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Tillid som ledestjerne Vælg den rigtige lønsikring

KASPER HVIDT – FRA HÅNDBOLDMÅLMAND TIL LEDER:

SYNES FOLK, JEG ER ET FJOLS, 
SKAL DE SIGE DET TIL MIG

STYRK DIN
VÆRDI 

GODE RÅD: 

BARSK CHEF:
Overvågede GPS og 

bortviste ansat for
at bruge sin flekstid

NY START PÅ
ARBEJDSLIVET:

IKEA hjælper
flygtninge i job

TEMA:

SIDE 9-33

VÆRDIER

Politisk værdidebat 
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|  Årets funktionær 2015 |  

ROMANTISK OPHOLD
Invitér den du holder af med på 
et romantisk ophold i perioden 
18. januar - 25. februar 2018. På 
værelset vil der være mousseren-
de vin & chokolade klar til jer, og I 
bliver forkælet med god mad.

Romantisk forlænget weekend
Ankomst fredag:
Summer Bird chokolade og mous-
serende vin på værelset ved 
ankomst og 2-retters menu om 
aftenen.

Lørdag: Morgenmad, kaffe og kage 
om eftermiddagen samt 4-retters 
menu om aftenen.

Søndag: Ta’ selv morgenbord. 
Derefter afrejse.

Pris pr. person 
Normalpris 2.200 kr. 
Medlemspris pr. person 1.540 kr.

Romantisk ophold:
Dag 1: Summer Bird chokolade og 
mousserende vin på værelset ved 
ankomst og 4-retters menu om 
aftenen.

Dag 2: Ta’ selv morgenbord. 
Derefter afrejse.

Pris pr. person (ankomst fredag 
eller lørdag)
Normalpris: 1.700 kr. 
Medlemspris pr. person 1.190 kr.

Pris pr. person (ankomst torsdag)
Normalpris: 1.400 kr. 
Medlemspris pr. person 980 kr.
Der ydes max. rabat for 4 personer pr. 
medlemskort.

WEEKENDOPHOLD
Nyd et weekendophold på Henne 
Mølle Å Badehotel fra fredag-
lørdag eller lørdag-søndag i uge 
3-25 og 34-47.

Fredag/lørdag: 
Ankomst fra kl. 15.00.
Aften: Velkomstdrink, 3-retters 
menu og kaffe og kage. 

Lørdag/søndag:
Ta’ selv morgenbord.
Derefter afrejse.

Pris pr. person 
Normalpris 1.500 kr. 
Medlemspris pr. person 1.050 kr.
Der ydes max. rabat for 4 personer pr. 
medlemskort.

Henne Mølle Å Badehotel
Kom til Henne Mølle Å Badehotel ved Vesterhavet og lad os forkæle dig!

Glæd dem
du holder af
– med et gavekort
til Henne Mølle Å

Badehotel

Vi ønsker alle vores gæster en
glædelig jul og et godt nytår. 
Tak for i år. Vi glæder os meget 
til at se dig i det nye år, hvor vi 
genåbner den 18. januar 2018.

Annemette og Casper Rosendahl

Klik ind på hennemoelleaa.dk, hvor vi holder dig 
opdateret med sæsonens menu og spændende 
aktiviteter.

Kontakt os på tlf. 76 52 40 00

Meld dig ind i dag og opnå rabat
Som medlem af Frie Funktionærers fagforening får du en 
særlig medlemsrabat, når du selv bor på hotellet. Har du teg-
net Frie Mini, skal du opgradere til Frie Favorit/Frie Elite for 
at få rabatten.
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Hold pause!
Vi er blevet så gode til altid at udføre opgaver ”på farten”, 
at det udvisker grænsen mellem job og fritid, mener Helle 
Rosdahl Lund, Center for Balance mellem Arbejdsliv og 
Familieliv.

Indhold:

28

24 Hvad mener politikerne?	 	 	 	 	
De er uenige om mange ting de to beskæftigelsesordfø-
rer fra de radikale og konservative. Men de er enige om, 
at lovgivningen på beskæftigelsesområdet skal forenkles 
og tilpasses fremtiden.

30 Styrk din værdi
Du får karrierekonsulentens bedste tips til, hvordan du 
kan få endnu mere værdi som medarbejder og komme 
forrest i køen til dit næste job.
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Det FRIE ord

Her finder du os
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36

HVER GANG
Faglige noter 

Det sker hos 
Frie Funktionærer

Hjernebrud

36

45

46

 Kasper Hvidt 
Forberedelse er altafgørende 
for, hvordan man performer, 
mener den tidligere målvogter 
for håndboldlandsholdet.

16
32 Bortvist for at bruge flekstid

Frie Funktionærers jurister ser flere og flere grove bort-
visningssager. Læs om medlem Ulrich Buschs reaktion, da 
hans chef overvågede hans gps ulovligt og bortviste ham.

10

10 12 Det skal give mening	
Den tidligere Call me-direktør Hanne Lindblad, der revo-
lutionerede telebranchen med Tal ordentligt-kampagnen, 
giver gode råd til, hvordan vi kan styrke innovationen på 
arbejdspladsen. 

28 IKEA hilser flygtninge velkommen	
Syriske Awaz Oskan og IKEA Aarhus er til gensidig gavn 
for hinanden. Samarbejdet skaber både arbejdsglæde og 
bedre integration af de jobsøgende flygtninge, der kom-
mer til landet. 

38 Medarbejderaktier. Ja eller nej?
Der er både mulighed for tab og gevinst, hvis du bliver til-
budt medarbejderaktier. Advokat Rune Henneberg guider 
dig gennem fordele og ulemper, hvis du overvejer at sige 
ja til aktieløn.

|  Indhold  |  



4  |  FRIE NR. 4  2017

M

Kære læser

Udgives af:

Frie Funktionærer

Paghs Gård

Overgade 24

Postboks 925

5100 Odense C

Tlf.:  63 13 85 50

E-mail: fifu@f-f.dk

f-f.dk

 

Medlem af Dansk Fagpresseforening

ISSN 1903-0088

 

Redaktion:

Maria Skovbjerg Henriksen, ansvarshavende 

redaktør  (msh@f-f.dk)

Heidi Callesen, journalist (hca@f-f.dk)

Jørgen G. Jørgensen, direktør

Layout: 

Tine Schaumburg Vester

  

Tryk:

Mark & Storm Grafisk A/S

Oplag:

20.000

 

Forside: 

Kasper Hvidt

Foto: 

Bo Nymann

et par timer på golfbanen om formiddagen, 
inden han havde et møde. Det passede dog 
ikke arbejdsgiveren, der selv havde ind-
gået en aftale om fleksibel arbejdstid, og 
fra den ene dag til den anden stod Ulrich 
Busch uden job og uden løn. Med hjælp fra 
Frie Funktionærer har han nu fået rettens 
ord for, at han ikke brød sin kontrakt, selv 
om han ikke arbejdede fast fra kl. 8.00-
16.00.

Det er dit job. Dit liv.
Frie Funktionærer lægger mange kræfter 
i at være et godt forbillede som arbejds-
plads, og samtidig gør vi os umage for at 
være bedst til at hjælpe dig – ikke mindst i 
en tid, hvor den digitale udvikling ændrer 
arbejdsmarkedet. Derfor arbejder vi efter 
en grundfortælling, der skal sikre, at din 
fagforening og a-kasse har mere fokus på 
dig end på regler og gennemsnitsbetragt-
ninger. Det handler nemlig om dine ønsker 
og din situation. Det er dit job. Dit liv.  n

Jeg ønsker alle glædelig jul og et godt og 
inspirerende nyt år.
  

åske hænger de på væggen eller 
ligger i din skrivebordsskuffe, 
men kan du egentlig huske dem? 
Det er din virksomheds værdier, 
jeg taler om. 

Mange virksomheder bruger meget tid 
og store summer på at arbejde med vær-
dier, men skal de have effekt, er det ikke 
afgørende, om medarbejderne kan huske 
dem, men om de efterlever dem i deres 
arbejdsliv.

Det gode og det dårlige eksempel
Call me-direktøren Hanne Lindblad, der 
stod bag Tal ordentligt-kampagnen, skabte 
en enkel ledestjerne for sine medarbejdere. 
Det var tillid, og det ændrede deres moral-
ske landkort og måden at tænke arbejde 
på. Hvordan værdien ’tillid’ skabte innova-
tion, kan du bl.a. læse om i magasinet.

Der var dog langt fra tillid på den arbejds-
plads, hvor medlemmet Ulrich Busch var 
ansat. Her blev hans gps nemlig ulovligt 
overvåget. Nogle gange arbejdede han 
aften og weekend, nogle gange tog han    5041 0867

Svanemærket tryksag

Af Maria Skovbjerg Henriksen

|  Leder  |  
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Respekt mellem chefer og ansatte skaber trivsel hos Frie Funktionærer,
der er blevet kåret som landets bedste lønmodtagerorganisation at 
være ansat i. 

Af Heidi Callesen

|  Nyhed  |  

Frie Funktionærer vil
være det gode forbillede

november kårede organisationen Great Place to Work 
Danmarks bedste arbejdspladser målt på medarbejdertil-
fredshed. Her blev Frie Funktionærer den bedst placerede 
lønmodtagerorganisation og fik en samlet 7. plads.
– Det er vi selvfølgelig enormt stolte over, for det betyder 

meget for os at være en god arbejdsplads. Både for at kunne 
tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, og fordi glade 
ansatte yder en bedre service over for medlemmerne, siger 
direktør Jørgen G. Jørgensen. 

Firmaets ca. 80 ansatte har svaret på et spørgeskema om alt 
fra arbejdsforhold og trivsel til relationen til ledelsen. Konklu-
sionen fra samtlige medarbejdere var, at lønmodtagerorgani-
sationen er ”et rigtig godt sted at arbejde”, der præges af re-
spekt og troværdighed. 

– Som medarbejder er det især vigtigt, at vi har så flad en 
ledelsesstruktur. Vi kan altid gå til chefen og oplever, at vi bliver 
lyttet til – det er vigtigt for trivslen, siger koordinator i a-kassen 
og næstformand for samarbejdsudvalget, Susan Nygaard, og 
fortsætter: 

– Her dyrker vi fællesskabet, og det gør, at vi har et godt kol-
legaskab og går glade på arbejde.  

Med for anden gang
Det er anden gang, Frie Funktionærer deltager i Great Place to 
Work. Sideløbende har virksomheden arbejdet aktivt med trivs-
len, blandt andet på medarbejderseminarer og på interne møder 
– en indsats, der med topplaceringen i bagagen vil fortsætte:  

– I fremtiden bliver konkurrencen om den gode arbejdskraft 
kun endnu hårdere, og der vil vi fortsat gerne skille os positivt 
ud. Der er altid plads til forbedringer, og at have tilfredse ansat-
te vil altid være et højt prioriteret fokusområde for os, siger 
Jørgen G. Jørgensen.   n

I

I
FAKTA:
•  I Great Place To Works trivselsundersøgelse blev Frie 

Funktionærer den lønmodtagerorganisation, der har de 
mest tilfredse ansatte. 

•  Frie Funktionærer fik samlet en 7. plads blandt Danmarks 
bedste arbejdspladser i kategorien mellemstore virksom-
heder.

Læs mere på greatplacetowork.dk

Det var en stolt trio fra Frie Funktionærer, der modtog prisen. 
Fra venstre er det koordinator Susan Nygaard, der også er næst-
formand i samarbejdsudvalget, direktør Jørgen G. Jørgensen og 
HR-konsulent Birthe Matzon.
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|  Kort nyt  |  

Synes du også, flere af kollegaerne er 
ved at blive grå i toppen? Så har du set 
rigtigt. Antallet af lønmodtagere, der 
er fyldt 60 år, er steget med 39.000 
personer de seneste tre år. 

Når man er ny og usikker, kigger man på, hvad de andre gør og 
siger. Du bliver dermed en rollemodel. Her får du tips til, hvor-
dan du kan skabe de bedste forhold for en ny medarbejder.

Det grå guld bliver længere
på arbejdspladsen

HER ER 6 TING, DU FOR EKSEMPEL KAN GØRE:

Kilde: bro-blog.dk

TING DU BØR GØRE, NÅR
DU FÅR EN NY KOLLEGA6

1

2

3

4

5

6

Det viser en analyse lavet af DI, og det er især de 
ufaglærte medarbejdere, der vælger at tage en 
ekstra tørn.

I 2016 var der 14.000 flere ufaglærte medarbej-
dere på 60 år eller derover sammenlignet med 
2013.

De grånende ufaglærte udgør 36 procent – og 
tegner sig dermed for den største stigning i 
antallet af ældre medarbejdere, der fortsæt-
ter på virksomhederne. Medarbejdere med en 
erhvervsuddannelse står for 31 procent, mens 
de med en videregående uddannelse står for 
33 procent af stigningen blandt de ældre med-
arbejdere.

Ifølge analysen skyldes stigningen bl.a., at ef-
terlønsalderen blev forhøjet fra 2014, så man i 
dag skal være 62 år, før efterløn er en mulighed.

Tag et kort møde med en håndfuld relevante kolleger 
på forhånd 
Det kan være jer, der skal dele kontor med den nye kollega – lad os 
kalde hende Helle. Tal om, hvad hun har brug for at få at vide, og 
hvordan I kan hjælpe hende, og fordel så ”opgaverne” mellem jer. 

Send en præsentation af Helle rundt i huset
Det er ikke lige naturligt for alle bare at snakke med nye menne-
sker. Derfor kan det være god samtale-ammunition med en kort 
mail til Helles kommende kollegaer om, fx hvad hun har lavet før, 
og hvor hun kommer fra.

Gør et stort nummer ud af den feedback, Helle får
i starten
Helle har brug for at få vist retningen og blive sat ind i den måde,
I arbejder på. Vis hende både, hvordan I giver feedback og sæt
selv mere tid af til feedbacken til Helle, end du ville gøre med en
af dine mere erfarne kollegaer.

Tag initiativ til fælles frokost i starten
Det punkt behøver nok ikke yderligere forklaring.

Vær på vagt over for intern lingo
Enhver organisation har sit helt eget vognlæs af indforståede 
vendinger, referencer og forkortelser. Dem kender Helle slet ikke. 
Så forklar tingene så pædagogisk som muligt uden at lyde ned-
sættende.

Vær eksplicit om, at I er et team
Alle har interesse i, at Helle bliver en succes på arbejdspladsen. 
Italesæt og vis det. Indsatsen kommer tilbage i tifold, hvis Helle
fra starten kan mærke, at hun er en vigtig og nødvendig del af 
jeres hold.

Kilde: DI Business
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Hjernen er den mest komplekse struktur, vi kender til. Den restituerer 
ikke blot sig selv i søvnen, men også den krop, den bor i. Hjernen kræver 
at blive afkoblet, så den kan reparere sig selv, rydde op og filtrere unyt-
tige informationer væk. Derfor er det væsentligt, at vi opfylder dens 
behov for søvn, ellers:

Svækkes hjernens signalstoffer 
og destabiliserer vores humør og 
reaktionsevne

Nedsættes hjernens evne 
til at tænke klart, lære nye 

ting og lagre informatio-
ner i hukommelsen

Mindskes evnen til at vurdere og tage 
rationelle eller kreative beslutninger

Nedbrydes immunforsvaret
og risikoen for livsfarlige

sygdomme øges

Så lang tid skal du sove af-
hængig af, hvor du er i livet:

• Nyfødte: op til 18 timer

• 1-12 måneder: 14-18 timer

• 1-3 år: 12-15 timer

• 3-5 år: 11-13 timer

• 5-12 år: 9-11 timer

• Teenagere: 9-10 timer

• Voksne: 7-8 timer

• Ældre: 6-7 timer

Du bliver dummere, 

Kilde: Sengeland.dk

Kilde: jobindex.dk

ARBEJDSGLÆDE – 5 afgørende faktorer
Få fem bud på, hvilke konkrete ting der kan give 
dig arbejdsglæde i hverdagen, hvis du synes, den 
mangler.

Selve indholdet i dit job, altså om du fx arbejder med mode, børn, 
bæredygtighed eller dyr, er mindre vigtigt end de mønstre og 
strukturer, der udgør din arbejdsdag, viser forskning. Her får du 
fem faktorer, der er afgørende for din arbejdsglæde:

1.   Hvor meget indflydelse du selv har på, hvordan du udfører
 dit job.

2.  Vigtigheden af at afslutte opgaver og se resultatet af
 dit arbejde.

3.   Variation i jobbet, så du kan bruge dine forskellige evner
 og talenter.

4.  Feedback, så du ved, om du gør et godt stykke arbejde.

5.  At gøre en positiv forskel for andre mennesker.

Forskningen tyder altså på, at det at være drevet af din pas-
sion i værste fald kan lede dit arbejdsliv på nogle gevaldige 
afveje, før du indser, at arbejdsglæde muligvis handler om 
noget ganske andet.

ZZ
Znår du sover for lidt!
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|  Kort nyt  |  

Har du set vores julekonkurrence på f-f.dk?
 
Du kan stadig nå at skrabe dig til præmier i vores advents-
kalender indtil juleaften.
 
Hovedpræmien er en Sony Playstation 4 slim, 1 tb, inkl. spillet 
Fifa 18, men du kan også vinde gavekort til oplevelser.

Du finder vores skrabekalender på f-f.dk/julekonkurrence-
2017 eller ved at skanne QR-koden.

Held og lykke!

Vidste du, at mange bliver rastløse af at holde ferie?

Skrab og vind! 12

24
Ifølge arbejdspsykolog Einar Baldursson er forklaringen på 
rastløsheden, at arbejdet fylder så meget for nogle, at fore-
stillingen om at skulle tage afstand fra ens arbejde er som at 
skulle tage afstand fra sig selv. 
Han anbefaler, at man i stedet koncentrerer sig om at være 
sammen med familien. Det styrker nærværet og giver bonus 
for hjernecellerne at bruge sig selv på en anden måde, end når 
man går på arbejde.

Kilde: YouGov/Søndagsavisen

Af Birgitte Dam Jensen
Forlag: Gyldendal Business • Pris: 299 kr.

Birgitte Dam Jensen har skrevet bogen 
”Bevar dig selv” om robusthed. Her 
trækker hun på sine egne mangeårige 
erfaringer som dramalærer på Odense 
Skuespillerskole, ved Forsvarets ud-
dannelse i gidseloverlevelse og som 
personlig rådgiver for topledere som 
fx Helle Thorning.

I bogens tre dele gør hun læseren
klogere på alle aspekter af robusthed. 

1. Hvad robusthed er, og hvad vi kan bruge det til. 

2. Hvad der konkret sker i kroppen, når vi er under pres, og
 hvordan vi kan håndtere stress og bekymringer. 

3. Hvordan vi bedst kan udvikle og styrke vores mentale
 robusthed.

Med konkrete eksempler på mennesker, der har klaret de mest 
vanskelige situationer, guider hun læseren fint igennem bogens 
teoretiske afsnit og omsætter teorien til praksis.

Birgitte Dam Jensen viser med veldokumenteret viden, gode 
eksempler og konkrete værktøjer, hvordan du kan blive bedre 
til  at håndtere pres og møde udfordringerne i dit liv. Hvis du er 
et faktaorienteret menneske, vil du uden tvivl værdsætte den 
dybe forståelse, du får af begrebet robusthed efter at have læst 
bogen. Er du mere praktisk orienteret, så kan du også vælge blot 
at bruge bogens værktøjer som inspiration.

BEVAR DIG SELV

Boganmeldelse

Anmeldt af: Maria Skovbjerg Henriksen, redaktør

JULEKONKURRENCE

17 ud af 20
danskere i job er inden for de seneste to år

gået på arbejde, selvom de var syge. 
Det viser en ny måling, som Megafon har

foretaget for TV2 i november 2017.

Vind PS4
& oplevelses-
gavekort
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Få tips til at styke

din markedsværdi

– Læs mere på side 30.

 Tal ordentligt!
Call me-kampagnen gjorde den tidligere direktør, 
Hanne Lindblad, til en kendt erhvervsleder. Nu bruger 
hun al sin energi på at være rådgiver og inspirator for 
andre.

TEMA:
VÆRDIER

 Styret af sine værdier
Hvis man vil konkurrere på topplan, kræver det ofre – uan-
set om du er spiller eller leder, mener tidligere landsholds-
målmand Kasper Hvidt. Nu er han sportsdirektør hos et 
e-sportfirma.

12

16

24
 Hvad vil politikerne?

Magasin FRIE mødte to beskæftigelsesordførere på     
Christiansborg til en snak om, hvad de ønsker for fremti-
dens arbejdsmarked.

“Jeg gik fra at tænke på den korte til den lange 
bane. Nu spørger jeg i stedet mig selv, hvad jeg  
vil på den her planet – også for generationerne 
efter mig”.
Hanne Lindblad

»



e fleste kender det måske fra 
sig selv - det der med at tjekke 
arbejdsmails, selvom man egent-
lig holder fri eller er på ferie med 
familien. For rigtig mange er ram-

merne nemlig ikke længere ’fra ni til fem’ 
– men i stedet langt mere fleksible. 

– Især for funktionærer smelter arbejde 
og fritid i langt højere grad sammen nu end 
for ti år siden – og den udvikling vil fortsæt-
te, siger Helle Rosdahl Lund, der er direktør 
i Center for Balance mellem Arbejdsliv og 
Familieliv.

Ifølge hende skyldes det især nye tekno-
logier, der netop gør det muligt for mange 
flere at udføre opgaver ’på farten’, men 
også en kulturændring, der har gjort fleksi-
bilitet til en af de mest dominerende vær-
dier på arbejdsmarkedet. 

– Jo flere år, vi skal blive på arbejdsmar-
kedet og jo mere intenst, jobbet er, desto 
større behov er der også for fleksibilitet. 
Men det går begge veje, så den enkelte 
ansatte både står mere til rådighed, og 
hvor vi også forventer, at flere fx vil søge 
orlov i fremtiden. 

Et tveægget sværd 
Ifølge direktøren har det nogle klare forde-
le, at grænserne mellem arbejdsliv og fritid 
er blevet mere flydende: 

D
– Det kan gøre det lettere for den enkel-

te at skabe balance i hverdagen, fx ved at 
kunne tage tidligere fri for at være sam-
men med børnene, mens de er vågne, og  
så til gengæld arbejde en time om aftenen. 

Derudover peger hun også på, at virksom-
hederne kan øge produktiviteten, blandt 
andet fordi det giver bedre kundeservice, 

at man kan få svar – også udenfor almin-
delig arbejdstid. Men samtidig bør man 
både som ansat og leder være på vagt 
overfor konsekvenserne af det grænseløse 
arbejdsliv. 

– Vi ved fra forskning, at alle har brug for 
frirum og pauser, hvor man ikke tænker på 
arbejde. Ellers vil hjernen simpelthen rege-

PAUSER er altafgørende, når 
arbejde og fritid flyder sammen
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nerere, og konsekvenserne kan være, at vi 
mister hukommelse og får stress, forklarer 
Helle Rosdahl Lund. 

Det er ifølge hende en reel risiko, og ifølge 
en undersøgelse, FTF offentliggjorde i 
starten af året, så føler fire ud af ti da også, 
at de står for meget til rådighed for jobbet, 
når de holder fri. 

Prioriter pauser og dialog  
Derfor er det afgørende, hvordan arbejds-
pladserne griber den øgede fleksibilitet an. 
For skal det blive en succes, er det nemlig 
vigtigt at have en åben dialog om, hvordan 
det skal fungere i praksis, så man får skabt 
en sund kultur. 

– Det vigtigste er at huske at prioritere 

Af Heidi Callesen

Der er både fordele og ulemper ved det grænseløse arbejdsliv. En åben dialog og åndehuller 
uden opgaver er vigtige for at få succes med fleksibiliteten. 

”ISÆR FOR FUNKTIONÆRER SMELTER ARBEJDE OG 
FRITID I LANGT HØJERE GRAD SAMMEN NU END FOR 
TI ÅR SIDEN – OG DEN UDVIKLING VIL FORTSÆTTE.
HELLE ROSDAHL LUND

TEMA  | Værdier |  



pauserne og have tidspunkter i løbet 
af dagen, hvor man ikke skal tænke på 
arbejdet, siger Helle Rosdahl Lund og 
fortsætter:  

– Her er det ledelsens ansvar at for-
ventningsafstemme og fx italesætte, at 
der ikke er krav om at svare på mails sent 
om aftenen, og at det kan være okay at 
flekse og holde fri en formiddag. 

Derudover efterspørger hun også, at 
både ansatte, chefer og politikere i høje-
re grad tilpasser forholdene og lovgiv-
ningen til de nye forhold på fremtidens 
arbejdsmarked, hvor flere vil få psykiske 
arbejdsskader i form af stress. 

– Det bør i langt højere grad anerken-
des, og vi skal alle turde sige, at her sker 
der nogle forandringer, som vi er nødt til 
at tale om. For får vi gjort det og sikret 
en ny form for balance, kan det sagtens 
blive en kæmpe succes, slår direktøren 
fast.  n
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Vi ved fra forskning, at alle har brug for 
frirum og pauser, hvor man ikke tænker på 
arbejde. Ellers vil hjernen simpelthen rege-
nerere, og konsekvenserne kan være, at vi 
mister hukommelse og får stress, forklarer 
Helle Rosdahl Lund.

I
FAKTA 

•  7 % af danskerne oplyser i en 
undersøgelse, at de ingen pauser 
kan tage, når de er på arbejde, 
fordi der ikke er tid til det. 

•  Dem, der godt kan tage pauser, 
fortæller, at det gør dem mere 
effektive, bedre til at holde fokus 
og de får et bedre helbred. 

 Kilde: Mit arbejdsliv, Trivsel og arbejds-
glæde. CBAF, November 2017.
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Hun er kvinden bag en af landets mest utraditionelle og succesfulde kampagner. Men 
hvordan lykkedes det Call me-direktøren både at få danskerne til at tage imod opfordrin-
gen om at tale ordentligt og samtidig blive en af tidens største erhvervsledere?

Af Maria Skovbjerg Henriksen

Vi længes efter at kunne mærke en 
dybere mening med vores arbejde

TEMA  | Værdier |  

Erhvervskvinden Hanne Lindblad kalder 
sig selv for ”lidt af en Maverick”, fordi hun 
ikke er bange for at stille sig derud, hvor 
hun bliver ”nøgen”, uanset om det handler 
om at stille upopulære spørgsmål eller 
træffe svære beslutninger.
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I
2011 valgte Hanne Lindblad, CEO hos 
Call me, at gøre op med det dårlige 
image i telebranchen og skabe et nyt 
holdningsbrand, der fokuserede på 
mere end produkt og pris. Drømmen 

var, at Call me skulle gøre en forskel, og 
med den prisvindende ”Tal ordentligt”-kam-
pagne skabte hun, sammen med sine kol-
leger, en forandring, der ikke kun ændrede 
telebranchen, men også den gængse måde 
at drive en effektiv forretning på. 

– Jeg observerede en meget industripræ-
get selvforståelse i branchen, og det ville 
jeg gerne udfordre, siger Hanne Lindblad.

Den energi og stærke identitet, der opstod 
omkring Call me, gjorde det muligt for 
hende at bevise, at man med værdibaseret 
ledelse både kan gøre en forskel for sam-
fundet og stadig levere på bundlinjen.

– Vi opfandt ”The Call me-way”, som var 
nogle helt enkle leveregler, vi styrede efter 
i både hjerne og hjerte. De satte fokus på, 
hvordan vi ønskede at behandle hinanden, 
kunderne og verden omkring os, og resul-
taterne eksploderede.

En vigtig ledestjerne
Hanne Lindblad drev forretning ud fra én 
simpel ledelsesværdi, eller ledestjerne, 
som hun kalder det. Det var tillid. Det resul-
terede ikke kun i de mest loyale kunder, 
men også telebranchens bedste image. I 
dag bliver ”Tal ordentligt”-konceptet stadig 
brugt flere steder for at skabe trivsel, fx    
på landets skoler. 

Det er nu to år siden, at Hanne Lindblad 
forlod Call me, men den transformerende 
rejse, hun og hendes kolleger tog på under 
udviklingen af Call me-brandet, ændrede 
både hendes ledelses- og livssyn:

– Det ændrede mit tidsperspektiv at 
arbejde med værdier og levere fremra-
gende resultater på den måde. Jeg gik fra at 
tænke på den korte til den lange bane. Nu 
spørger jeg i stedet mig selv, hvad jeg vil på 
den her planet – også for generationerne 
efter mig. Mit indre moralske landkort blev i 
den grad styrket, og det gør mig stærk.

3GODE RÅD 
TIL AT STYRKE
INNOVATIONEN PÅ
ARBEJDSPLADSEN 

1.  Ledelsen skal turde skabe en moralsk ledestjer-
ne for virksomheden og være i stand til at leve 
den selv. Når vi aktiverer det indre moralske 
landkort, eksploderer energien imellem os, og 
resultaterne får nye flyvehøjder.

2.  Vi har brug for at få et stærkt og tydeligt sprog 
for, hvad der sker mellem os, når vi er på arbej-
de. Sådan kan vi styrke samarbejdsevnen og 
værne om den gode energi, der er skaberkraf-
ten bag alt, hvad vi laver.

3.  Arbejdspladsen er det ideelle sted til at bygge 
større mennesker og få medarbejdernes indre 
kapaciteter i spil. Mange virksomheder har kon-
trakter og planer for faglig udvikling af medar-
bejderne, men de glemmer den indre udvikling. 
Den er essentielt for, at vi kan tage vores tænk-
ning og adfærd til næste niveau.
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Hun holder stadig fast i ønsket om 
at gøre en forskel og har sin egen 

personlige ledestjerne – at være en 
inspirator for andre ved at turde tage fat i 
tidens tabuer.

– Udviklingen er hæsblæsende, så det 
er nødvendigt med nogle dybe rødder, der 
gør, at vi kan stå ved os selv på trods af den 
modstand og de forandringer, vi møder. Det 
vil jeg gerne hjælpe med.

Hanne Lindblad taler af erfaring. Hun kas-
tede sig ud i det ukendte og stod ved sin 
tro på, at strategien ville bære frugt. Det 

kræver indre styrke og mod, især når man 
står overfor en række hovedrystende 
beslutningstagere på direktionsgangen. 

– Selvfølgelig vidste jeg, at jeg kunne 
fejle, men jeg er ikke bange for at miste 
fodfæstet eller stille mig derud, hvor jeg 
bliver ”nøgen” og kan mærke mig selv. Det 
gælder uanset, om det handler om at stille 
upopulære spørgsmål eller træffe svære 
beslutninger, smiler hun.

Den indre og ydre verden
For hende er det afgørende for at skabe 
succes, at arbejdspladsen har en kultur, 
hvor der er plads til at tale om mere end 
performance og resultater. Der er mange 
måder at bidrage på, og jo flere intel-
ligenser vi har i spil, og jo flere måder, vi 
kan bruge os selv på, når vi går på arbejde, 
desto mere lader vi os selv og hinanden op, 

mener Hanne Lindblad. Ifølge hende lever 
vi i en verden af energi, så det ikke kun er 
din IQ, der afgør, om du er en god arbejds-
kraft. Derfor kan intelligens lige så vel være 
kropslig, emotionel eller spirituel.

– Min virkelighedskanal ekspanderer, 
når jeg både kan være orienteret mod den 
ydre og indre verden samtidig. Er jeg kun i 
den ydre, dræner det mig. De fleste af os 
længes efter at være på en arbejdsplads, 
hvor vi lader hinanden op og kan mærke en 
dybere mening med det arbejde, vi udfører.

I det hele taget er Hanne Lindblad stor for-

taler for, at vi får mere værdighed tilbage 
i hverdagen og værner om hinanden. Ikke 
mindst når vi går på arbejde.

– Vi er ikke robotter, og vi vil ikke behand-
les, som om vi var! Vi er mennesker, og det 
er i det trygge og tillidsfulde miljø, at krea-
tiviteten opstår, og vi kan tage vores resul-
tater til et højere niveau end nogensinde, 
slutter hun.  n

VI ER IKKE ROBOTTER, OG VI VIL IKKE BEHANDLES, SOM OM VI 
VAR! VI ER MENNESKER, OG DET ER I DET TRYGGE OG TILLIDS-

FULDE MILJØ, AT KREATIVITETEN OPSTÅR, OG VI KAN TAGE 
VORES RESULTATER TIL ET HØJERE NIVEAU END NOGENSINDE.

HANNE LINDBLAD

”

I
OM HANNE LINDBLAD:

Uddannet cand.negot. i engelsk og 
økonomi & Eksistentiel Coach. 

Har 25 års ledererfaring, de seneste 
13 år i telebranchen. Senest som CEO 
hos Call me. Hun forlod jobbet i 2015 
og har siden arbejdet som foredrags-
holder og strategisk rådgiver hos 
MäRK. Hun er også en del af et vok-
sende globalt netværk, der arbejder 
med transformationsledelse og er 
her tilknyttet Harthill i England. Hun 
er desuden ejer af Slotshøj Work og 
Retreat space på Møn, hvor hun er 
bosat med sin mand og to børn.
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Vil du vide mere om Hanne Lindblads 
baggrund og de ydelser, hun tilbyder 
som rådgiver og foredragsholder, kan 
du finde mere information her:
maerkcph.dk
harthill.co.uk
slotshøj.dk
 



Arbejdslivet, som vi kender det i dag, vil i fremtiden blive mere 
og mere digitaliseret. Det ser Frie Funktionærer muligheder i. 

Vores nye grundfortælling skal hjælpe os derhen, hvor 
medlemmerne oplever, at deres fagforening 
bringer de nye muligheder i spil for dem. 

med, at Frie Funktionærers overordnede 
strategi er ved at blive justeret, og der til-
træder en ny direktør i starten af 2018.

Nogle af de elementer, der indgår i overvej-
elserne om, hvordan Frie Funktionærer i de 
kommende år skal leve op til ambitionerne 
i grundfortællingen, er ikke mindst, hvad 
vi skal fokusere på i kurser og medlemsar-
rangementer, men handler også om, hvad 
vores konsulenter og faglige medarbejdere 
skal fokusere på inden for det digitale ar -
bejdsmarked. 

Rådgivning der giver værdi
Vi er her for at hjælpe netop dig, så hvis du 
har ønsker til din fagforening, må du me-
get gerne skrive til mig på fda@f-f.dk. Din 
mening er vigtig for os.   n

lere kan måske stadig huske fryg-
ten, der satte ind, dengang compu-
teren erstattede den gamle skrive-
maskine. I dag kan ingen forestille 
sig en arbejdsplads uden compu-

tere. I Frie Funktionærer ser vi digitalise-
ringen som en positiv udvikling. 

Digitaliseringen former fremtidens 
arbejdsliv
Når vi ser i bakspejlet, er rigtig mange job 
forsvundet, men der er også kommet nye 
til. Derfor har vi i Frie Funktionærer udar-
bejdet en grundfortælling, der skal guide 
os til, også i fremtiden, at være medlem-
mernes foretrukne sparringspartner i 
arbejdslivet.

Netop nu arbejder vi med, hvilke konkrete 
tiltag, det vil resultere i. Det sker samtidig 

F FRIE FUNKTIONÆRER HAR
UDARBEJDET EN GRUNDFOR-

TÆLLING, DER SKAL GUIDE
OS TIL, OGSÅ I FREMTIDEN,
AT VÆRE MEDLEMMERNES 
FORETRUKNE SPARRINGS-
PARTNER I ARBEJDSLIVET.

FINN D. AALESTRUP

Din fagforening gør sig
klar til fremtiden

”
Af Finn D. Aalestrup, formand

|  Det FRIE ord  |  

FRIE FUNKTIONÆRERS GRUNDFORTÆLLING:
I de kommende år vender den digitale udvikling op og ned på alt. Du bør gøre dit bed-
ste for at følge med: Uddanne dig. Skifte job. Dygtiggøre dig. Men hvem hjælper dig i 
omstillingsprocessen? Det gør Frie Funktionærer. Vi har fingeren på pulsen i forhold 
til den verden, vi lever i. Vi er politisk uafhængige. Fleksible og servicemindede. Og vi 
har altid sat en ære i at give vores medlemmer god og personlig rådgivning. Vi har ikke 
noget callcenter. Til gengæld får du en kompetent og engageret rådgiver i røret, når du 
ringer. Vi har mere fokus på dig end på regler og gennemsnitsbetragtninger. Det hand-
ler nemlig om dine ønsker, din situation og det, du laver. Vi gør os i det hele taget umage 
med at hjælpe dig, for vi glemmer aldrig, at – Det er dit job. Dit liv.
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|  Kort nyt  |  
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Når jeg går på arbejde, så har jeg et 
klart mål og vil gøre alt for at opnå 
det. På håndboldbanen er det at vinde 
kampe – og det har du 60 minutter til. 
Så er det, passionen virkelig skinner 
igennem, siger Kasper Hvidt.

TEMA  | Værdier |  
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et er kun godt et halvt år siden, han 
sidst stod med harpiks på fingrene og 
forsvarede et håndboldmål. Kasper 
Hvidt blev kendt som en af de største 
profiler på landsholdet og i de bedste, 
europæiske klubber og for utallige 
kampe med en redningsprocent på 
over 50. Men han blev også kendt 
som ham, der med store ord gav sin 
mening til kende både over for med-

spillere og modstandere. 
– Når jeg går på arbejde, så har jeg et klart mål og 

vil gøre alt for at opnå det. På håndboldbanen er det 
at vinde kampe – og det har du 60 minutter til. Så er 
det, passionen virkelig skinner igennem, siger han 
med et smil. 

Den 41-årige tidligere målvogter er godt klar over, at 
det netop er temperamentet, mange husker ham for. 
Men han føler selv, at det handler mere om de vær-
dier, han har bygget sit arbejdsliv op omkring: 

– At jeg hidser mig op, når det ikke går, som jeg vil, 
handler om, at jeg brænder så meget for mit job og 

gerne vil yde 100 procent hver gang. Så er der ikke 
plads til slinger i valsen, siger Kasper Hvidt. 

Grundighed og flid 
Derfor er det netop værdier som grundighed og flid, 
der for ham blev vejen til succes. Grundighed i forhold 
til at dykke ned i hver detalje og sætte sig ind i, hvor-
dan netop dén redning eller dét kast kan blive bedre, 
og flid som fx at træne en time ekstra, hvis det er det, 
der skal til. 

– Forberedelsen er afgørende for, hvordan man 
performer – derfor lægger jeg meget tid netop der. Jeg 
har også været heldig at få hjælp til at strukturere og 
bryde træningen ned i delmål og har lært at planlæg-
ge mere langsigtet og tænke strategisk. Det er virke-
lig noget, jeg har taget med mig videre, fortæller han. 

Det betyder også, at det for ham aldrig er mavefor-
nemmelsen, der styrer. Uanset om der skal træffes 
beslutninger om at skifte hold eller købe hus. 

– Det handler igen om at være grundig og ikke en 
slendrian. Ens mavefornemmelse kan jo vise sig at 
være forkert – derfor giver det en ro at vide, at jeg   

D
»

Kasper Hvidt står på 
mål

for sine værdier 
 Han følger aldrig sin mavefornemmelse, går ikke på job for at få venner 

og siger sin mening højt. Mød en af Danmarks største håndboldsucceser, 
der med klare værdier har styret sin karrierevej – nu i en helt ny retning. 

Af Heidi Callesen  Foto: Bo Nymann
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”

har undersøgt alting til bunds og holder 
mig til fakta fremfor at lade mig rive med           
af følelser eller friste af et godt tilbud. 

Faktisk har han kun svigtet den taktik én 
gang i sin karriere. Nemlig da en konkur-
rerende klub lokkede med en kontrakt, hvor 
han selv kunne bestemme, hvilket beløb, 
der skulle rulle ind på kontoen hver måned. 

– Der blev jeg simpelthen grebet af stem-
ningen og fristet af pengene – men det var 
ikke en fornuftig beslutning. Det ville have 
givet mig en højere løn, men gjort det van-
skeligere at opfylde mine karrieremæssige 
ambitioner. Derfor skyndte jeg mig også at 
ringe og lave mit ja om til et nej tak.  

Fra håndbold til e-sport 
Med over to årtier i sporten kan han se til-
bage på blandt andet fem internationale 

mester-
skabsme-
daljer og en 
kåring som ver-
dens bedste målmand 
på CV’et. Men Kasper Hvidt kigger ikke 
tilbage – han fokuserer fremad. 
Blandt andet derfor skiftede han sidste år 
håndboldhallen ud med jobbet som sports-
direktør i firmaet RFRSH Entertainment. 
De organiserer flere e-sportshold og står 
bag en global turnering på dansk grund, der 
havde verdenspremiere i november.  

– Det har været enormt spændende og 
lærerigt, blandt andet fordi fokus ikke læn-
gere er på enkelte detaljer i spillet, men på 
en større strategi, fortæller Kasper Hvidt. 

Sportsgrenen, han arbejder med, hedder 
nu i stedet Counter Strike, et af de mest 

spillede onlinespil i verden. 
RFRSH repræsenterer tre 

hold, der konkurrerer om top-
placeringer og pengepræmier op 

mod en million dollars, og ifølge Kasper 
Hvidt er der mange parametre fra håndbol-
den, der også kan bruges i e-sport:

– Det handler om at analysere et spil, 
finde fejlene og hjælpe med at optimere 
præstationen, men også om, hvordan man 
er professionel elitesportsmand. Det er 
helt klart her, mine kompetencer er stær-
kest. 

Ærlighed er vejen frem
Med jobskiftet er Hvidt også gået fra at 
være en del af holdet, der præsterer på 
banen, til at sidde på chefgangen – og han 
har allerede et klart billede af, hvilke vær-
dier, der kendetegner ham som leder: 

DET ER JO UNFAIR AT TRO, 
AT CHEFEN AUTOMATISK KAN 

REGNE UD, HVAD DER GØR, AT 
DU KAN PRÆSTERE. MAN ER 

NØDT TIL AT OPSØGE DIALOGEN, 
FORESLÅ NOGLE ANDRE

RAMMER OG SÅ STOLE PÅ,
AT CHEFEN LYTTER. 

KASPER HVIDT 

»

RFRSH Entertainment repræsenterer blandt 
andet e-sportsholdet Astralis, der er et af ver-
dens bedste. I 2017 har de blandt andet vundet en 
Major-finale i spillet Counter Strike med en penge-
præmie på 3,5 mio. kroner.
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– Jeg sætter stor pris på åbenhed og 
ærlighed. Hvis folk synes, jeg er et fjols, 
skal de sige det til mig – til gengæld vil jeg 
også selv melde ud, hvis nogen præsterer 
dårligt, siger han og uddyber: 

– Dermed ikke sagt, at de er dårlige men-
nesker. Men min filosofi er lidt, at man kun 
kan blive bedre, hvis man tør tale om det, 
der ikke går så godt.

Det kommer både til udtryk, når han for-
klarer spillerne, hvorfor de skal prioritere 
fysisk træning og gode søvnmønstre, hvis 
de vil være med blandt de bedste, men 
også når det gælder rammerne omkring 
holdet. Faktisk har der allerede været et par 
episoder, der fik sportsdirektøren op i det 
røde felt – fx da en af spillerne meldte fra til 
kamp, fordi han var inviteret til bryllup. 

– Der blev jeg rimelig sur. I e-sport spil-

ler man ikke med udskiftninger, så alle er 
uundværlige hver eneste gang. Sådan er 
det, og vil man konkurrere på topplan, kræ-
ver det nogle ofre, forklarer han. 

Stol på, at chefen lytter 
Han er godt klar over, at den tilgang kan 
virke meget direkte – men han tror på, det 
er nødvendigt, hvis man vil nå ambitionerne 
om at være blandt verdens bedste – uanset 
om det er på håndboldbanen, indenfor en 
e-sport eller i enhver anden branche. 

– Jeg går jo ikke på arbejde for at få ven-
ner, men for at løse en opgave og skabe 
nogle strukturer, hvor alle arbejder sam-
men om at nå det fælles mål. For mig er det 
vigtigere, end om alle kan lide mig. Jeg ved, 
jeg er grundig og velforberedt, og derfor 
kan jeg sagtens stå på mål for mine beslut-
ninger, siger Kasper Hvidt. 

Derfor er et af de bedste råd, han giver til 
andre, også at være ærlig. Både over for sig 
selv og dem, man arbejder sammen med: 

– Det er jo unfair at tro, at chefen auto-
matisk kan regne ud, hvad der gør, at du 
kan præstere. Man er nødt til at opsøge 
dialogen, foreslå nogle andre rammer og så 
stole på, at chefen lytter. Det har jeg i hvert 
fald tænkt mig at gøre.  n

FAKTA:
•  41 år, gift og far til en datter. 

•  Startede karrieren som profes-
sionel i 1996. Har spillet 219 
landskampe, været anfører 
fra 2004-2010 og vundet fem 
mesterskabsmedaljer. Stoppede 
på landsholdet i 2010 og indstil-
lede klubkarrieren i 2017. 

•  Er nu direktør i RFRSH 
Entertainment med målet om at 
professionalisere e-sport. 

At jeg hidser mig op, når det ikke går, 
som jeg vil, handler om, at jeg bræn-
der så meget for mit job og gerne vil 
yde 100 procent hver gang. Så er der 
ikke plads til slinger i valsen, siger 
Kasper Hvidt. 

I



Af Emma Wilson, praktikant

Vi har spurgt en række danskere om, hvilke værdier der er vigtigst for dem, når de går på 
arbejde – og hvad de selv gør for at skabe et godt arbejdsklima for sig selv og kollegerne.
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Hvilke værdier er vigtige for dig?

Emma Sørensen, 21, Barista
 
Hvilke værdier er vigtige for dig, når du går på arbejde?
Jeg har det rigtig godt med mine kolleger. Vi kan alle sammen snakke med hinanden og 
bede om hjælp. Jeg synes også, at det er vigtigt, at man hele tiden kan lære og dygtig-
gøre sig. Det gør det nemlig også sjovere. 

Hvordan efterlever du selv de værdier, der er vigtigst for dig, når du er på arbejde?
Jeg ser op til mine kolleger. Vi har jo alle vores styrker og svagheder, og vi er gode til at 
spørge hinanden om hjælp, hvis vi har brug for det. 

VI HAR JO ALLE VORES STYRKER OG SVAGHEDER, OG VI ER GODE TIL AT SPØRGE
HINANDEN OM HJÆLP, HVIS VI HAR BRUG FOR DET.
EMMA SØRENSEN

”

Bo Ellegaard, 51, CEO, sælger og ejer af ”Record Pusher”

Hvilke værdier er vigtige for dig, når du går på arbejde?
Penge. Når man er selvstændig, fylder det ret meget. Det at man godt kan lide sit 
arbejde, synes jeg også, er vigtigt – og at man går op i sit arbejde. 

Hvordan efterlever du selv de værdier, der er vigtigst for dig, når du er på arbejde?
Jeg fokuserer på, hvad jeg gerne vil. Jeg har tidligere haft nogle dårlige jobs, hvor jeg 
vidste, at det ikke var det, jeg havde lyst til. Jeg har altid elsket musik, så det er sjovere 
at være mange timer på arbejde, når jeg arbejder med noget, jeg godt kan lide, i stedet 
for at stemple ind og ud på en fabrik. 
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Jonas Holm, 30, ergoterapeut 

Hvilke værdier er vigtige for dig, når du går på arbejde?
For mig er de vigtigste ting at gøre en forskel og at have et godt kollegaskab. Jeg synes, 
det er rart, at mine kolleger og jeg har de samme mål. Jeg sætter også pris på drive og 
viljelyst. At arbejde sammen med kolleger, der er brændt ud, er ikke så motiverende.

Hvordan efterlever du selv de værdier, der er vigtigst for dig, når du er på arbejde?
Jeg har empati, og jeg prøver at sætte mig i andres sted. Jeg arbejder med børn, så for 
mig er det også vigtigt at kunne tage udgangspunkt i patientens behov.

Alice Kokholm,
51, togfører

Hvilke værdier er vigtige for dig, 
når du går på arbejde?
Samarbejde på kryds og tværs 
blandt kolleger. Jeg synes, det er 
vigtigt, at der er et godt kollega-
skab – at vi kan snakke sammen og 
tage hånd om hinanden. Hvis vi har 
oplevet noget i løbet af dagen, kan 
vi altid snakke om det.  

Hvordan efterlever du selv de vær-
dier, der er vigtigst for dig, når du 
er på arbejde?
Jeg prøver at hjælpe nye kolleger, 
hvis de har spørgsmål. Vi ved alle 
sammen godt, hvordan det føles at 
være den nye kollega, så jeg prøver 
at give dem en start, som jeg godt 
selv kunne have tænkt mig. 

Kjell Nilsson,
53, skolelærer

Hvilke værdier er vigtige for dig, 
når du går på arbejde?
Fællesskab og faglighed. Jeg er 
skolelærer, så jeg vil gerne lære 
eleverne noget. De lærer ting som 
matematik, men også hvordan man 
indgår i fællesskaber, så de har det 
godt med hinanden. 

Hvordan efterlever du selv de vær-
dier, der er vigtigst for dig, når du 
er på arbejde?
Jeg forsøger altid at være godt for-
beredt og går op i, hvordan mine 
elever og kolleger har det – og tager 
hensyn til det. Det er nemmere for 
eleverne at lære, når de har et godt 
fællesskab. Her kan de hjælpe hin-
anden og få ros og anerkendelse. 

VI HAR JO ALLE VORES STYRKER OG SVAGHEDER, OG VI ER GODE TIL AT SPØRGE
HINANDEN OM HJÆLP, HVIS VI HAR BRUG FOR DET.
EMMA SØRENSEN

Sara Olsen, 22, studerer 
til talepædagog på SDU

Hvilke værdier er vigtige for dig, 
når du går på arbejde?
Jeg synes, det vigtigste er, at man 
kan lide at være der – altså at der 
er et hyggeligt arbejdsmiljø og et 
godt fællesskab blandt kollegerne. 
Humor er også vigtigt. Dagen bliver 
meget bedre, når man får grinet 
lidt.

Hvordan efterlever du selv de vær-
dier, der er vigtigst for dig, når du 
er på arbejde?
Jeg prøver at være snaksaglig og 
lære mine kolleger bedre at kende. 
Det hjælper også til, at det bliver en 
god dag, og at dagen går hurtigere, 
så man ikke bare står og kigger på 
uret hele tiden. 
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De bekymrer sig om, hvor-
dan de påvirker miljøet og 
er innovative og åbne om-
kring deres udfordringer. 
Derfor har virksomheden 
Vandcenter Syd fået en 
CSR-pris. 

Af Maria Skovbjerg Henriksen

andCenter Syd er vinder af CSR 
Rapporteringsprisen 2017, som 
danske revisorer står bag. Prisen, 
som er en anerkendelse af virk-
somheders sociale ansvar, er 

VandCenter Syd stolt af, fordi de siden 
2008 har arbejdet målrettet på at skabe 
nogle klare standarder for deres miljø- og 
kvalitetsmål. 

Ifølge CSR-konsulent Susanne Kær har det 
altid ligget virksomheden på sinde at gøre 
en forskel og handle efter virksomhedens 
værdier som engagement, ansvarlighed og 
nytænkning.

– Vi har et særligt ansvar for miljøet og 
for at vores kunder får rent vand, som vi 
fortsat kan levere til generationerne efter 
os, siger hun. 

Det gør VandCenter Syd på flere forskellige 

V

VandCenterSyd  
vinder pris for ansvarlighed

måder. Bl.a. ved at se på vandets kvalitet, 
og ikke mindst kvantitet.

– Når vi laver en boring, bryder vi vandets 
kredsløb. Vi skal fx ikke dræne en bæk, 
men sørge for at brede os ud over et større 
areal, så naturens økosystem bevares. 
Derfor laver vi en række handleplaner 
for grundvandets beskyttelse, forklarer 
Susanne Kær.

Klædt på til fremtidige udfordringer
Virksomheden forsøger at have en visio-
nær tankegang for at være forberedte på 
fremtidens udfordringer og hele tiden have 
fokus på forsyningens områder, som er 
drikkevand, spildevand og klima. 

– Når vi renser spildevand, kan vi ikke 
undgå at påvirke vores vandmiljø. Det er 
vores opgave at overholde de regler og 
krav, der er i den forbindelse, men vi vil 
meget gerne gøre mere end det, siger    
CSR-konsulenten.

Rensning af spildevand på Ejby Mølle ren-
seanlæg på Fyn er et godt eksempel på 
virksomhedens evne til at være på forkant. 
Ved at bruge en ny bakteriekultur på rense-
anlægget, kan de producere en stor mæng-
de grøn energi ud fra det spildevand, byens 
borgere og virksomheder leder i kloakken. 

Evnen og modet til at tænke nyt har skabt 
stor opmærksomhed blandt eksperter – 
også udenfor landets grænser.

– Vi skal opbygge tillid hos kunderne ved 
at være åbne – også når vi møder udfor-
dringer. Det er jo kundernes sundhed, vi 
gambler med. Derfor melder vi også ud 
med det samme, hvis der opstår problemer, 
og det kan selvfølgelig godt skabe dårlig 
omtale, men det er nødvendigt, og åben-
heden er også med til at holde os skarpe                     
på, hvordan vi hele tiden kan blive bedre, 
siger Susanne Kær.

Den situation stod virksomheden i for kort 

DE 17 FN VERDENSMÅL 
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Kort om prisen
CSR Rapporteringsprisen, 
der blev uddelt af HKH 
Kronprinsesse Mary d. 26. okto-
ber på Børsen, sætter fokus 
på, hvem der udmærker sig og 
udgiver de bedste CSR rappor-
ter i Danmark til inspiration for 
andre. 

VandCenter Syd blev vinder af 
prisen 2017 i kategorien ”virk-
somheder med færre end 250 
medarbejdere”.

Palsgaard vandt i kategorien 
”flere end 250 medarbejdere”, 
mens Novo Nordisk fik prisen 
blandt de børsnoterede virk-
somheder med flere end 500 
ansatte.

Kort om VandCenter Syd
VandCenter Syd er et aktiesel-
skab ejet af Odense og Nordfyns 
Kommune og er et af Danmarks 
største vandselskaber. 

VandCenter Syd har hovedsæde 
i Odense og beskæftiger over 
200 medarbejdere i Danmark.

tid siden, da et pesticidrest var blevet op-
daget på vandværker flere steder i landet 
og også hos VandCenter Syd. Diverse må-
linger blev sat i gang, to berørte vandvær-
ker blev lukket med det samme, og en ræk-
ke tiltag blev iværksat, så drikkevandet til 
kunderne igen overholder grænseværdien 
og trygt kan anvendes.

– Vi er afhængige af, at kunderne har    
tillid til os, og derfor er det altafgørende, 
at vi er ærlige og fortæller om, hvad vi            
har gjort og vil gøre fremadrettet.

FNs verdensmål i fokus
Det er netop denne transparens, der er en 
af grundene til, at virksomheden løb med 
CSR-prisen. En anden grund er deres evne 

til at tænke miljø og bæredygtighed i et 
større perspektiv. Det har de bl.a. gjort 
ved, i samarbejde med kommunerne og 
Naturstyrelsen, at opkøbe store arealer 
landbrugsjord og i stedet plante skov, så 
grundvandet bliver beskyttet for fremti-
den.  

– Sidste år besluttede ledelsen at under-
støtte FNs 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling, og i de kommende år vil vi komme 
til at arbejde videre med, hvordan vi kan 
tænke verdensmålene ind i vores tilgang 
til ansvarlighed og bæredygtighed. Ikke 
mindst til glæde for de kommende genera-
tioner, slutter Susanne Kær.  n

CSR-konsulent Susanne Kær 
har i fællesskab med sine 
øvrige kolleger fundet frem 
til de værdier, der præger 
deres arbejdsplads. Her står 
hun foran dem.

Øv.tv.: Mads Leth, direktør i VandCenter 
Syd, modtog CSR Rapporteringsprisen 2017 
for virksomheder med færre end 250 med-
arbejdere af HKH kronprinsesse Mary.

Nederst: Direktør Mads Leth i selskab med 
HKH kronprinsesse Mary, Charlotte Jepsen, 
administrerende direktør hos FSR – danske 
revisorer og formanden for danske reviso-
rers CSR-udvalg, Birgitte Mogensen.

Foto: Carsten Lundager
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Både Sofie Carsten Jensen fra Det Radikale 
Venstre og Rasmus Jarlov fra Det Konservative 
Folkeparti ønsker at skubbe beskæftigelses-
politikken i en ny retning.
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Der er både plads til uenighed og samarbejde, når to beskæftigelsesordførere mødes
til en snak om ønskerne for fremtidens arbejdsmarked. 

Af Heidi Callesen  Foto: Bo Nymann

Kvoter og krav eller frihed og fleksibilitet  

– hvad vil politikerne? 
r kvindekvoter og flere krav vejen 
frem, eller skal der fokuseres 
mere på frihed og fleksibilitet? De 
Radikales Sofie Carsten Nielsen 
og Konservatives Rasmus Jarlov 

har forskellige holdninger til mange ting 
– men er enige om, at forandring er nød-
vendigt. 

For med en lovtekst på dagpengeområdet, 
der har rundet de 22.000 sider, er bureau-
kratiet blevet for meget. Både for ministe-
ren, der har igangsat en reform af områ-
det, og for beskæftigelsesordførerne fra 
henholdsvis regeringen og oppositionen.  

Rasmus: – Bureaukratiet opstår, fordi der 
i virkeligheden ikke er politisk tiltro til, at 
det økonomiske incitament er stærkt nok. 
Den nagende mistanke om at nogen kører 
på frihjul gør, at man så stiller en masse 
krav. 

Sofie: – Ja, og jo mere millimeterlovgiv-
ning, der er, jo mere ens er det for alle 
– men det er bare ikke det samme, som at 
det er det bedste. 

Derfor ønsker begge politikere at skubbe 
beskæftigelsespolitikken i en ny retning: 

E
Sofie: – Jeg er meget mere til at fokusere 
på resultaterne fremfor processen. Det 
betyder, at vi må have tillid og give plads 
til, at jobcentre og a-kasser træffer nogle 
individuelle, faglige valg for de ledige. 

Rasmus: – Det er jeg enig i. Hvis vi holdt 
det mere simpelt, ville det være nemmere 
at administrere, og som udgangspunkt 
også mere retfærdigt. 

Mere frihed er vejen frem 
En løsning kunne være et forsøg med fri-
a-kasser, som Frie Funktionærer har fore-
slået. Hvor man med inspiration i lønsik-
ringerne giver plads til, at a-kasserne kan 
hjælpe de ledige i arbejde uden at skele så 
meget til, om alle regler om fx dokumen-
tation overholdes.  

Sofie: – Det tror jeg, ministeren ville være 
meget åben over for, og det er vi også. Det 
lyder helt rigtigt at sige ’lad os prøve’ – så 
længe vi tænker den danske model med 
ind i det. 

Rasmus: – Jeg tror egentlig, alle er enige 
om, at man burde starte fuldstændig 
forfra, fordi det nuværende system            
er blevet så uoverskueligt. »
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I
FAKTA

Sofie Carsten Nielsen fra Det 
Radikale Venstre er 40 år, gift og mor 
til to. Hun er uddannet cand.scient.
pol. og tidligere uddannelses- og 
forskningsminister. 

Rasmus Jarlov fra Det Konservative 
Folkeparti er 38 år og uddannet 
cand.merc. Udover at være medlem 
af Folketinget, driver han også en 
sightseeingvirksomhed i København.  

Yndlings er en ny type forsikring, hvor du nemt og billigt 
kan forsikre dig og dine yndlingsting fra bare   

– forsikring du fatter

Computer Cykel Mobil Tablet

Ansvar Genhusning Retshjælp

Den, der hjælper dig, hvis 
du kommer til at skade 
andre eller deres ting

Den, der sikrer, at du 
stadig har et sted at bo, 
hvis lejligheden brænder

Den der, der er god at 
have, hvis din far ikke 

er advokat

19KR./
MD.
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Sofie: – Det primære fokus må 
være, at vi gør det bedste for den 
enkelte og det, der giver det bedste 

resultat. Det er jeg også rede til at gå ret 
langt for. 

For netop øget frihed og et mere fleksibelt 
system er vejen frem, er de to politikere 
enige om. Fx ønsker de en mindre skarp 
opdeling mellem lønmodtagere og selv-
stændige og at tilpasse systemet til, at 
fremtidens ansættelser i højere grad vil 
være freelance.  

Sofie: – At vi opdeler så hårdt mellem løn-
modtagere og selvstændige er helt til hest, 
for i fremtiden bliver det ikke sådan. Der 
sætter man sit job sammen af flere ting,  
og det er lovgivningen ikke indrettet til. 

Rasmus: – Vi vil jo godt have, at man som 
selvstændig er lige så godt stillet som i et 
traditionelt arbejde, men omvendt kan man 
heller ikke bare kalde sig selvstændig og få 
ret til ydelser uden at lave noget. Så det er 
en udfordring.

Sofie: – Skal vi undgå, at det bliver et ræs 
mod bunden, er vi nødt til at ændre ram-
merne. Man skal kunne udvikle sig, spare op 
til pension og holde ferie uden at vælge det 
selvstændige fra. Det er super besværligt, 
og derfor er vi nødt til at lave en ny model 
for det.  

Rasmus: – Der kommer fx et lovforslag om 
dagpenge for selvstændige, hvor man kig-
ger på andet end antal arbejdsdage og fx 
også på indtjening. Men så gør vi jo faktisk 
bare det, vi lige har kritiseret, nemlig laver 
mere lovgivning og flere regler. Så det er  
en nød, vi ikke har fået knækket endnu. 

Kvoter eller ej? 
Men selvom partierne på nogle områder 
har fælles mål, er der fortsat andre, de er 
helt uenige om – fx ligestilling og om mænd 
skal have øremærket barsel. 

Sofie: – Det siger jeg ja til. Man kan se, at 
det gør en kæmpe forskel i de lande, der 
fordeler det bedre. Så jeg vil enormt gerne 
have reserveret en del af barslen til fæd-
rene. 

Rasmus: – Det er vi ikke tilhængere af. 
Jeg er meget imod, at man laver regler, der 
påtvinger folk at vælge en bestemt vej. Vi 
synes ikke, at vi skal blande os i folks privat-
liv på det her område – men lade familierne 
prioritere selv. 

Den samme holdning har den konservative 
politiker, når ligestillingsdebatten handler 
om kvindekvoter i bestyrelserne: 

Rasmus: – Virksomhederne kan godt selv 
finde ud af at vælge de bedste til de poster, 
og når der ikke er flere kvindelige bestyrel-
sesmedlemmer, så skyldes det, at der ikke 
er egnede kvinder nok til det.

Sofie: – Det er jeg jo ikke enig i. Vi går hel-
ler ikke ind for kvoter, men min holdning 
er, at var man opmærksom nok på de ofte 
usynlige kønsbarrierer, så ville man også i 
højere grad finde talenterne blandt begge 
køn. Innovation kommer af diversitet – vi er 
jo 50 % mænd og 50 % kvinder, så det er 

den mest oplagte fordeling, og jeg er ikke 
bange for at tage lovgivning i brug. Verden 
er ikke kun et individuelt valg. Der er også 
nogle lovmæssige, strukturelle og kultu-
relle barrierer, vi lægger ned over hinanden. 
Kan man lave dem om? Selvfølgelig kan 
man det!   n

Når de diskuterer ligestilling, er uenigheden stor. Men Sofie Carsten Nielsen og Rasmus Jarlov 
er også enige på mange områder og mener begge, det er på tide at få beskæftigelsespolitik-
ken tilpasset til fremtidens arbejdsmarked.
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Yndlings er en ny type forsikring, hvor du nemt og billigt 
kan forsikre dig og dine yndlingsting fra bare   

– forsikring du fatter

Computer Cykel Mobil Tablet

Ansvar Genhusning Retshjælp

Den, der hjælper dig, hvis 
du kommer til at skade 
andre eller deres ting

Den, der sikrer, at du 
stadig har et sted at bo, 
hvis lejligheden brænder

Den der, der er god at 
have, hvis din far ikke 

er advokat

19KR./
MD.

Ann. Yndlings_Frie_Funtionærer_215x280mm_3.indd   1 23-10-2017   11:30:53



28  |  FRIE NR. 4  2017

TEMA  | Værdier |  

et er fire år siden, han kom til 
Danmark fra det nordlige Syrien. I 
dag er han fastansat i IKEA i Aarhus 
og en succeshistorie om vellykket 
integration. 

– Jeg føler mig rigtig heldig. Jeg har et job 
med masser af selvstændighed og gode 
kolleger, hvor jeg hele tiden kan udvikle mig 
og blive bedre til dansk – det er jeg meget 
glad for, siger 31-årige Awaz Oskan. 

Netop sproget var en af de store barrierer, 
da den revisoruddannede syrer kom til lan-
det og gerne ville ind på arbejdsmarkedet: 

– Jeg har fået ni måneders undervisning 
i alt, og alligevel kan den daglige kommuni-
kation stadig være svær. Det er rigtig kræ-
vende at lære dansk, og sproget er en stor 
udfordring, fortæller han. 

IKEA går forrest  
Men heldigvis for ham var det ikke en hin-
dring hos IKEA i Aarhus. Her har de af flere 
omgange samarbejdet med kommunen om 
forløb, der hjælper flygtninge i job. 

– Erfaringen er jo, at sproget nok skal 
komme undervejs. Vi tror på, at alle kan 
bidrage – uanset hvor de er i livet, og hvor 
de kommer fra. Derfor vil vi gerne give alle 
en chance, fortæller HR Manager Dorte 
Simonsen. 

Helt konkret sørgede møbelkoncernen fx 
for en individuel ’buddy’, der hjalp de nye 
kolleger på plads og tog et ansvar både 
fagligt og socialt. Det havde stor betyd-
ning, fortæller Awaz Oskan: 

– Det danske arbejdsmarked er meget 
anderledes end det syriske – fx at I har 
sikkerhedskrav til udstyret og er ansat 
på timekontrakter. Alt det skulle jeg lære, 
og at alle var så hjælpsomme, gjorde en 
kæmpe forskel, siger han og fortsætter: 

– Forløbet var udfordrende, men det har 
været afgørende for mig i forhold til at få 
lært det danske sprog og blive integreret i 
samfundet. 

Et signal om værdier  
IKEA er udmærket klar over, at deres enga-
gement kan ses som en markering i inte-
grationsdebatten. Men for virksomheden 
handler signalet mest om de værdier, der 
gælder hos dem: 

– Som en global koncern er det naturligt 
for os at bidrage til mangfoldighed på 
arbejdspladsen. Alternativet ville være 
at mislykkes med integrationen af denne 
gruppe flygtninge – derfor var det natur-
ligt for os at tage et ansvar og hjælpe til, 
fortæller Dorte Simonsen

Derudover påpeger hun, at virksomheden 
jo også selv har gavn af at invitere flygt-
ninge indenfor:  

– Vores kunder er mangfoldige, og det 
skaber en tillid, at de møder den samme 
diversitet hos os. Derudover viser under-
søgelser også, at det bidrager positivt på 
bundlinjen – og det er jo bare en sidege-
vinst. 

Hun er ofte blevet spurgt af andre virk-
somheder, om ikke det kræver en masse 

særlige hensyn at kaste sig ud i et projekt 
som deres. Til det er hendes svar klart: 

– Alle medarbejdere kræver særlige hen-
syn en gang imellem, fx hvis de står midt 
i en skilsmisse, har brækket armen eller 
mistet et nært familiemedlem. Men alle har 
noget at bidrage med – og man bliver over-
rasket over, hvordan mennesker vokser, 
når bare man giver dem en chance. 

Derfor håber både hun og Awaz Oskan, 
at andre vil lytte til erfaringerne og møde 
flygtninge med åbenhed. 

– At få foden indenfor på arbejdsmar-
kedet har lært mig sproget, arbejdsmoral 
og givet mig danske venner. Det har været 
afgørende for min integration, og hvis det 
kan inspirere andre, er jeg rigtig glad.  n 

D

Mangfoldighed og bedre integration er nogle af fordelene, når virksomheder inviterer 
flygtninge indenfor – det er i hvert fald erfaringen fra IKEA i Aarhus.  

Af Heidi Callesen 

Flygtninge i virksomheden   gavner begge veje 

I
FAKTA: Sådan gør IKEA Aarhus 
• To hold med syv flygtninge på hver 

har deltaget i IKEA Aarhus’ forløb, 
der tilbyder praktik og danskunder-
visning hos virksomheden.

• Formålet er at hjælpe flygtninge 
med at få foden indenfor på det 
danske arbejdsmarked. 

• Projektet fortsætter, men med 
mere individuelle forløb, da der 
kommer færre flygtninge til 
Danmark. 
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Flygtninge i virksomheden   gavner begge veje 

ALLE MEDARBEJDERE KRÆVER SÆRLIGE HENSYN EN GANG IMELLEM, FX HVIS DE STÅR MIDT I EN 
SKILSMISSE, HAR BRÆKKET ARMEN ELLER MISTET ET NÆRT FAMILIEMEDLEM. MEN ALLE HAR NOGET 
AT BIDRAGE MED – OG MAN BLIVER OVERRASKET OVER, HVORDAN MENNESKER VOKSER, NÅR BARE 
MAN GIVER DEM EN CHANCE. 
DORTE SIMONSEN

”

Syriske Awaz Oskan blev bedre til dansk og fik foden inden-
for på arbejdsmarkedet, da han deltog i et jobforløb hos 
IKEA i Aarhus.



2. Få et digitalt mindset
Hold dig skarp inden for digitale trends. 
Vær nysgerrig og se den digitale verden som en verden
af muligheder inden for bl.a. smartphones, apps, Skype for 
business, LinkedIn, Facebook m.m. Udnyt den digitale ver-
dens værktøjskasse. LinkedIn er et godt sted til jobsøgning. 
Den digitale verden holder dig skarp og viser, at du følger 
med tiden.

GODE RÅD til
at styrke din
markedsværdi 

Af Torben A. Beyer, karrierefokus

Alle haveejere ved, at hvis 
haven skal være pæn, må 
de løbende bruge tid på at 
trimme den. Tænk, hvis man 
havde samme fokus på sit 
arbejdsliv? Her kommer der 
nogle råd til, hvordan du kan 
”trimme” dit arbejdsliv og op-
timere din markedsværdi 
til dit næste job ... – og det 
næste igen.

1. Gør din person-
profil skarp
Få et klart billede af, hvad du kan og 
vil. Hvilke opgaver har du arbejdet 
med, hvor længe har du været ansat, 
hvilke kompetencer har du? (Mix af 
jobfunktioner: fx salg, indkøb, øko-
nomi, logistik, ledelse). Hvad er din 
uddannelse?

Spørg dig selv:
Hvad er mine fem spidskompetencer?

6
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3. Hold dig i form
Brug motion som din energimotor, 
hold dig sund og få god kost. Det 
koster energi at få energi. Hold 
fokus på din fremtoning og tænk 
over, hvad du ønsker at signalere, 
når du møder mennesker i dit ar-
bejdsliv. 

6. Netværk
Brug dit netværk. Lav evt. øvelsen 
”Hvem er mit netværk" (Kategori 
A B C), dvs:

 Dem, der kan skaffe dig et job.
 
 Dem, der kan få indflydelse på 

adgangen til et job.
 
 Dem, der kan hjælpe med rele-

vante oplysninger.

ØVELSE: Skriv de navne ned, du kan komme i tanke om til 
hver kategori A B C: 

A: Personer, du har en formodning om kan skaffe dig et job. Også res-
sourcepersoner, du ønsker at bruge som sparringspartnere på det mere 
personlige plan.

B: Personer, som har en placering i en virksomheds organisationshierarki, 
så vedkommende kan have indflydelse på beslutningstagere. Eller perso-
ner, der har et kontaktnet, du kan bruge som ”døråbner” til virksomheden.

C: Her placeres ”andre personer”, som typisk kan skaffe dig relevante 
oplysninger i forbindelse med jobsøgning, eller som kan kontaktes i en 
senere fase – eller i konkrete situationer.

Du vil finde ud af, at dit netværk er større, end du tror. Det kan være fami-
lie, kolleger, tidligere arbejdspladser, kunder, leverandører, sportskamme-
rater m.v. LinkedIn er et godt værktøj til at skabe netværk. 

5. Mobilitet åbner mange 
muligheder
Hvilke jobåbninger findes i andre brancher med dine 
kompetencer? Måske er børnene ikke små længere, 
så det kan åbne helt nye jobmuligheder at transpor-
terer sig 30-40 minutter væk fra hjemmet. Mobilitet 
påvirker din markedsværdi. Det er også helt ok ikke 
at ville flytte sig, men hvad kan du så gøre i stedet, 
for at styrke din markedsværdi og tilpasse dig forhol-
dene omkring dig?

4. Har du fremtidssikret dine
kompetencer?
Er du kun kompetencemæssigt sikret i nutiden?
Hvordan sikrer du dig via uddannelse og kurser til fremtiden?
Hvilke krav til kompetencer og resultater kræves der i din branche 
i fremtiden, og findes dit job om 5-10 år?

"Skrivemaskinesælgeren” er nu fx IT-sælgeren, hvis han har for-
mået at holde sig skarp i arbejdslivet.

Sådan bruger du dit
netværk:

Bed aldrig om et job – men bed 
om idéer og forslag til at komme 
videre – eventuelt til andre res-
sourcepersoner.

Bed aldrig om en tjeneste – bed 
om et råd.
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TEMA | Værdier |  
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om salgschef stod han til rådighed 
om aftenen, i sine ferier og endda, 
da han var på barsel. Men et par 
ture på golfbanen blev for meget 
for 40-årige Ulrich Buschs arbejds-

giver, der smed en bortvisning på bordet.
– Jeg blev simpelthen så rystet over at 

blive smidt ud på den måde og uden løn. Jeg 
har arbejdet det, jeg skulle og mere til, og 
derfor tænkte jeg også med det samme, at 
det ville jeg ikke acceptere. 

Sagen startede i august sidste år, da che-
fen ulovligt havde overvåget Ulrich Buschs 
GPS og via den set, at han flere gange var 
på golfbanen i dagtimerne. Derfor mente 
ETU Forsikring ikke, han havde passet sit 
arbejde ordentligt. 

– Jeg var ansat uden faste mødetider, 
men med fuld fleksibilitet, og reelt har jeg i 
praksis stået til rådighed nærmest døgnet 
rundt. Derfor var det dybt frustrerende at 
blive beskyldt for det modsatte, fortæller 
Ulrich Busch.  

Flekstid giver frihed
Argumentet fra arbejdsgiveren var også 
under al kritik, mente Frie Funktionærer. 
I retten lagde den juridiske chef derfor 
netop vægt på, at flekstid giver ret til at 
tilrettelægge arbejdsdagen mere frit. 

– Når kontrakten er uden faste møde-
tider, kan man ikke bortvise folk for at 
arbejde på atypiske tidspunkter, siger 
advokat Claus Carstensen og fortsætter: 

– Vores medlem passede sit job og løste 
opgaverne tilfredsstillende og til tiden. 

S

Med fleksible arbejdstider må man gerne spille golf om eftermiddagen og i stedet
arbejde om aftenen. Det har retten i Sønderborg slået fast i en sag om uberettiget
bortvisning. 

Af Heidi Callesen 

BORTVIST FOR AT BRUGE SIN FLEKSTID 
– STÅR TIL KÆMPE ERSTATNING

TEMA  | Værdier |  

JEG BLEV SIMPELTHEN SÅ RYSTET OVER AT BLIVE SMIDT UD PÅ DEN MÅDE OG UDEN LØN. JEG HAR 
ARBEJDET DET, JEG SKULLE OG MERE TIL, OG DERFOR TÆNKTE JEG OGSÅ MED DET SAMME, AT DET 
VILLE JEG IKKE ACCEPTERE.
ULRICH BUSCH

”
Da Ulrich Busch blev bortvist for at 
bruge sin flekstid, fik han hjælp af 
Frie Funktionærers juridiske afdeling.
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Så er det egentlig lige meget, om det blev 
gjort formiddag, eftermiddag eller aften. 

Den konklusion var byretten i Sønderborg 
også enig i, og dommen lød, at bortvisnin-
gen var ubegrundet og dermed ulovlig. 

– Det er en vigtig afgørelse, fordi det er 
med til at markere grænserne for, hvad 
man må og ikke må, når man er ansat med 
fuld flekstid, forklarer Claus Carstensen. 

Vigtigt at kæmpe 
Sagen er også et eksempel på en tendens, 
der er blevet tydeligere de senere år, hvor 
arbejdsgiverne hurtigere end før smider en 
bortvisning på bordet: 

– Når vi nu har en dom, der siger, at man 
ikke kan fyre nogen på det her grundlag, så 
var det jo på en klar overreaktion fra ledel-
sen – og de sager ser vi flere og flere af, 
siger Claus Carstensen.

Derfor er det vigtige sager at føre, fordi det 
tydeliggør over for ansatte og arbejdsgi-
vere, hvor grænserne går. 

ETU Forsikring skal betale Ulrich Busch 
godt 385.000 kr. for manglende løn, pen-
sion og feriegodtgørelse samt erstatning. 
Men for ham har det aldrig handlet om pen-
gene alene: 

– Det blev en principsag for mig. Jeg 
synes simpelthen ikke, man skal kunne slip-
pe af sted med at behandle ansatte sådan, 
fortæller han og uddyber:  

– En bortvisning ser jo skidt ud på CV’et, 
og det har faktisk kostet mig to jobs efter-
følgende. Derfor har det været vigtigt for 
mig at forfølge den her sag. 

ETU Forsikring har anket afgørelsen til 
landsretten, og derfor må Ulrich Busch 
vente til 2018 med at sætte det sidste 
punktum. Alligevel er han glad for, at han 
tog kampen op.  

– Det har givet mig oprejsning og rettens 
ord for, at det, de beskyldte mig for, ikke 
passede. Derfor har det været det hele 
værd, siger Ulrich Busch.  n

Kontakt os straks på tlf. 63 13 85 50, 
hvis du er blevet opsagt eller bortvist.

NÅR VI NU HAR EN DOM, DER SIGER, AT MAN IKKE KAN
FYRE NOGEN PÅ DET HER GRUNDLAG, SÅ VAR DET JO

PÅ EN KLAR OVERREAKTION FRA LEDELSEN
– OG DE SAGER SER VI FLERE OG FLERE AF.

CLAUS CARSTENSEN

”

FAKTA:

BORTVISNING:
SÅDAN ER REGLERNE 
 Ifølge funktionærloven kan du bortvises, hvis du ”væsentligt 

misligholder ansættelsesforholdet. ” 

 Med en bortvisning mister du retten til løn, pension og ferie-
penge, og derudover kan arbejdsgiveren rette et erstatnings-
krav mod dig.  

 Mener du, bortvisningen er uberettiget, tilbyder Frie Funk-
tionærer juridisk hjælp til at modsætte dig den og selv kræve 
erstatning. 
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Lønsikringen er min sikkerhed for, at der stadig 
er råd til uforudsete udgifter og at fx spise ude 
og rejse på ferie, selvom jeg mister jobbet. Den 
livskvalitet i hverdagen betyder meget for mig.
Jeg valgte den supplerende, fordi det for mig føles 
mest trygt at bibeholde sikkerhedsnettet ved at 
være dækket i to år.
JANNE KROGH

”

SUPPLERENDE LØNSIKRING

vordan ville din privatøkonomi se ud, hvis du kom på 
dagpenge? For rigtig mange lønmodtagere er de 18.633 
kroner om måneden langt fra nok, og derfor vælger 
mange at supplere medlemskabet af a-kassen med en 
lønsikring.  

– De seneste års forringelser har gjort forskellen mellem løn 
og dagpengesats større og større. Derfor er der et stigende 
behov for at lukke hullet med en lønsikring, så man fx stadig 
kan blive boende i sit hus, selvom man mister jobbet, siger af-
delingschef Ulrik Karlsen.

For de fleste er trygheden og det konkrete tilskud i kroner og 
øre derfor også afgørende for at vælge en supplerende lønsik-
ring. Med den beholder man også sikkerhedsnettet i a-kassen i 
to år – men skal til gengæld fortsat leve op til deres krav:  

Det betyder fx, at der både er mødepligt til samtaler hos jobcen-
teret og krav til antallet af ansøgninger. Men det kombineres 
med individuel karriererådgivning, og dermed øges chancen for 
succes i jobsøgningen betragteligt. 

De færreste kan leve af dagpenge

I
Fakta om supplerende
lønsikring
• Få mellem 1.000 og 20.000 kroner 

oveni dagpengebeløbet. 

• Gælder 6 måneder efter den er teg-
net med dækning fra første ledige 
dag.

• En dækning på 25.000 kroner vil  
koste dig 825 kr. om måneden. Det 
dækker over både dagpengebelø-
bet og kontingent til a-kassen. 

H

Frie Funktionærers supplerende lønsikring 
er blevet kåret som markedets bedste
i Forbrugerrådets magasin Tænk Penge.

Af Heidi Callesen 
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Med Fri Lønforsikring er jeg, i tilfælde af ledig-
hed, garanteret et meget mere personligt forløb,  
der tilpasses til netop mig fremfor at tvinge mig   
til fx at sende et bestemt antal ansøgninger om 
ugen. Indsatsen starter allerede i opsigelses-
perioden, hvilket jeg tror er en kæmpe fordel                
– og så var den frie lønsikring endda billigere
for mig end den supplerende.
TOBIAS CHRISTIANSEN

”

FRI LØNFORSIKRINGSUPPLERENDE LØNSIKRING

ed en Fri Lønforsikring får du både flere penge i 
tilfælde af ledighed og sparring til jobsøgning helt 
udenom a-kassen og jobcenteret. Det betyder blandt 
andet, at du ikke skal til obligatoriske møder, men i 
stedet får din egen karrierådgiver, der hjælper med 

en individuel karriereplan.  
– Det giver et langt mere målrettet forløb og en større grad af 

succes med jobsøgningen. Halvdelen af dem, der har en lønsik-
ring, har et nyt job på hånden allerede inden, at deres opsigel-
sesperiode udløber, fortæller afdelingschef Ulrik Karlsen. 

Netop den skræddersyede, personlige indsats sammenholdt 
med en vurdering af, at man ikke forventer at være ledig i mere 
end max. et år, er derfor også de bedste argumenter for at 
vælge en Fri Lønforsikring, mener han: 

– Ens arbejdsmarkedsværdi falder, jo længere tid man er ledig, 
og derfor er det en kæmpe gevinst at komme i gang og få hjælp 
allerede i opsigelsesperioden. 

I
Fakta om Fri Lønforsikring
• Få udbetalt op mod 40.000 kroner
 i en et-årig ledighedsperiode. 

• Dækker også, når du selv siger op. 

• En dækning på 25.000 kr. om måne-
den koster 725 kroner. Det dækker 
både over selve udbetalingen og 
kontingent til fagforeningen. 

Individuel rådgivning er en kæmpe gevinst 

M

|  Lønsikring  |  



På grund af et længere sygdomsforløb 
forlader Frie Funktionærers direktør 
Jørgen G. Jørgensen sin stilling den 
31. januar 2018 efter 6 år på posten. 
Bestyrelsen er nu i fuld gang med at 
udvælge en lige så kompetent efter-
følger med de rette evner til at stå i 
spidsen for en moderne medlemsorga-
nisation.
 
Direktøren skal i samarbejde med 
medlemmer, bestyrelser, chefer og 
medarbejdere sikre solid drift og fort-
sat innovation og udvikling. Målet er, 
at Frie Funktionærer skal være det 
naturlige førstevalg af fagforening, 
a-kasse og lønsikring for funktionærer 
ansat på individuelle vilkår.
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Her finder du os ...

Hovedkontor
Paghs Gård • Overgade 24 • Postboks 925 
5100 Odense C • Tlf.: 63 13 85 50
fifu@f-f.dk 

Åbningstider 
Man. - tirs. - ons. - fred.  kl. 8-15 
Tors. kl. 8-13 og 15-17

Mød os rundt om i 
Danmark og husk 
at booke dit møde

på forhånd. 

Klik ind på f-f.dk/
kontakt

|  Faglige noter  |  

Frie Funktionærer
får ny direktør

Kan du holde pause fra din efterløn 
og fortsat være tilmeldt ordningen?

Er du med i efterlønsordningen, og er du 
født i perioden 2. juli 1960 til 31. december 
1975 – så har du måske mulighed for at 
holde det, vi kalder en bidragsfri periode. 

Mens du holder bidragsfri periode, er du 
fortsat tilmeldt efterlønsordningen, men 
du slipper for at betale efterlønsbidraget 
på 502 kr. pr. måned (deltid: 334 kr.).

Den bidragsfri periode kan starte, når vi 
modtager din ansøgning. Få mere vejled-
ning på Mit Frie og TastSelv på f-f.dk – og 
søg derfra. 

Er du født fra 1976, har du også mulighed 
for at holde pause i op til fem år. Tjek dine 
muligheder på Mit Frie og TastSelv og se, 
hvad der kan lade sig gøre for dig.

Du er altid velkommen til at kontakte os 
på 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål til 
din efterløn.

Tjek muligheden på Mit Frie og TastSelv



Frie Funktionærers hovedbestyrelse:
Finn D. Aalestrup (formand)
Marianne Normann Jensen (næstformand)
Anker Christiansen
Karin Fredskild
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen

Frie Funktionærers a-kasses hovedbestyrelse:
Finn D. Aalestrup (formand)
Karin Fredskild (næstformand)
Anker Christiansen
Marianne Normann Jensen
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen
 Se mere på f-f.dk

Bestyrelser

Fra 1. januar 2018 forventes satsen for AMU og løn-
godtgørelsen for deltagelse i almen voksen- og 
efteruddannelse at blive hævet fra 80 til 100 % af 
den højeste dagpengesats. 

Den højere lønrefusion gives til arbejdsgiverne 
og vil alt andet lige betyde mere uddannelse 
til flere af vores medlemmer, fordi det bliver 
billigere for arbejdsgiveren at sende medarbej-
dere på kursus.

Forbedringen er en del af aftalen mellem rege-
ringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og 
mere fleksibel voksen- og efteruddannelse.

Højere sats for VEU-godtgørelse 
fra 2018

Dagpenge og efterløn reguleres med 
1,25 % fra 1. januar 2018.
 
Fuldtidssatsen reguleres til 18.633 kr. 
pr. måned.

Deltidssatsen reguleres til 12.422 kr. 
pr. måned.
 
Dimittendsatsen til ikke-forsørgere 
bliver på 13.323 kr. og forsørgere på 
15.279 kr. pr. måned.

På grund af den årlige regulering af de 
bidrag, som staten opkræver – og som 
gælder alle a-kasser samt øgede 
udgifter ifm. dagpengereformen, vil 
kontingentet til a-kassen udgøre 
475 kr. pr. måned (deltidsforsikrede 
358 kr.).
 
Er du med i efterlønsordningen, stiger 
efterlønsbidraget med 7 kr. pr. måned.
 
De nye kontingentsatser kan ses på f-f.dk.

Kontingent 1. januar 2018

A-kassesatser og kontingent 2018

Se alle dagpenge-
og efterlønssatser 
på vores hjemme-
side f-f.dk.

For at modtage den højeste dagpenge-
sats som fuldtidsforsikret skal din løn 
være i gennemsnit 22.507 kr. pr. måned 
(deltidsforsikrede: 15.005 kr.).

Satsen beregnes på de 12 bedste af de 
seneste 24 måneders løn.

Er din løn derunder, vil du få dagpenge 
udbetalt med 90 % af din indtægt.
 

Vidste du, at Frie Funktionærer fra nu af 
udelukkende sender digitale breve til dig?
 
Vi sender dig en e-mail, når der er nyt i din digitale post-
kasse på f-f.dk under Mit Frie. Her kan du også tilmelde 
dig en sms-service, så du får besked på telefonen.

Husk at tjekke om din e-mail og telefonoplysninger er 
opdateret.
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Af Heidi Callesen

Du skal være meget opmærksom, hvis chefen tilbyder 
dig en del af lønnen som medarbejderaktier. For det 
giver både gode muligheder for gevinst og risiko for at 
tabe stort. 

ER MEDARBEJDER-
AKTIER EN
GOD IDÉ?  

|  Juridisk |  

vad ville du sige til at give afkald 
på nogle procenter af din løn for 
til gengæld at blive medejer af 
arbejdspladsen gennem aktier? 
Det tilbud står mange lønmodta-

gere overfor. 
– Det er noget, arbejdsgivere tilbyder, 

når de gerne vil lade virksomhedens resul-
tat afspejle sig direkte i en medarbejders 
løn, fortæller Rune Henneberg, der er ad-
vokat og souschef i Frie Funktionærers 
juridiske afdeling.

Han uddyber, at man som ansat aldrig kan 
blive tvunget til at investere en del af sin 
løn i arbejdspladsens aktier. Hensigten 

bag ordningen er en forventning om, at 
ansatte bliver mere motiverede til at yde 
en indsats, når arbejdspladsens økonomi 
har betydning for deres samlede løn. Men 
bag tilbuddet gemmer sig en del faldgru-
ber: 

– Derfor skal man være rigtig opmærk-
som – og endnu mere, hvis man er uerfa-
ren i at handle med aktier og fx ikke har 
kendskab til, hvordan en eventuel gevinst 
beskattes. For i bund og grund handler 
det om at sikre sig selv, så man ikke ender 
med at tabe en masse penge.

Løn eller bonus?
Noget af det første, du som ansat bør 
være opmærksom på, er derfor, om akti-
erne udgør en del af lønnen eller fungerer 
som en bonusordning. 

– Er det en del af lønnen, løber man 
nemlig en langt større risiko. For så inve-
sterer du i virkeligheden en del af din løn 
i arbejdspladsens aktier, og falder selska-
bets kurs, risikerer din indtægt også at 
gøre det, fortæller Rune Henneberg og 
fortsætter: 

– Og skulle det værste ske, at virksom-
heden går konkurs, vil hele investeringen 
være tabt. 

Får medarbejderne derimod aktierne som 
en gave eller bonus, risikerer de højest, at 
værdien af dem forringes eller forsvinder. 

Noget andet, man som ansat også bør 
vide, er, at hvis du bliver bortvist eller selv 
siger op, så mister du retten til at beholde 
dine medarbejderaktier. 

– Det betyder, at man ved opsigelse kan 
miste en mulig økonomisk gevinst, og dét 
kan være en fordel for arbejdsgiverne, da 
det kan bruges til at fastholde de ansatte, 
forklarer advokaten.

H
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Grundig research 
Men der kan også være klare fordele ved 
at takke ja til tilbuddet om at blive med-
ejer af den virksomhed, man er ansat i. 
Går det godt, kan det nemlig ende med en 
økonomisk gevinst.  

– For hvis aktiekursen stiger, kan man 
få del i gevinsten – som endda udbetales 
med lempeligere skatteregler, end hvis 
pengene var gået ind på kontoen som 
almindelig løn. 

Derfor er der god grund til at undersøge 
tingene grundigt, inden man siger ja eller 
nej til tilbuddet om medarbejderaktier, 
mener Rune Henneberg og forklarer:  

– Ført og fremmest er det nødvendigt 
at undersøge, om firmaet generelt er en 
sund forretning med overskud og der-
efter at mærke efter, om du kan se dig 
selv være ansat der i mange år. For der er 
ingen tvivl om, at det er en stor beslut-
ning, og en som vi forventer, flere ansatte 
vil skulle tage stilling til i fremtiden.  n

FAKTA
Medarbejderaktier dækker 
over, at ansatte i stedet 
for – eller som supplement 
til lønnen – modtager aktier 
i det selskab, de arbejder i. 

Med aktierne følger ofte en bin-
dingsperiode, der angiver, hvornår 
man kan sælge dem igen eller ind-
løse en evt. gevinst.  

Vær opmærksom på, at hvis du 
siger op eller bliver bortvist, så 
kan du gå glip af en mulig gevinst 
fra dine medarbejderaktier. 

Har du spørgsmål om medarbej-
deraktier, kan du altid kontakte 
Frie Funktionærers juridiske afde-
ling på tlf. 63 13 85 50.
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ige før juleferien forventes 
Folketinget at sætte det sidste 
punktum i den lovgivning, der til-
byder alle, der er født i 1956 eller 
senere, og som betaler, eller har 

betalt til efterlønsordningen, at få deres 
bidrag kontant og skattefrit tilbage.

Informationsbrev
Er du omfattet af muligheden for skattefri 
og kontant udbetaling af efterlønsbidrag, 
sender vi inden nytår brev til dig i din doku-
mentmappe på Mit Frie på f-f.dk. Så hold 
øje med din post. 

I brevet vil der stå, hvad du skal gøre, hvis 
du ønsker at træde ud af efterlønsordnin-
gen og få beløbet udbetalt.

Et fravalg med konsekvenser
Du kan ikke fortryde, når pengene er udbe-
talt kontant og skattefrit. Det vil betyde et 
endegyldigt farvel til muligheden for: 

• Efterløn (også via fortrydelsesordnin-
gen)

• Skattefri præmie op til 160.992 kr. 
(2018-beløb)

• Fleksydelse (hvis du visiteres til fleks-
jobordningen)

• Seniorjob

Seniorjob
Hvis du melder dig ud af efterlønsordnin-
gen, giver du afkald på muligheden for at 
få et seniorjob. Bliver du derimod i efter-
lønsordningen, og er eller bliver du ledig 
med en dagpengeret, der udløber inden for 
fem år før din efterlønsalder, er du sikret 
ansættelse i et seniorjob i din kommune 
på fuld tid og på normale løn- og ansæt-

telsesvilkår. Med andre ord er du sikret 
såvel job som indtægt, når din to-årige 

dagpengeret er opbrugt – og frem til 
din efterlønsalder.

Hvad er beløbene?
Hvis du er tilmeldt efterlønsord-
ningen, indbetaler du hver måned 
502 kr. til ordningen (2018 sats). 
Efterlønsbidraget skal betales frem 

til den dato, hvor du når efterlønsal-
deren.

SKATTEFRI UDBETALING AF
EFTERLØNSBIDRAG 

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef i a-kassen  

Hvor meget man vil kunne hæve afhænger 
af, hvor længe man har betalt ind.

Hvis du har betalt til ordningen siden juli 
1999, vil den kontante udbetaling være 
på ca. 108.700 kr. Har du betalt siden fx 
januar 2008, ca. 59.400 kr. 

Hvad kan du få i efterløn?
Den månedlige efterløn afhænger bl.a. 
af din pensionsformue, så det vil være 
helt individuelt. Du kan hente oplysninger 
om din pension på pensionsinfo.dk, og på 
efterlønsberegner.dk kan du lave en vejle-
dende beregning af din efterløn.

Under alle omstændigheder er det en god 
idé at få kigget godt på tallene, inden man 
beslutter sig. For nogen kan det faktisk 
være en dårlig forretning at gå ud af efter-
lønsordningen, fordi en her-og-nu skat-
tefri udbetaling ikke opvejer den skattefrie 
præmie på over 160.000 kr., som man får, 
hvis man bliver i efterlønsordningen og 
fortsætter med at arbejde, til man bliver 
folkepensionist.  n

L

Du kan søge om skattefri udbetaling fra 1. januar til 30. juni 2018. 

Læs mere!
Se eksempler på pensionsmodreg-
ning for din årgang, efterlønssatser, 
din efterlønsalder og meget mere på 
f-f.dk/A-kasse/Efterløn.



Ny dagpengereform er
et administrativt mareridt

F
Folk, der supplerer dagpengene med en indtægt og 
fx har forskudte lønperioder, vil opleve, at de hver 
måned skal indsende lønsedler til kontrol af hvert 
eneste minut. De føler sig beskyldt for at lyve, og 
systemet skaber derfor større afstand og skepsis 
mellem de ledige og dem, der skal hjælpe dem 
i arbejde. Det synes souschef Karsten Winther 
Hansen er urimeligt:

– Der er brug for, at politikerne indser, at det 
her er en om’er. Der er brug for at ændre 
reglerne, genindføre en bagatel-
grænse og basere det statslige 
system på tillid – både til de 
ledige og til at a-kasserne 
sagtens kan forvalte reg-
lerne uden at få stukket 
en håndbog med milli-
meterdemokratiske 
regler i hånden.   n

Af Heidi Callesen  Illustration: Marck Fink

Den nye dagpengereform er for millimeterdemokratisk og gør, at a-kasserne
spilder tid på at kontrollere bagateller fremfor at fokusere på kerneopgaven.

or at få dagpenge skal ledige sidst i hver måned 
oplyse om de timer, de eventuelt har arbejdet. 
Efterfølgende kontrollerer a-kasserne, om det 
stemmer – et system, der skal sikre, at staten ikke 
bliver snydt for penge, hvilket jo umiddelbart virker 

rimeligt.
– Problemet er bare, at den seneste reform af dagpen-

gesystemet, der trådte i kraft 1. juli, har gjort systemet så 
rigidt, at det ikke længere giver mening, forklarer a-kas-
sens souschef Karsten Winther Hansen og fortsætter:

–  Fremfor at fokusere på målet om at få ledige i arbejde, 
står man i praksis med et bureaukratisk cirkus, der er spild 
af arbejdstimer og som unødigt mistænkeliggør vores 
ledige.

Der er tale om marginaler
Før tillod man en bagatelgrænse på 37 timer pr. kvartal         
– alt derunder brugte man ikke tid på. Den grænse er helt 
fjernet nu. Derfor skal a-kasserne reagere, hvis der er bare 
ét minuts forskel i den ledige og arbejdsgiverens timeregi-
strering. Selvom differencen er ned til få kroner om måne-
den, skal medlemmet kontaktes, forskellen udredes og 
beløbet reguleres, men det er ikke den eneste udfordring 
fortæller Karsten Winther Hansen:

– Desuden er der ufattelig mange forskellige varianter 
af, hvordan arbejdsgivere indberetter løn til SKAT. Der er 
altså ikke et ensartet system, hvor a-kasserne elektronisk 
kan dobbelttjekke oplysningerne, men vi er tvunget til at 
behandle hver sag enkeltvis.

Brug for en bagatelgrænse
Resultatet er, at der registreres ’fejl’ i op mod 30 procent af 
sagerne. Det giver a-kasserne en enorm ekstra og i mange 
tilfælde helt unødig arbejdsbyrde. Men værst af alt giver 
det også en unødig mistænkeliggørelse af ledige.

|  Debat  |  



Uddannelse: Bankassistent, Merkonom
i Regnskab, IT-administrator.

Alder: 55 år

Fritidsinteresser: Gode bøger, design, bolig-
indretning, kunst, have og hunden Emily.

By: Vejle

Hvad er din passion?
I øjeblikket er det at lave ting fra bunden som syltning 
af rødbeder og dyrke egne grøntsager. 

Hvordan vælger du at udleve den?
Vi har anlagt en køkkenhave ved vores sommerhus 
med grønt, som kan passe sig selv i mindst 14 dage. Der 
dyrker vi kartofler, gulerødder, rødbeder, rabarber, per-
sille, squash og krydderurter. Vi har netop været i USA, 
hvor jeg fandt nogle blomsterfrø, som jeg skal forsøge 
mig med til foråret.

Hvorfor har du valgt at gå ind i bestyrelsesarbejdet? 
Jeg kan lide at få ting til at ”klappe” og organisere og 
koordinere. Da jeg gik ind i regionsbestyrelsen, var jeg 
ledig og havde lyst til at engagere mig i noget menings-
fyldt arbejde. Det har også givet et godt netværk og 
nye bekendtskaber.

Hvad har det sjoveste været?
Vi har nogle hyggelige bestyrelsesmøder, hvor vi 
starter med spisning. Vi forsøger dog at afsætte tid til 
hvert enkelt punkt på dagsorden – så det ikke bliver for 
sent, inden vi er færdige.

Hvad har været den største succes?
Det må være et totalt udsolgt chokolade-arrangement 
hos Ole Chokolade i Kolding.

Hvad var det bedste ved det seneste arrangement, 
I har afholdt?
Det seneste arrangement var et fantastisk foredrag 
med Bodil Jørgensen. Hun gav sig tid til at snakke med 
bestyrelsen og fik taget billeder med os bagefter – og 
hun skrev også autografer. Hun er bare helt igennem 
et dejligt menneske.  

Hvilket råd vil du give til din aftager på bestyrelses-
posten?
Jeg stopper regionsbestyrelsen til næste generalfor-
samling i foråret efter fire gode år, men jeg kan kun 
opfordre andre medlemmer til at gå ind i arbejdet – der 
venter så mange gode oplevelser!

Mød Lene Holm Nyland  
Bestyrelsesmedlem i region Sydjylland  

|  Demokrati |  
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Morten Cassøe skiftede
a-kasse og fik succes
med sin jobsøgning. 

Af Emma Wilson, praktikant

a 41-årige Morten Cassøe blev 
ledig, fik han brug for sin a-kasse. 
Morten var medlem af HKs a-kasse, 
men da han tog kontakt til dem, 
blev det ikke den oplevelse, som 

han havde håbet på. 
– Jeg følte, at der var mere modspil end 

samarbejde – og det ville jeg ikke bruge 
mine penge på. Derfor begyndte Morten at 
søge efter andre alternativer.

– Her faldt jeg over Frie Funktionærer, 
som jeg kunne se, at andre folk havde talt 
positivt om. 

Mødt af smil og kaffe
Derefter meldte Morten sig ind, og kort tid 
efter blev han kaldt ind til sit første møde.

– Før mødet troede jeg ikke, at jeg kunne 
bruge min a-kasse til noget. Jeg oplevede 
den mere som en kontrolinstans, hvor 
jeg blev mistænkeliggjort, men hos Frie 
Funktionærer blev jeg mødt af min karriere-
konsulent med et smil og en kop kaffe, som 
vi kunne snakke over, forklarer Morten.

Til mødet talte Morten med karrierekon-
sulenten om, hvordan han kunne forbedre 
sit CV og sine jobansøgninger og fik kon-
struktiv kritik med input til, hvordan han 
kunne skabe bedre sammenhæng imellem 
ansøgning og CV.

– Karrierekonsulenten var meget imøde-
kommende og fik mig til at indse, at jeg ville 

alt for meget i mine ansøgninger. I stedet 
skulle jeg fokusere mere på, hvad det er, 
jeg er rigtig god til. Jeg følte, at jeg gik fra 
”klar dig selv” til ”vi hjælper dig”, fortæller 
Morten, der tog hjem fra mødet med ny 
motivation til sin jobsøgning. 

50 % succesrate på jobsøgningen
Allerede få dage senere havde Morten fået 
revideret sine ansøgninger efter karriere-
konsulentens anbefalinger og søgt fire 
job. Det arbejde viste sig hurtigt at give 
gevinst. Kort tid efter blev Morten kontak-
tet af to ud af de fire virksomheder, han 
havde sendt ansøgninger ud til. 

– Jeg gik fra ingen respons at få på mine 
ansøgninger til pludselig at have 50 % suc-
cesrate. Når man er ledig, bekymrer man sig 
om fremtiden. Jeg har kone, børn og hus og 

har selvfølgelig spekuleret over ting som, 
hvordan vi klarer afdragene. Det er ikke 
nemt at skifte spor i en alder af 41, siger 
Morten, der har skiftet karrieren som tjener 
ud med en uddannelse inden for kontor og 
handel. Morten har nu fået tilbudt en stil-
ling som sælger og er startet i fire ugers 
praktik hos virksomheden for at finde ud 
af, om en fastansættelse er det rigtige for 
ham.

– Jeg vil helt sikkert anbefale folk at 
melde sig ind i Frie Funktionærer, hvis de 
ikke allerede er medlem. Jeg er kun blevet 
mødt af venlige smilende medarbejdere og 
føler ikke længere, at jeg bare er et num-
mer i køen. En a-kasse er et slags sikker-
hedsnet . Som lønmodtager i dag synes jeg, 
det er uansvarligt ikke at have det, slutter 
Morten.  n

D

’KLAR DIG SELV’  
’VI HJÆLPER DIG’  

JEG GIK FRA 

TIL

Da jeg meldte mig ind i Frie Funktionærer, gik jeg fra ingen respons at få på mine ansøgninger 
til pludselig at have 50 % succesrate, siger Morten Cassøe.

|  A-kasse  |  
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Deltag gratis og tag en kollega med
Odense, tirsdag den 23. januar 2018

København, torsdag den 25. januar 2018

Rødekro, mandag den 29. januar 2018

Thisted, tirsdag den 6. februar 2018

Aarhus, onsdag den 7. februar 2018

Esbjerg, tirsdag den 27. februar 2018

Slagelse, onsdag den 28. februar 2018

Tidsrum: kl. 17.00 til 19.30. 

Der vil være kaffe/te, sandwich og vand.

| Kurser |  

ødet henvender sig primært 
til medlemmer, som er tæt 
på efterløn eller overvejer at   
hæve efterlønsordningen og 
søge om skattefri udbetaling       

i 1. halvår 2018. 

Vi giver dig et godt overblik over efterløn-
nen og dine muligheder for at bruge den, 
og undervejs er der god tid til, at du kan     
få svar på netop det, du har brug for.

På mødet vil vi blandt andet gennemgå:

 Hvornår og hvorfor skal du have et 
efterlønsbevis?  

 Hvornår kan det bedst betale sig at gå 
på efterløn?

 Udskydelsesreglen.

 Hvordan pensioner opgøres og mod-
regnes i efterlønnen. 

 Den skattefri præmie.

 Kan det betale sig at få efterlønsbidra-
get udbetalt kontant og skattefrit? 

For at kunne deltage, skal du være medlem 
af a-kassen, og du har mulighed for at tage 
en kollega eller anden ledsager med.

Du tilmelder dig på f-f.dk under "Medlems-
tilbud".

Vel mødt!

M

Efterlønsmøder 
rundt i landet
Vi vil gerne invitere til fyr-
aftensmøde om efterløn.

TAG EN
LEDSAGER

MED
GRATIS

Læs mere på f-f.dk/Medlemstilbud
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“Det sker”    hos Frie Funktionærer
OBS!
Med ”Det sker” ønsker vi at give dig en 
samlet oversigt over aktiviteterne i 
Frie Funktionærer. Derfor indeholder 
oversigten også aktiviteter, kurser og 
arrangementer, hvor der kun er få plad-
ser tilbage eller aktiviteter, der kan være 
”UDSOLGT” eller allerede afholdt, når 
magasinet udkommer. Vi opfordrer dig 
til løbende at holde dig orienteret på 
f-f.dk og på Frie Funktionærers Face-
book-side, hvor vi lægger nye arrange-
menter på, lige så snart de er planlagt. 
Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet 
og få besked direkte i din mailboks.

JANUAR:

23.01.2018 Fyraftensmøde om efterløn Odense

25.01.2018 Fyraftensmøde om efterløn København

29.01.2018 Fyraftensmøde om efterløn Rødekro

FEBRUAR:

01.02.2018 Gintberg redder verden  Klampenborg

06.02.2018 Fyraftensmøde om efterløn Thisted

06.02.2018 Generalforsamling Region  
 Sjælland

07.02.2018 Generalforsamling Region
  Hovedstaden

07.02.2018 Fyraftensmøde om efterløn Aarhus

21.02.2018 Generalforsamling Region Fyn

22.02.2018 Generalforsamling Region
  Sydjylland

27.02.2018 Fyraftensmøde om efterløn Esbjerg

27.02.2018 Royal Copenhagen malerskole – mal din egen 
 Blå Mega tallerken Odense

28.02.2018 Fyraftensmøde om efterløn Slagelse

28.02.2018 Generalforsamling Region  
 Nordsjælland

MARTS:

06.03.2018 Generalforsamling Region Midt-
  jylland Vest

07.03.2018 Generalforsamling Region
  Nordjylland

08.03.2018 Generalforsamling Region Midt-
  jylland Øst

20.03.2018 Royal Copenhagen malerskole – mal din egen 
 Blå Mega kop Odense

22.03.2018-
25.03.2018 Weekendtur til Vrådal i Norge Norge

APRIL:

04.04.2018 Musical - Midt om natten København

MAJ:

08.05.2018 Odense Sommer Revy – slip latteren løs Odense
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|  Arrangementer  |  
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GAVEKORT

VIND
SUPER-

Send løsningen på krydsordet til hjernebrud@f-f.dk og vind SuperGavekort 
Vær med i lodtrækningen om: 1. præmie:  1 stk. SuperGavekort på 500 kr. 2. præmie: 1 stk. SuperGavekort på 300 kr., 
3. præmie:  1 stk. SuperGavekort på 200 kr. Vinderne offentliggøres på f-f.dk. Indsendes inden den 1. februar 2018.
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FIND
RABATTERNE

ONLINE PÅ
F-F.DK

om medlem af fagforeningen har 
du mulighed for at få fingre i vores 
ferieboliger i Bogense og Skagen 
til en helt særlig medlemspris. Der 
kan være mange penge at spare, 

hvis du vil holde ferie i Danmark eller bare 
tage en weekend væk i naturskønne omgi-
velser.

Du kan læse mere om vores ferieboliger på 
f-f.dk/medlemstilbud og se hvilke datoer, 
der er ledige.

S

Har du lyst til at leje en af 
vores flotte ferieboliger i 
Bogense eller Skagen i 2018, 
så er det nu, du skal slå til. 
Der er åbent for booking til 
næste år, og de gode uger 
ryger hurtigt.

Danland/DanCenter
Få 10 % rabat på Danlands feriecentre 
med subtropisk badeland eller pool 
og alle DanCenters feriehuse rundt i 
landet.

First Hotels og Milling Hotels
Få op til 21 % rabat på First hoteller i 
Norge, Sverige, Danmark, Spanien og 
Island. Går turen til Odense, Aalborg, 
Kolding, Middelfart eller Maribo, får du
10 % på Milling Hotels.

Frie Funktionærers 
ferieboliger
Er du til havneby og spabad   
i Bogense eller sol og strand 
i skønne Skagen?

Vi har 3 ferieboliger at 
vælge imellem alt efter dit 
behov. Book dem nemt og 
hurtigt online på f-f.dk.

10 %
RABAT

FERIE  &  FRITID
Book din feriebolig nu!

10 % rabat hos DTF travel
DTF travel tilbyder kør selv ferie til desti-
nationer i Danmark og resten af Europa.

10 %
RABAT

SKAGEN

BOGENSE

Find flere gode ferierabatter på f-f.dk



Måske har du et barn eller kender andre, der gerne vil være sikret 13.323 kr. 
om måneden før skat, hvis drømmejobbet lader vente på sig, når de er fær-
dige med studiet? Det kan de gøre ganske gratis gennem Frie Funktionærers 
a-kasse.
 
I bliver begge to belønnet med enten biobilletter eller supergavekort, hvis den, 
du anbefaler, melder sig ind.
 
Så nemt er det:
1.     Gå ind på f-f.dk/bliv-medlem/tip-en-ven
2.     Indtast din vens navn og e-mail
3.     Indtast dit eget navn og cpr-nr.

Læs mere på f-f.dk

KENDER DU EN UNG
UNDER UDDANNELSE?

GRATIS
KARRIEREHJÆLP, 

JURIDISK RÅDGIVNING
OG GODE RABATTER
FOR 0 KR. TIL UNGE


