
AF INDEFROSNE 

FERIEMIDLER

DINE RETTIGHEDER 
I FORBINDELSE 
MED COVID-19

FERIELOVEN 
TRÆDER 
I KRAFT

TJEKLISTE 
TIL OPSIGELSE

LINKEDIN
-GUIDE
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Lederne skaber tryghed 
for ledere i Danmark på 

tre niveauer: Juridisk, øko-
nomisk og ledelsesmæssigt. 
Det vil fortsat være vigtigt 

for Lederne at udbrede 
god ledelse i det danske 

samfund og dermed 
bidrage til bæredygtig 
vækst, anstændige jobs 
og et godt arbejdsmiljø.
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2020 blev et udfordrende og usædvanligt travlt år for 
A-Kassen LH, som servicerer medlemmerne på tværs af 
de tre søsterorganisationer under Ledernes Hovedorga-
nisation og fungerer som en tværgående a-kasse.
Corona-restriktioner og usikkerhed på arbejdsmarkedet 
medførte rekordhøj ledighed blandt medlemmerne i lø-
bet af året med maj måned som højdespringer med en 
ledighed på hele 3,5 procent. Til sammenligning ligger 
den procentvise ledighed blandt medlemmerne under 
mere normale forhold på 2,2-2,3 procent.

2020 bød på helt usædvanligt mange og ofte helt 
fundamentale regelændringer kombineret med så korte 
frister for ikrafttræden, at A-Kassen LH for alvor fik 
testet sin omstillingsparathed og ikke mindst hastighe-
den, hvormed nye regler kan blive implementeret. 
I runde tal har 2020 budt på 70 nye regelinitiativer i 
form af lovændringer, nye bekendtgørelser og vejled-
ninger. En stor del af disse ændringer er blevet til med 
meget kort varsel på baggrund af politiske aftaler, som 
er blevet hastet gennem Folketinget. Det har efterføl-
gende givet anledning til en lang række spørgsmål, når 
lovgivningen skulle omsættes til konkret administration 
i a-kasserne.

Meget af den nye regulering har medført omfattende 
vejledning af de mange berørte medlemmer enten 

direkte (telefonisk og skriftligt) eller via hjemmesider 
eller nyhedsbreve. Og der har skullet implementeres 
ændringer i A-Kassen LH´s kernesystemer hver gang, 
der for eksempel drypvist er givet ret til flere dagpen-
ge, er tændt og slukket for pligten til at holde samtaler 
med de ledige, eller når det som noget helt nyt er ind-
ført, at medlemmer omfattet af reglerne om midlertidig 
arbejdsfordeling skal have udbetalt en ydelse på en 
højere sats end det niveau, vi normalt udbetaler under 
almindelig ledighed.

Alt sammen er politiske initiativer, som er med til at 
holde hånden under medlemmerne og de virksomhe-
der, de er beskæftiget i. Men det er også initiativer, 
som har krævet omstillingsparathed i a-kassen og 
alternative, ofte manuelle løsninger, indtil it-systemerne 
blev opdateret til den nye virkelighed. Den omstillings-
parathed har A-Kassen LH levet op til i en periode, 
hvor langt hovedparten af medarbejderne arbejdede 
hjemmefra det meste af tiden.

A-KASSEN LH
Omstillingsparathed i højsædet i et usædvanlgt travlt år.

” I runde tal har 2020 budt på 
70 nye regelinitiativer i form  
af lovændringer, nye bekendt-
gørelser og vejledninger.”
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Når man ser på ydelsesområdet hen over de seneste 
fire år, er der sket en stigning i antallet af medlemssa-
ger/henvendelser/samtaler i A-kassen LH på 16 procent 
fra 2017 til 2020. Denne stigning er primært drevet af 
tre faktorer:

•  Stigning i antallet af medlemmer over den fireårige 
periode

•  Stigning i kontrolopgaver både af udbetalinger og 
tjek af medlemmernes jobsøgningsaktiviteter

•  En ekstraordinær stigning i ledighed i 2020 fra 2,2 til 
3,4 procent på grund af corona

Trods stigningen i antallet af sager/henvendelser i 
denne fireårige periode, har A-Kassen LH kunnet fast-
holde samme bemanding og har endda i 2020 kunnet 
reducere medarbejderressourcer til håndtering af disse 
opgaver takket være automatiseringer i kerne-IT-sy-
stemerne og ved brug af softwarerobotter (RPA) til at 
håndtere nogle af de mere ensidige, gentagne, manuel-
le opgaver.

De frigivne medarbejderressourcer er i stedet blevet 
anvendt til de mange nye og tungere kontrolopgaver 

pålagt udefra, men også til en markant forbedring af 
medlemsservice qua et øget kvalitetsfokus og hurtigere 
svartider. 

Den stigende tilfredshed over den fireårige periode 
inden for både beskæftigelsesområdet og ydelser er 
kommet ved at arbejde med følgende elementer: 

• Løbende tilfredshedsmålinger på kerneprocesser 
• 24 T på generelle henvendelser
•  Planlægning af driftsopgaver ved brug af vagter/ 

taskforce 
•  Sikre indhentelse af dokumentation fra start af proces 

(”right first time”)
•  Fokus på kvalitet, interne tilsyn – vi lærer af vores fejl 
• Segmenteret rådgivning i forhold til kompetencer 
•  Optagelse, lytning og læring af samtaler med med-

lemmer (medarbejder/leder)
•  Automatiseringer af manuelle, ensidige, gentagne 

administrative opgaver
• Straks-afklaring af ydelsesgrundlag.

STIGNING I ANTAL AF MEDLEMSHENVENDELSER 
– OG STIGENDE TILFREDSHED

LEDIGHEDSPROCENT FOR MEDLEMMER LEDERNES AF A-KASSEN I 2020 (%)
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Grafen viser udviklingen i 
udbetalinger af ydelser samt 
udviklingen i tilfredshed 
gennem de seneste fire år. 
Stigningen i udbetaling af 
ydelser i 2018 skyldes ikke 
en stigning i ledighed a la 
den, der er sket i 2020, men 
derimod muligheden for ud-
betaling af efterlønsbidrag 
skattefrit – en mulighed, 
som en hel del medlemmer 
benyttede sig af.

Tilfredshed, Beskæftigelsesområdet
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UDVIKLINGEN I SAGER OG SAMTALER GENNEM DE SENESTE FIRE ÅR

UDVIKLINGEN I LEDIGHEDSBERØRTE MEDLEMMER OG DET SAMLEDE ANTAL MEDLEMMER I A-KASSEN LH

TILFREDSHED OG UDBETALINGER I A-KASSEN

Sags/samtaleudvikling 2017 2018 2019  2020   

Ydelsesområdet 117.501 118.567 112.319 141.539

Beskæftigelsesområdet 33.514 35.893 36.346 34.001 

1.08 mia.

1.25 mia.

0.96 mia.

1.25 mia.

LEDIGHEDSBERØRTESAMLEDE ANTAL MEDLEMMER
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Coronakrisen ramte som bekendt dansk erhvervsliv og 
det danske arbejdsmarked hårdt. Arbejdsløsheden er 
tordnet i vejret, og der er brug for alle gode kræfter og 
ressourcer hos de ledige selv, erhvervslivet og rådgiver-
ne på jobcentre og ikke mindst i a-kasser for at få de 
ledige hurtigst muligt tilbage i job. I den sammenhæng 
skal der derfor ikke bruges unødig tid og ressourcer på 
procedurer, som ikke hjælper de ledige tættere på job.

Derfor er der arbejdet politisk for, at Folketinget bløder 
op på kravet om, at de obligatoriske samtaler med 
ledige i jobcentre/a-kasser altid skal gennemføres som 
en fysisk samtale. Muligheden for telefoniske/digitale 
samtaler bør fremover være en del af værktøjskassen – 
også efter genåbningen af samfundet, hvor muligheden 
ellers står til at ophøre.

A-Kassen LH har under hele nedlukningen af Danmark, 
hvor beskæftigelsesindsatsen var suspenderet, men 
også efterfølgende høstet gode erfaringer med digitale 
møder, som medlemmerne generelt har været rigtig 
glade for. Det har givet mulighed for at holde en meget 
tæt kontakt med alle de ledige i hele corona-perioden.

Tilfredsheden er fortsat helt i top på hele 96 procent i 
2020 samlet set (telefoniske og virtuelle samtaler), og 
A-Kassen LH har samtidig kunnet benytte sig af fuld 
fleksibilitet fra alle karrierekonsulenter rundt omkring 
i landet til afholdelse af de mange samtaler, efter at 
beskæftigelsesindsatsen genåbnede efter lockdown i 
marts-maj 2020.

2020 var også året, hvor der kom hul igennem til en 
længe ønsket funktionalitet, nemlig muligheden for at 
lave straks-afklaring af dagpengeret i ydelsesområdet.

Det betyder helt konkret, at når et ledigt medlem udfyl-
der og indsender en ansøgning om dagpengeret, sker 
der nu i langt de fleste sager en automatisk beregning 
af dagpengesatsen, en udregning af om medlemmet 
opfylder beskæftigelseskravet samt en vurdering af 
årsager til ledighed. 

Er alle betingelser for ret til dagpenge opfyldt, afsluttes 
sagen med, at medlemmet automatisk modtager et 

godkendelsesbrev. Alt dette sker i løbet af én time fra 
indsendelse af ansøgningen om dagpenge til medlem-
met modtager sin godkendelse via selvbetjening på 
Lederne.dk.

A-kassen LH modtager under normale omstændighe-
der mellem 500 og 600 ansøgninger om dagpenge 
hver måned. Af disse er der cirka en fjerdedel, der ikke 
har andre forhold, der skal afklares, og som derfor kan 
godkendes helt automatisk.

POLITISKE VINDE OMKRING 
BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

STRAKS-AFKLARING PÅ YDELSESOMRÅDET
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Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse, administre-
ret af Ledernes Hovedorganisation, får A-Kassen LH 
korrekte udbetalinger fra a-kassen refunderet krone for 
krone af statskassen – og som modydelse afleveres en 
del af a-kasse-kontingentet (statsbidraget) til statskas-
sen. Det er et vilkår for statsanerkendelsen, at a-kassen 
er underlagt en tæt regulering i lovgivningen og en 
lang række krav om blandt andet at aflevere data og 
informationer om a-kassens medlemmer, deres forbrug 
af ydelser m.v. Der er endvidere krav om, at en ekstern 
revisor hvert år skal kigge en lang række sager igen-
nem for fejl. 

A-Kassen LH arbejder systematisk med interne tilsyn i 
a-kassen for at minimere risici for fejludbetalinger og 
fejladministration i et yderst komplekst og omskifte-
ligt regelsæt. Disse interne tilsyn gennemføres altså 
udelukkende med et internt lærings- og forbedrings-
perspektiv for øje.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR), som er tilsynsmyndighed over for a-kasserne. 
Stort set hele STAR´s tilsynsvirksomhed er baseret 
på samkøring af offentlige registre holdt op imod de 
indberetninger, som a-kasserne skal foretage. Tidligere 
foregik tilsyn ved, at STAR mødte fysisk op i a-kasserne 
og bogstavligt talt kiggede i papirsagerne. 
Nu foregår det for eksempel via såkaldte undringsspor, 
hvor der p.t. er syv samkøringsspor i drift. Indberetnin-

gerne sker på cpr-nummerniveau, og a-kassen skal un-
dersøge sagerne og melde resultatet tilbage til STAR.

Ud over disse registerbaserede tilsyn, kommer den eks-
terne statsautorisede revisor forbi én gang om året og 
gennemgår systematisk konkrete sagsområder. Nogle 
sagsområder ligger fast fra år til år, nogle fastsættes 
som særlige temaer fra STAR, og revisoren udvælger 
også selv et par områder fra år til år.

Også i 2020 var resultatet af revisors sagsgennemgang 
yderst tilfredsstillende. Der blev fundet ganske få fejl, 
og der var ingen systematiske fejl.
Revisor har ikke i hverken 2018, 2019 eller 2020 fundet 
fejl, som har påført a-kassen et tab eller betydet, at et 
medlem skulle tilbagebetale en ydelse. 

KONTROL MED A-KASSENS UDBETALINGER

TILSYN I A-KASSEN LH
Resultat af tilsyn

24 A-KASSERSTAR

A-kassens 
tilbagebetaling

Undringer

LÆRINGSLOOP

Avismodellen

Data/År   2018 2019 2020

Stikprøver  161  137  134

Antal fejl   4  8  5    

Fejl, der koster   0 0 0
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En anden indikator for kvaliteten i a-kassens arbejde og 
udbetalinger er opgørelsen over eneansvar og erstat-
ninger. Et eneansvar opstår typisk i forbindelse med 
en klagesag fra medlemmet eller en indberetning fra 
STAR. Hvis der er udbetalt penge til et medlem, som 
ikke havde ret til pengene, og medlemmet ikke var i 
”ond tro”, hænger a-kassen på regningen. 

En erstatningsudbetaling opstår typisk i en situation, 
hvor det bliver konstateret, at et medlem ikke har ret til 
for eksempel en dagpengeudbetaling på et tidspunkt, 
hvor ydelsen endnu ikke er udbetalt. Men medlemmet 
har qua vores handlinger og vejledning en klar forvent-
ning om at have ret til ydelsen. Dér går A-Kassen LH i 

nogle situationer kulancemæssigt ind og dækker hele 
eller dele af beløbet. 

Endelig indeholder opgørelse også afskreven gæld fra 
medlemmer til a-kassen, hvor vurderingen er, at den 
ikke kan inddrives.

Også målt på eneansvar, erstatninger og afskrivninger 
ligger A-Kassen LH ganske godt. De seneste otte år har 
udgifterne til eneansvar, erstatninger og afskrivning 
af gæld i ydelsesområdet været lave, ikke mindst set i 
forhold til de årlige udbetalinger i milliardklassen og til, 
at ét års dagpenge for et medlem i 2020 svarer til en 
samlet udbetaling på 228.996 kr.

Når a-kassen træffer en afgørelse over for et medlem 
om for eksempel retten til dagpenge, kontingentop-
krævning eller manglende rådighed kan medlemmet 
klage over afgørelsen til Center for Klager om Arbejds-
løshedsforsikring (CKA). 

CKA´s afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen, og 
endelig kan Folketingets Ombudsmand inddrages i 
en sag. Ombudsmanden vælger dog selv, om han vil 
behandle en klage.

A-Kassen LH behandler omkring 80-100 klagesager om 
året, og set i lyset af, at a-kassen årligt sagsbehandler 
flere end 140.000 sager i ydelsesområdet, er det en 
meget lille procentdel af medlemmerne, som klager. 

I langt de fleste af afgørelserne giver klageinstansen 
A-Kassen LH medhold i den juridiske vurdering, der er 
blevet lagt til grund for afgørelsen. Men i nogle få afgø-

relser får A-Kassen LH ikke medhold eller skal fremskaf-
fe yderligere dokumentation.

Udfordringen er ofte, at de afgørelser, som ændres i 
medlemmets favør, konkret er begrundet i sagens helt 
særlige forhold. De afgørelser er svære at udvide til at 
kunne bruges til fordel for andre medlemmer, men det 
vurderes løbende fra sag til sag – altid med det for øje, 
at vi skal give medlemmet den bedst mulige retsstilling, 
men naturligvis fortsat uden at øge omfanget af enean-
svarssager, som a-kassen alene hæfter for. 

De sagstyper, der oftest klages over, er tre ugers 
karantæne for selvforskyldt ledighed, manglende 
dokumentation for, at medlemmet står til rådighed for 
arbejdsmarked (jobsøgning), sager om godkendelse 
af dagpengeret i forbindelse med selvstændig virk-
somhed samt fradrag for arbejdstimer i de udbetalte 
ydelser.

ENEANSVAR OG ERSTATNINGER 
PÅ LAVT NIVEAU

MEGET FÅ KLAGER OVER 
A-KASSENS AFGØRELSER

” A-Kassen LH behandler omkring 80-100 klagesager om  
året, og set i lyset af, at a-kassen årligt sagsbehandler flere  
end 140.000 sager i ydelsesområdet, er det en meget lille  
procentdel af medlemmerne, som klager.” 
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Som nævnt har 2020 været et helt ekstremt år i forhold 
til, hvor mange ændringer der er sket i det regelgrund-
lag, a-kassen skal administrere. De væsentligste æn-
dringer de seneste fire år kan lidt summarisk sammen-
fattes på følgende vis:

2017
Midt i sommerferien, den 1. juli 2017, ændredes regler-
ne for udbetaling af dagpenge fra et ugesystem til et 
månedssystem. Det politiske sigte var, at dagpenge-
udbetalingen skulle ligne en rigtig lønudbetaling ved 
at følge en kalendermåned frem for de hidtidige fire 
og fem ugers udbetalingsperioder. Det lyder enkelt, 
men det var det ikke! Det gav problemer i forhold til 
IT-systemerne, som for eksempel også skulle håndtere 
en ny indkomstbaseret måde at optjene dagpenge på, 
sanktioner ved ”omfattende” brug af dagpengesyste-
met og nye beregningsregler. 

Månedssystemet har også medført, at et ledigt 
medlem skal indsende sit dagpengekort inden hele 
den måned, som kortet dækker, er gået. Dermed 
skal medlemmet gætte på, hvor meget arbejde der 

forventes at blive i den sidste del af en måned, den 
såkaldte ”gætteperiode”. Viser det sig, at medlemmet 
har gættet forkert, skal det efterfølgende korrigeres 
og kontrolleres. 

2018
I 2018 fik de medlemmer, som indbetalte efterlønsbi-
drag, mulighed for at fravælge efterlønsordningen og 
få de indbetalte efterlønsbidrag kontant og skattefrit 
udbetalt. A-kassen vejledte over 33.000 medlemmer 
herom, og i alt fik flere end 3.400 medlemmet samlet 
set udbetalt over 234 millioner kroner i den forbindel-
se. Da der var en tilsvarende mulighed i 2012, fravalgte 
flere end 33.000 medlemmer efterlønsordningen.

Den 1. oktober 2018 kom der nye regler om selvstændi-
ge og nye regler om supplerende dagpenge. Medlem-
mer med selvstændig virksomhed og blandet beskæf-
tigelse blev som hovedregel stillet bedre i forhold til 
optjening af rettigheder i a-kassen. Det blev også lidt 
lettere at drive selvstændig virksomhed samtidig med 
dagpenge – omvendt blev perioden, hvor det kan gø-
res, afkortet fra 78 til 30 uger. 

VÆSENTLIGSTE REGELÆNDRINGER 
DE SENESTE FIRE ÅR



66 A-KASSEN LH • BERETNING 2020

Der skete samtidig ændringer af reglerne om sup-
plerende dagpenge, blandt andet at lønarbejde og 
selvstændig bibeskæftigelse i ledighedsperioden tæller 
med i forbruget af de samlede 30 ugers ret til supple-
rende dagpenge.

2019
Primo 2019 blev det såkaldte ”opholdskrav” for ret til 
dagpenge indført trods massive protester fra blandt 
andre Lederne. Kravet betyder, at man skal have 
opholdt sig i Danmark, Færøerne, Grønland eller EØS- 
området i mindst syv år inden for de seneste 12 år for 
at have ret til dagpenge. Der er en række undtagelser, 
eksempelvis hvis man har været udsendt for en dansk 
arbejdsgiver.

Samlet set var det en uhensigtsmæssig regel i relati-
on til ønsker om for eksempel international mobilitet 
blandt medlemmerne, og reglen ramte helt ved siden 
af det erklærede formål, som var begrænsning af 
udlændinges brug af det danske dagpengesystem. 
Dertil kom, at administrationen af kravet var særdeles 
tidskrævende for a-kasserne.

Opholdskravet blev afskaffet igen af et nyt politisk fler-
tal i Folketinget pr. 1. februar 2020, og A-Kassen LH er 
godt tilfreds med, at opholdskravet kun fik lov at være 
gældende i 13 måneder. 

2020
Som nævnt har de mange ændringer med afsæt i 
corona-situationen spillet en altoverskyggende rolle i 
2020. Det har også i år krævet løbende tilretninger af 
a-kassens arbejdsgange, it-systemer og uddannelse af 
medarbejdere i de nye ofte midlertidige regler. Nogle af 
reglerne er endda blevet ændret flere gange i perioden 
fra primo marts 2020 og frem.

Blandt de vigtigste ændringer på ydelsesområdet er 
muligheden for at modtage dagpenge i p.t. op til ni 
måneder ekstra, uden at det forbruger af den periode, 
man normalt kan modtage dagpenge og supplerende 
dagpenge i. 

Der er ændret i en række andre regler i forhold til 
administrationen af dagpengesystemet under krisen. 
Det gælder for eksempel reglerne om medlemskab 
og kontingentfritagelse, feriedagpenge, efterløn og 
reglerne om a-kassens indberetninger til Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Og det hører bestemt også med til billedet, at der 
løbende er ændret i den måde, som a-kassen skal holde 
samtaler med de ledige medlemmer. 

I juni måned vedtog Folketinget en række ændringer 
målrettet selvstændige erhvervsdrivende. Den primære 
ændring var, at selvstændige kunne friholdes for kravet 
om ét års forudgående medlemskab af en a-kasse for 
ret til dagpenge, forudsat de indmeldte sig i en a-kasse 
i perioden 9. juli til og med 8. august 2020, at de be-
talte kontingent svarende til 12 måneder ved indmel-
delsen, og at de forpligtede sig til ét års medlemskab. 
Tilsvarende kan selvstændige med mindre end ét års 
medlemskab tilkøbe den manglende anciennitet.

Der blev også vedtaget en ny midlertidig ordning om 
uddannelsesløft inden for visse områder med mangel 
på arbejdskraft.  Deltager man i et sådant forløb, kan 
man få udbetalt dagpenge med 110 pct. af dagpenge-
satsen. 

” Blandt de vigtigste ændringer 
på ydelsesområdet i 2020 er 
muligheden for at modtage 
dagpenge i op til ni måneder 
ekstra, uden at det forbruger  
af den periode, man normalt 
kan modtage dagpenge og 
supplerende dagpenge i.”
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Ordningen er målrettet erhvervsuddannelser på en 
særlig positivliste og kan søges af ledige over 30 år, 
som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet 
uddannelse. Forløbet aftales mellem den ledige og 
jobcentret. 

I september 2020 trådte en ny lov om midlertidig 
arbejdsfordeling i kraft. Ordningen løb i første omgang 
frem til 31. december 2020 med mulighed for at række 
fire måneder ind i 2021. Ordningen er allerede blevet 
ændret igen, idet den er gjort mere fleksibel i forhold 
til, hvor meget og hvordan arbejdstiden kan sættes 
ned. Reglerne gælder nu i hele 2021.

Meget kort fortalt, er den midlertidige arbejdsfordeling 
mere fleksibel end de ”almindelige” regler om dagpen-
ge under arbejdsfordeling. Tiden med ledighed (sup-
plerende dagpenge) skal udgøre mindst 20 procent og 
maksimalt 50 procent i gennemsnit målt over fire uger 
i forhold til den aftalte arbejdstid. For visse ansættel-
sesforhold kan arbejdstiden nedsættes med op til 80 
procent, og der kan udbetales supplerende dagpenge 
til medarbejderen for de resterende timer.

Den nye ordning er derfor mere attraktiv for virksom-
hederne og medarbejderne. Der kan endda udbetales 
op til 23.000 kroner pr. måned med den nye midlertidi-
ge ordning (mod normalt op til 19.083 kroner pr. måned 
i 2020).

Endelig er det muligt for ikke-forsikrede personer at 
få dagpenge under midlertidig arbejdsfordeling, hvis 
de melder sig ind i en a-kasse og betaler to måneders 
ekstra kontingent pr. hele måned i arbejdsfordeling.

Efter ferieloven overgik vi i september 2020 til sam-
tidighedsferie. Det betyder, at man fremadrettet kan 
afholde ferie umiddelbart efter, ferien er blevet optjent. 
Det gør sig også gældende for feriedagpenge frem-
over.

Man optjener således 2,08 dages feriedagpenge for 
hver måned, man får udbetalt 160,33 timer med dag-
penge. Får man udbetalt mindre, vil antallet af ferieda-
ge også være forholdsmæssigt mindre. Man har først 
optjent ferien i det øjeblik, ydelsen for den pågældende 
måned udbetales. 

Som hidtil skal man først have brugt de feriedage, man 
har optjent hos en arbejdsgiver på ferietidspunktet. 
Men det er blevet lidt mere besværligt rent admini-
strativt, hvis man arbejder på nedsat tid og modtager 
supplerende dagpenge i den samme måned. 

Heller ikke den førtidige udbetaling af indefrosne 
feriemidler – efter helt andre regler end a-kassens – gik 

ubemærket hen over ydelsesområdet. De indefrosne 
feriemidler medførte ikke fradrag i ydelser fra a-kassen. 
Men de kan tælle med til nogle rettigheder og ikke til 
andre, hvilket kræver en særlig kode for udbetaling 
hos Skat, og en tilretning af a-kassens systemer for at 
kunne håndtere denne kode. 

Sidst, men ikke mindst, har coronakrisen betydet, at 
samtaler med ledige er foregået digitalt eller telefonisk. 
Lederne har i 2020 blandt andet gennem en række de-
batindlæg sat fokus på fordelene ved at bruge digitale 
samtaler og arbejder for, at det bliver en permanent 
mulighed også på den anden side af coronakrisen.

Beskæftigelsesministeren har tilkendegivet, at han for-
venter at gennemføre forsøg med digitale samtaler, så 
man kan vurdere effekten. Lederne følger op på dette 
i 2021. 

” Lederne har i 2020 sat fokus  
på fordelene ved at bruge  
digitale samtaler, og arbejder 
politisk for, at det bliver en  
permanent mulighed også på 
den anden side af coronakrisen.”
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Lederne støtter op om den 
politiske målsætning om en 

70 procent reduktion af 
drivhusgasser i 2030. 

Langt flere investeringer skal 
kanaliseres over i grøn 

forskning og udvikling, og 
Lederne skal transformeres 

til en grøn arbejdsplads. 
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Ledernes Hovedorganisations regnskab udviser for 
2020 et overskud på 56.506 t.kr. mod et overskud i 
2019 på 18.297 t.kr.

Resultatet fra drift er negativt, hvilket i alt væsentlig-
hed kan tilskrives ekstraordinære store straks afskriv-
ninger på IT samt en ekstraordinær stor nedskrivning 
på bygninger. Det negative resultat før finansielle 
poster opvejes af et pænt resultat på de finansielle 
poster foranlediget af afkastet på vores værdipapirer 
samt datterselskaber.

Resultatet før de finansielle poster udviser et nega-
tivt resultat på 10.819 t.kr mod et negativt resultat på 
38.432 t.kr. i 2019. Der vil fortsat være fokus på resulta-
tet før finansielle poster.

Samlet set er resultatet for 2020 meget tilfredsstillende.

ÅRSREGNSKAB
Ledernes Hovedorganisations kapitalkonto er pr. 
31.12.2020 opgjort til 669.115 t.kr.

Regnskabet udviser en balance på 1.104.965 t.kr. Le-
dernes Hovedorganisation har investeret 734.794 t.kr. 
i anlægsaktiver, heraf udgør investeringer i finansielle 
anlægsaktiver 687.414 t.kr. De finansielle anlægsinve-
steringer består dels af investeringer i datterselskaber på 
62.092 t.kr. og investering i værdipapirer på 625.322 t.kr.

Investeringsstrategien i værdipapirer er tilrettelagt så-
ledes, at der er en fornuftig balance mellem investering 
i Høj- og Lav-risikoprodukter, hvor Høj-risikoprodukter 
primært består af aktier, og Lav-risikoprodukter består 
af obligationer. Den valgte investeringsstrategi er ken-
detegnet ved en lav til moderat risiko og har til hensigt at 
sikre et stabilt afkast af de investerede midler over tid.

Ledernes Hovedorganisation har pr. 31.12.2020 omsæt-
ningsaktiver for i alt 370.171 t.kr. Langt største del er til-
godehavende kontingent for 1. kvartal 2021, et tilgode-
havende som er opkrævet, men som ikke er forfaldent 
på statustidspunktet samt likvide midler.

Den samlede gæld udgør i alt 435.850 t.kr., den største 
post vedrører periodisering af kontingentindtægter, 
som knytter sig til tilgodehavende under aktiver. Lang-
fristet gæld på 21.306 t.kr. vedrører indfrosne feriemidler.

RESULTATOPGØRELSEN BALANCEN
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 2020 2019

RESULTATOPGØRELSEN T.kr. T.kr.
     
INDTÆGTER 1.128.882 1.047.395
     
Bidrag til STAR mv. -807.781 -762.854
Tilskud til lokal afdelinger -12.080 -12.790
Mødeomkostninger og oplysningsarbejder -19.073 -18.882
Organisationens administration -77.903 -82.042
Personaleomkostninger -198.214 -197.361
Ejendomsomkostninger Vermlandsgade -24.584 -11.750
Kasseansvar i Arbejdsløshedskassen -66 -148
OMKOSTNINGER -1.139.701 -1.085.827
     
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -10.819 -38.432
     
Resultat datterselskaber 3.874 5.130
Finansielle renteindtægter/udgifter 66.355 58.961
     
RESULTAT FØR SKAT 59.410 25.659
     
Fondsskat -2.904 -7.362
     
ÅRETS RESULTAT 56.506 18.297

ÅRSREGNSKAB 2020
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  2020 2019

BALANCEN PR. 31.12.2020 - HOVEDTAL T.kr. T.kr.
     
AKTIVER    
     
Immaterielle anlægsaktiver 12.414 14.332
Materielle anlægsaktiver 34.966 45.521
Finansielle anlægsaktiver 687.414 590.526
     
ANLÆGSAKTIVER I ALT 734.794 650.379
     
Beholdninger 964 627
Tilgodehavender 293.554 274.677
Likvider 75.653 76.837
     
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 370.171 352.141
     
AKTIVER I ALT 1.104.965 1.002.520
     
PASSIVER    
     
Kortfristet gæld 400.679 370.998
Langfristet gæld 21.306 7.807
Hensættelser 13.865 11.106
Kapitalkonto 669.115 612.609
     
PASSIVER I ALT 1.104.965 1.002.520
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