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ILDSJÆLEN SELINA JUUL ER KVINDEN BAG
BEVÆGELSEN STOP SPILD AF MAD:
Der har været mange tidspunkter, hvor jeg var ved at kaste
håndklædet i ringen, men jeg blev ved, fordi jeg kunne se,
at vi gjorde en forskel

ER DU BÆREDYGTIG
PÅ JOB?
Sådan skaber du og din arbejdsplads værdi for hinanden

FNs 17 VERDENSMÅL
Få inspiration til, hvordan du og din
arbejdsplads kan bidrage til en bæredygtig verden

F YRE T INDEN FØR STE
ARBEJDSDAG

Arbejdsgiver løb fra ansvaret
og tabte sag mod Frie

TEMA:

Indhold:

BÆREDYGTIGHED

Lad verden blive et bedre
sted for os alle
Det var egentlig bare et ønske om, at
danskerne fik mere respekt for deres
mad, deres tid og deres ressourcer, der
fik Selina Juul til at oprette Stop Spild
Af Mad i sommeren 2008.
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Bæredygtighed i Frie
Frie bakker op om FNs 17 verdensmål og ønsker at tage del i at skabe
en mere bæredygtig fremtid.

10
FNs verdensmål er også dine mål
Hvad angår det mig, at verdensmålene er på dagsordenen i Folketinget og EU, tænker
du måske. Men verdensmålene er ikke kun relevante for regeringer og beslutningstagere. Alle kan være med til at gøre en indsats for vores natur og klima.
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Erhvervslivet kan spille en afgørende
rolle for FNs verdensmål
Bliv inspireret af,
hvad fire danske
virksomheder har
iværksat af initiativer
for at gøre en bæredygtig forskel.
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Lad ikke konflikterne slå din arbejdsglæde
ihjel. Konflikter er nemlig uundgåelige – det
afgørende er, hvordan vi håndterer dem og
får et bæredygtigt arbejdsliv.
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Hvor meget fylder bæredygtighed
i din hverdag? Magasin Frie har
spurgt danskerne på gaden.

44
“Når vi rådgiver vores medlemmer, støder vi ofte på ansættelseskontrakter, der indeholder en konkurrence- eller
kundeklausul. Det kan have fatale konsekvenser for deres
fremtidige karriere."
Ole Østergaard
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KONKURRENCE

FINDOG
VIND
HVOR

BÆREDYGTIG

ER DU?

Et SuperGavekort

Brug dit falkeblik og vær med i lodtrækningen
om et SuperGavekort på 500 kr.
Temaet er bæredygtighed, og det ord bliver brugt
rigtig mange gange i magasinet!
Men hvor mange gange bliver ordet ”bæredygtig”
brugt i artikeloverskrifter i den ene eller anden
form?
Har du det rigtige svar, så send det til
msh@frie.dk, inden d. 10. august.
Vinderen får direkte besked.

INDSEND

LØSNINGEN
INDEN
D. 10. AUGUST
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LEDER

Kære læser
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

J

eg kunne ikke i min vildeste fantasi
have forestillet mig, at verden fra
en magasinudgivelse til den næste
– på få måneder – ville være en hel
anden. Men alligevel skete det. Vi
er alle sammen blevet påvirket og har fået
ændret vores vaner og hverdag af en lille
mikroskopisk virus. Effekten ser vi overalt.
Personligt, økonomisk og klimamæssigt.
Her på redaktionen har det konkret betydet, at vi resten af 2020 kun udgiver
Magasin Frie digitalt. Coronatiden har betydet mange flere ledige, og vi skal bruge
ressourcerne der, hvor det er vigtigst. Hos
Frie har hjælpen til vores medlemmer første prioritet.

Vejen til en bæredygtig verden

““

Der har dog også været ting at glæde
sig over – klimaet er ét eksempel, og det
bringer mig frem til magasinets tema:
Bæredygtighed. Det er nemlig ikke meget,
der skal til, for at vi kan gøre en forskel for
vores klima, og det er bl.a. det, du kan læse
meget mere om i magasinet, hvor vi også
går i dybden med verdensmålene og ser på,
hvordan andre, der brænder for bæredygtighed, er med til at gøre en forskel.

Du kan møde Selina Juul, der lærte danskerne om madspild og startede en bevægelse, der gennem årerne har høstet store
roser. Faktisk bærer hun både titlen Årets
Dansker og Årets Europæer og er en af
dem, der bliver lyttet til på verdensplan, når
det handler om madspild og bæredygtighed. Hun har deltaget i konferencer med
verdensledere over hele kloden. Det hele
startede bare, fordi hun var forarget over,
hvordan vi ødslede med vores madvarer.

Bæredygtigt arbejdsliv
Bæredygtighed handler dog om meget
mere end at bruge sine madrester og mindske forurening. I magasinet kigger vi også
på bæredygtighed i et bredere perspektiv,
bl.a. ud fra arbejdslivet. Fries karriererådgivere og jurister beskæftiger sig hver dag
med bæredygtige arbejdsforhold, hos de
jobsøgende og hos dem, der oplever udfordringer på deres nuværende arbejdsplads.
Vejen til et bæredygtigt arbejdsliv kræver
både, at man skaber en bevidsthed om, hvad
man kan og vil, og hvilke rammer man trives
bedst med. Er du skarp på, hvad der skal til
for, at dit arbejdsliv er bæredygtigt? n
God fornøjelse med magasinet.

Bæredygtighed handler dog om meget mere end at bruge sine madrester og mindske forurening.
I magasinet kigger vi også på bæredygtighed i et bredere perspektiv, bl.a. ud fra arbejdslivet.
Maria Skovbjerg Henriksen
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NYHED

Frie vil bidrage til mere

BÆREDYGTIGHED

Frie bakker op om FNs 17
verdensmål og ønsker at
tage del i missionen om at
skabe en mere bæredygtig
fremtid.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

M

ed de 17 verdensmål – med
ikke mindre end 169 delmål
– har FNs 193 medlemslande
fået lagt en plan for fremtiden.
Men hvordan planen konkret
skal udmønte sig, er det op til de enkelte
lande at tage initiativ til – og her spiller
virksomhederne en afgørende rolle. Det
vil Fries direktør Jesper Wengel gerne
bakke op om:
– Vi har alle et ansvar i forhold til at
passe på hinanden, vores ressourcer og
vores klode, og derfor bakker vi selvfølgelig op om verdensmålene. Men vi har også
en opgave i forhold til at sætte handling
bag på de områder, hvor vi har mulighed
for at gøre en forskel internt i vores organisation og på vores arbejdsplads.

Bæredygtig arbejdsgruppe
Derfor er der nu blevet nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at komme med
konkrete bud på indsatsområder, som
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giver mening i Frie og som kan bidrage til
et endnu større samfundsengagement.
– Ved at gøre nogle af verdensmålene
konkrete og nærværende for vores medarbejdere, inspirerer vi forhåbentligt til,
at verdensmål også bliver noget, vi kan
have fokus på udenfor arbejdspladsen.
Blot for at nævne nogle eksempler kan
vi fx arbejde med sundhed og trivsel og
bæredygtig energi. Vi kan også, via vores
investeringspolitik, stille krav til de virksomheder, vi investerer i og på den måde
understøtte verdensmålene indirekte,
forklarer Jesper Wengel.
Forude venter der arbejdsgruppen en opgave med at sætte fokus på de områder,
hvor Frie allerede gør en indsats, og finde
frem til flere nye tiltag.
– Der er allerede områder, hvor vi gør
en forskel, som understøtter enkelte
af verdensmålene. Vi kæmper for vores
medlemmer, der indimellem oplever at

blive forskelsbehandlet på deres arbejdspladser, og vores jurister gør, hvad de kan
for at procedere for ligestilling mellem
kønnene. Internt i Frie kan vi sikkert også
gøre endnu mere i forhold til genbrug af
materialer, der understøtter målet om
ansvarligt forbrug. Vi må erkende, at det
er en lang rejse, vi er ude på, hvor vi hele
tiden lærer og forbedrer vores indsats og
resultat. På den her fælles rejse gør vi Frie
til et bedre sted at arbejde samtidig med,
at vi passer på de ressourcer og den jord,
vi er blevet betroet. Så det er et vigtigt
stykke arbejde, fastslår direktøren og
fortsætter:
– Vi kan uden tvivl gøre en forskel i Frie,
hvis vi hjælper hinanden med at skabe
handling bag de flotte ord. Men den største effekt får vi, når hver eneste af os
omsætter det i hverdagen og gør en forskel for hinanden og vores verden. n

KORT NYT

Sådan

vil danskerne være
mere bæredygtige

Landbrug & Fødevarer har i en ny
analyse taget temperaturen på
danskernes holdninger til bæredygtighed. Analysen røber, hvilke tiltag danskerne selv vil tage
for at leve mere bæredygtigt.
Epinion har lavet en analyse for Landbrug
& Fødevarer, der stiller skarpt på bæredygtighed, klima og miljø.

95 % er villige til at ændre adfærd
Undersøgelsen viser, at danskerne reelt
bekymrer sig om bæredygtighed – og
at de er villige til at ændre adfærd eller
vaner. Helt konkret fortæller 95 % af de
adspurgte, at de enten har eller er villige
til at ændre adfærd af hensyn til klima,
miljø og bæredygtighed.

Analysen fortæller også, at danskerne
typisk finder egne veje, når det kommer
til klima- og bæredygtighedshandlinger.

Forbrugernes otte handlinger
Her er listen over de otte handlinger, som
forbrugerne mener, er de letteste at
ændre på.
• Bruge færre plastikposer
• Købe færre plastikprodukter
• Undgå madspild/planlægge måltiderne
• Købe flere danskproducerede varer
• Købe flere fødevarer i sæson
• Købe mindre udenlandsk kød
• Investere i mere energirigtige hvidevarer
• Købe flere lokalproducerede varer.
Kilde: Goderaavarer.dk

VIRKSOMHEDER TÆNKER VERDENSMÅL
Bæredygtighed og FN’s Verdensmål er i høj grad en del af de danske virksomheders tankegang og en konkret del af virksomhedernes strategier. Det viser en ny undersøgelse fra henholdsvis Dansk
Industri og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse.
I undersøgelsen fra DI, hvor 489 virksomhedsledere har deltaget, svarer ni ud af ti
(93 %), at de i forskellig grad har introduceret konkrete bæredygtighedstiltag, der
forbedrer virksomhedens sociale- og/eller
miljømæssige indvirkning på samfundet.

Ligeledes angiver ni ud af ti (94 %), at de i
forskellig grad har fokus på at forfølge nye
forretningsmuligheder, der forbedrer virksomhedens sociale- og/eller miljømæssige
indvirkninger på samfundet.
Kilde: DI
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Jobtrend: Der er mangel på data-eksperter
I 2015 var der i snit 30 jobopslag pr. måned, som efterlyste personer med samfundsvidenskabelige uddannelser, der har avancerede dataanalysekompetencer. I 2019 var det tæt på 50 jobs
om måneden, viser en ny analyse (se grafen til højre).
Tendensen er baggrunden for, at KU Samfundsvidenskab i år
åbner en helt ny kandidatuddannelse. Til september starter et
hold på 60 studerende med bacheloruddannelser inden for fx
antropologi, erhvervsøkonomi, psykologi, statskundskab og
sociologi på kandidatuddannelsen i social datavidenskab, hvor
de vil lære avanceret dataanalyse.
De studerende skal fx arbejde med modeller til at forudsige
adfærd, effektmålinger af implementeringer og får kompeten-

50
1-Års gennemsnit
Trend

45

Opslag per måned

Danske virksomheder eftersøger i stor stil ansatte med samfundsvidenskabelige uddannelser,
der også kan håndtere avanceret dataanalyse.
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cer til at indsamle data fra applikationer og datakilder på internettet og analysere og visualisere data.
Ca. 40 af de studerende, der er blevet optaget i år, er danske.
Resten kommer primært fra andre europæiske lande, men også
fra Nordamerika og Asien.

Kilde: KU

Kun 1 ud af 5 i toppen af
dansk erhvervsliv er kvinder
En undersøgelse lavet på baggrund af samtlige 660.782 aktive
selskaber i Danmark viser, at når man optæller indehavere efter
køn, så er det lidt over hver femte virksomhed, 23 %, af danske
virksomheder, som ejes af kvinder. Præcis samme tal gælder, når
man kigger på, hvor mange kvinder, der sidder på ledende poster
i dansk erhvervsliv, nemlig 23 %. Det betyder, at der er fire mænd
for hver kvinde på en ledende post i dansk erhvervsliv.

Der er fire mænd for hver kvinde på en ledende post i det danske erhvervsliv, viser en ny undersøgelse fra dataanalysefirmaet Bisnode.

Virksomhedsstørrelse (fordelt på antal ansatte) og antal af kvinder som indehavere, bestyrelsesmedlemmer eller topledelse:
• Store (over 249 ansatte): 17 %
• Medium (antal ansatte: 50-249): 15 %
• Små (antal ansatte: 10-49): 17 %
Kilde: Bisnode
• Mikro (under 10): 23 %

Kun hver sjette bestyrelsesformand er kvinde
Også i bestyrelserne ser det meget maskulint ud. Kvinderne sidder på blot 21 % af alle bestyrelsesposter i det danske erhvervsliv.
For enden af bordet i bestyrelseslokalet står det endnu mere grelt
til, da kun hver sjette danske bestyrelse, nemlig 16 %, har en forkvinde i stedet for en formand.

Kvinder har mere magt i mindre virksomheder
Jo færre ansatte, jo mere magt har kvinder i de danske virksomheder: Overordnet er kvinder bedre repræsenteret, når virksomhedsstørrelsen, baseret på ansatte, falder. Der er, med andre ord, gennemsnitligt flere kvindelige indehavere, bestyrelsesmedlemmer
eller topledere i de små danske virksomheder.
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Drikker du sodavand på jobbet?
17 %

Vidste du, at du har
større risiko for at dø tidligere, hvis du indtager mere end to glas sodavand om dagen?
Det viser et stort europæisk forskningsprojekt, som kobler
et højt indtag af sodavand med øget dødelighed – uanset om
det er et light-produkt eller ej.
Kilde: Hjerteliv

Boganmeldelse:
Fra moralsk pegefinger
til etisk kompas
Forfatter: Lone Belling
Muusmann Forlag
Pris: 299 kr.
Bogen ”Fra moralsk pegefinger til
etisk kompas” sætter fokus på bæredygtighed som afgørende faktor for
samfundsudviklingen og det liv, vi
lever på vejen ind i de næste årtier.
Hvordan skal vi bevare vores civilisation og en planet med stor mangfoldighed? I spændingsfeltet mellem
handlekraft og ligegyldighed forsøger forfatter Lone Belling at
guide læseren frem til, hvad det gode liv egentlig er, og hvordan
vi selv kan være med til at tage ansvar for det. Udover at være
forfatter, er Lone Belling også foredragsholder og konsulent
med fokus på bæredygtighed, dannelse og innovation og stifter
af konsulentfirmaet Liv og Lederskab.
Ifølge forfatteren vil de næste 10 år blive afgørende for, hvordan
vi agerer som borgere, forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder, så de gode intentioner rent faktisk bliver til
bæredygtig levevis. Med bogen forsøger hun at hjælpe med at
omsætte fakta til inspiration og konkrete forslag til handlinger.

Danmark kan bryste sig
af et godt arbejdsmiljø
Danskernes arbejdsmiljø er i top, og jobtilfredsheden er høj, hvis man spørger de danske lønmodtagere.
Der er mindst én ting, der går igen, når man kigger på målinger
og analyser af arbejdsmiljøet i Danmark. Både de nationale og
de internationale. Tallene viser, at arbejdsmiljøet i Danmark er
rigtig godt.

1
Danmark indtager førstepladsen, når det handler om jobkvalitet i EU. Jobkvalitet er defineret
som bl.a. løn, ansættelsesforhold, arbejdstid
og sikkerhed.

1-2-3
Danskere i arbejde er den grupper,
der – ud over danskere på efterløn
og pension – er mindst stressede.

+82

Gode fortællinger fra virkeligheden
Bogen er opdelt i praksiseksempler og fakta og begreber. Det gør
ingen forskel, om du vælger først at dykke ned i fakta eller i de
forskellige rollemodeller, der fortæller deres egne historier om,
hvordan de følger deres etiske kompas. Det gør bogen overskuelig på trods af sine tæt på 300 siders omfang. I eksemplerne
møder man fx erhvervsmanden Djaffar Shaichi og politiker
Mogens Løkketoft samt flere mennesker, for hvem det giver
mening at leve et bæredygtigt liv.

Bogen som værktøjskasse
Bogen er til de borgere, virksomheder og myndigheder, som vil
være med til at tage det næste skridt mod et mere bæredygtigt
liv, men som måske mangler lidt inspiration til at komme helhjertet i gang. Hvert kapitel runder Lone Belling af med afsnittet ”Det
kan du selv gøre”, så du til sidst selv kan sammensætte din egen
værktøjskasse til bæredygtighed ud fra dit eget etiske kompas.
En fin ide, der øger bogens anvendelighed og skaber konkret
motivation til læseren.
Anmeldt af Maria Skovbjerg Henriksen

Mere end 82 % af danskerne mener aldrig,
sjældent eller kun sommetider, at arbejdet
tager tid fra privatlivet.

+90
Mere end 90 % føler sig veloplagte, når de er på
arbejde, og mere end 90 % af danskerne vurderer, at deres psykiske arbejdsevne er enten god,
særdeles god eller fremragende.

2012-2018
Fra 2012 til den seneste måling i 2018 er andelen af danskere, der opfatter jobbet som fysisk
hårdt, faldet. Det samme er andelen, der oplever
tunge løft i hverdagen. Den generelle sikkerhed
på arbejdspladsen er i samme periode steget.
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening
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TEMA • BÆREDYGTIGHED

VERDENSMÅL
ER OGSÅ DINE MÅL

FN’s verdensmål lyder måske som noget, som kun ministre og NGOer skal tage sig af.
Men de kan også bruges af virksomheder til at fremtidssikre forretningen og af os hver
især til at gøre verden mere bæredygtig og til et bedre sted, forklarer Steen Hildebrandt.
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

Vedtagelsen af FNs 17 mål for en bæredygtig
global udvikling er noget af det vigtigste, der
er sket i verden i mange år, hvis du spørger professor Steen Hildebrandt, der har skrevet flere
bøger om emnet.

10
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2015 vedtog FN nye verdensmål for bæredygtig udvikling. Dermed forpligtede verdens lande sig til at arbejde
for de 17 konkrete mål og 169 delmål, som verdensmålene indeholder. Den positive udvikling fandt sted på en
dyster baggrund.
– Begrundelsen for verdensmålene er, at hvis vi ikke
handler, vil vi være i en katastrofal situation i 2030. Vil vi
undgå katastrofer på områder som klima, fattigdom og
biodiversitet, er der behov for handling, og det er det,
verdensmålene er skabt til, siger Steen Hildebrandt,
der er professor emeritus på Aarhus Universitet, og
som har skrevet, redigeret og bidraget til mere end 400
bøger om organisation, ledelse og samfundsforhold, herunder
særligt bæredygtighed.

Udviklingen kan ændres
Verdensmålene og delmålene angiver konkrete områder inden for bl.a. fattigdom, sult,
sundhed, ligestilling, uddannelse, vand,
energi og klimaforandringer, hvor vi skal
gøre noget for at undgå de scenarier.
– Hvis vi lægger os i selen, kan
udviklingen ændres, og vi kan afbøde
meget. Coronavirussen har sat arbejdet med verdensmålene på standby,
men pandemien viser os, hvor skrøbelig verden er og kan tjene som et
forvarsel om, hvor indgribende globale kriser kan være. Derfor mener
jeg, at arbejdet med verdensmålene
vil blive mere intenst i årene fremover,
siger Steen Hildebrandt.

Et spørgsmål om fremtidssikring
Hvad angår det mig, at verdensmålene er på dagsordenen i Folketinget
og EU, tænker du måske. Men
verdensmålene er ikke kun relevante for regeringer og beslut-

ningstagere. De kan også bruges af kommuner, virksomheder og
den enkelte borger.
– Virksomheder kan gøre en hel del. De kan fx passe på deres
forbrug af vand og strøm, overveje graden af ligestilling og muligheder i virksomheden og genbruge mere. Alle virksomheder og
husholdninger kan spørge sig selv, hvor de kan gøre en forskel på
områderne for verdensmålene, siger Steen Hildebrandt.
Udover at virksomheder er med til at gøre verden til et bedre sted,
er der endnu en grund til at gøre det.
– I mange år har virksomheder kun skullet levere økonomisk.
Den indstilling er ved at forandre sig, og i fremtiden skal de også
levere på områder som affald og klima. Hvis man ikke retter ind
efter det, er man ikke interessant for kunder, aktionærer og medarbejdere. Mange kører friløb i dag, men tendensen er klar.
Dermed fremtidssikrer man virksomheden ved at
gøre en indsats for verdensmålene, siger Steen
Hildebrandt.

Den enkelte kan gøre en forskel
Som ansat medarbejder kan man også
gøre en del.
– Man har ikke magten over virksomheden, men man kan stille
spørgsmål til området på medarbejdermøder, tale med sin direktør om
det og spørge og prikke til dem, der
bestemmer, siger Steen Hildebrandt.
Privat er man til gengæld mere frit
stillet.
– Coronavirus har vist os, at den enkelte kan gøre en forskel – ved fx at holde
afstand. Det kan man også, når det kommer til verdensmålene. Vi har sagt “hold
afstand”, og vi vil også sige “spis mindre
kød” og “kør mindre i bil”. Der er mange
områder, hvor man kan bidrage til verdensmålene som privatperson, siger
Steen Hildebrandt. n

FN’S VERDENSMÅL
FNs verdensmål for bæredygtig udvikling angiver 17 mål, som alle verdens lande har forpligtet sig til at
arbejde på at indfri frem mod 2030. De 17 mål omfatter afskaffelse af fattigdom og sult, ligestilling mellem
kønnene, reduceret ulighed, bæredygtig produktion og forbrug og bekæmpelse af klimaforandringer. Det er
op til landene at fremlægge planer for, hvordan de vil arbejde for verdensmålene.
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Verdensmål: Hvad
En række danske virksomheder har dannet partnerskab med det uafhængige medie ”Verdens Bedste
Nyheder” for at dele de mange gode tiltag, som sættes i gang for at løse nogle af verdens største udfordringer som fattigdom, ulighed og klimaforandringer.
Her kan du blive inspireret af, hvad fire af virksomhederne i partnerskabet har iværksat af initiativer for
at gøre en bæredygtig forskel.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

DANSKE SPIL,
Susanne Mørch Koch, adm. direktør:

Temp-Team,
Birgitte Sørensen, adm. direktør:
TEMP-TEAM Danmarks service indebærer blandt andet årligt
over 500 rekrutteringer af medarbejdere til faste job og mere
end 15.000 til vikariater, og vi er en del af Juhler Group. I 2009
tilsluttede vi os FN Global Compact, der fremmer menneskeog arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
VERDENMÅL
Vi har primært fokus på ”Bæredygtig Energi” og ”Klimaindsats”.
JuhlerGroup har investeret i virksomheder inden for produktion
af solenergi. Det er vores ønske, at investeringens størrelse skal
afspejle det elforbrug, vi har i samtlige virksomheder i Juhler
Group, sådan at alt elforbrug er produceret via solceller.
Vi har i 2016 opstartet en kampagne, der hedder ”Plant et Træ”.
Hver gang vi løser en ordre og får en person i arbejde, planter vi
et træ i Brasilien. Træerne skaber liv og rent vand og ren luft og
sikrer et kontrolleret klima, tilflugt, skygge og ly for milliarder af
mennesker og dyr. Projektet har desuden også en lang række
lokale fordele.
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Danske Spil er ejet af danskerne, og det er vi stolte af. Vi har
et helt særligt ansvar for, at de mere end 3 mio. kr., vi hver
dag sender tilbage til samfundet, bliver tjent ordentligt og
ansvarligt.
FOKUS PÅ VERDENSMÅL
For Danske Spil hænger ansvarlighed og indtjening sammen. Vi
vil ikke tjene penge på sårbare grupper i samfundet, ligesom vi
heller ikke vil samarbejde med personer, der misbruger vores
spil til kriminalitet og svindel. Vi vil gå forrest, når det kommer
til ansvarlighed blandt spilleudbyderne i Danmark og stille krav
til konkurrenter og lovgivere om at sikre, at vi får taget fat ved
roden af problemet og ikke kun fikser vores egen baghave.
For Danske Spil er vores ambition klar – spil er underholdning og
skal blive ved med at være det. Det betyder, at vores kunder skal
spille med omtanke. Vi har fokus på at forebygge og hjælpe de
spillere, hvor det er ved at tage overhånd. Vi har stort fokus på
håndhævelse af aldersgrænserne, da spil er underholdning for
voksne, ikke for børn. Vi går forrest i bekæmpelse af hvidvask og
har derfor pålagt os selv strengere krav end loven foreskriver.
Det er noget af det arbejde med ansvarlighed, som vi udfører
hver dag, året rundt.
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d kan virksomhederne gøre?
Danfoss,
Flemming Lynge Nielsen, bæredygtighedschef:
Danfoss arbejder for at skabe løsninger inden for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige løsninger. Vi
arbejder målrettet med bæredygtighed og lægger stor vægt
på at være en ansvarlig virksomhed på alle områder, både
lokalt og internationalt.
FOKUS PÅ VERDENSMÅL
Vi samarbejder med byer og rådgivere om at optimere anlæg
til vand og spildevand. Vand er en vigtig, men også energikrævende, ressource, da op mod 40 procent af energiforbruget i en
kommune går til at håndtere vand og spildevand. Samarbejdet
med globale organisationer og initiativer som Sustainable
Energy for All er også med til at forbedre energieffektiviteten
i industri og boliger. Overskudsvarme fra fx supermarkeders
kølediske, der bliver brugt til at lave fjernvarme i boligområder,
er med til at reducere behovet for produktion af varme.
Verdens byer oplever en stigende befolkning, og mange flytter fra land til by. Det medfører store udfordringer for energiforsyning, infrastruktur, affaldsbehandling og håndtering
af fødevarer. Danfoss bidrager med intelligente løsninger, der
sammenkobler produkter og bygninger med internettet, så
digitalisering, ”Internet of Things”, og analyse af ”Big Data”
gør det muligt, effektiv at styre behovet for varme, køling og
distribution af energi. Danfoss har også tilsluttet sig initiativet EP100, hvor vi forpligter os til at fordoble virksomhedens
energi-produktivitet frem mod 2030.

DE 17 FN VERDENSMÅL

Novozymes,
Claus Stig Pedersen, Head of Corporate
Sustainability i Novozymes:
Vi bidrager til verdensmålene hver eneste dag gennem de
mange hundrede forskellige biologiske løsninger, enzymer og
mikroorganismer, som vores kunder bruger i deres produktioner eller produkter.
FOKUS PÅ VERDENSMÅL

Landbrugsproduktivitet og fødevaresikkerhed bliver vigtigere
og vigtigere for vores interessenter og for Novozymes. Gennem
vores partnerskab ”BioAg Alliance” med Monsanto, hjælper vi
landmænd med at opbygge modstandsdygtige værdikæder.
Novozymes producerer også biologisk nedbrydelige enzymer,
der kan erstatte kemikalier, der forurener luft, vand og jord. Fx
gør enzymer i vaskemidler det muligt at vaske tøj ved lavere
temperaturer, hvilket sparer energi uden at gå på kompromis
med vaskeydeevne.
Vi har mål for CO2-besparelser, både i Novozymes’ egen drift og
gennem kundernes brug af vores produkter. Vores 2020-mål er
at uddanne 1 million mennesker om potentialet i biologi. Vi sigter
mod at udvikle programmer, der opfylder samfundsmæssige
behov og benytter vores kernekompetencer inden for bioteknologi, og så skal vi have indgået i mindst fem globale partnerskaber med offentlige og private organisationer til at skabe fælles
løsninger for en mere bæredygtig verden.

Kilde: verdensbedstenyheder.dk
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KURSUS:

Nu har jeg flere
knapper at skrue på
Lene Albek tog på kursus i lønforhandling og fik modet
og værktøjerne til at gribe sin egen lønforhandling an
på en ny måde.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

D

a Lene Albek modtog Fries nyhedsbrev og læste om kurset
i lønforhandling, var hun ikke
i tvivl. Det kursus skulle hun
deltage i. Der var sket store
ændringer i organisationen på hendes
arbejdsplads, og Lene havde også fået
nye arbejdsopgaver og mere ansvar, men
det var ikke noget, der afspejlede sig på
hendes lønseddel. Hun havde brug for
inspiration til at få ledelsen til at forstå,
at hendes store indsats også burde afføde en større belønning.

I
Kursus i lønforhandling
Vil du også med til Fries fyraftensmøde om lønforhandling, kan du stadig
nå det. Charlotte Flach guider dig godt
gennem forhandling i Vejen og Aarhus
i september.
Tjek dato og tider og tilmeld dig
på frie.dk.

Jeg tænkte: Det der er lige mig, da jeg
læste nyhedsbrevet. Jeg er privatansat,
og vi har ingen overenskomst, som gælder alle. Der er ikke et fastsat lønniveau
at styre efter. Desuden har min stilling
ændret sig meget gennem årene. Jeg
manglede nogle konkrete redskaber til at
finde ud af, hvordan jeg kan skrue på de
rigtige knapper til lønforhandlingen, forklarer Lene Albek.

|
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rens målrettede tilgang til lønforhandlingen. For bare fordi chefen har sagt, at en
højere løn ikke er til diskussion, behøver
det ikke at slutte forhandlingen.
– Jeg fik øjnene op for ikke at lade mig
begrænse af, hvad man kan skrue på. Det
kan jo også være mere ferie, betalte fridage og personalegoder. Det afgørende
er bare at være godt nok forberedt til
samtalen. Der skal både være noget at
give og tage af.

Loftet er himlen
Det skulle vise sig at blive en aften med
rigtig mange gode redskaber og aha-oplevelser for den 57-årige Office Manager:
– Det var super spændende og godt
tilrettelagt, og timerne fløj afsted.
Underviseren Charlotte Flach var
meget kompetent og god til at dele ud
af sine egne erfaringer. Hun tog sig også
god tid til at svare på alle vores spørgsmål. Hun sagde så mange gode ting,
bl.a. at vi ikke kunne spørge forkert, og
at loftet i enhver forhandling er himlen.
Det har virkelig fået mig til at se helt
anderledes på min lønforhandling.
Lene Albek lod sig inspirere af undervise-

14

Fries fyraftensmøde om lønforhandling
åbnede mine øjne op for ikke at lade mig
begrænse af, hvad man kan skrue på i en
lønforhandling, siger Lene Albek.

Værktøjer og mod med hjem
Lene Albek tog hjem fra kurset med bevidstheden om, at det kun er hende selv,
der sætter sine egne begrænsninger og
gik straks i gang med forberedelserne til
sin næste lønsamtale.
– Charlotte Flach gav mig rigtig meget
med i rygsækken til den dag, jeg selv skal
sidde overfor min chef. Hun brugte sine
egne erfaringer og inspirerede os utrolig
meget. Og så synes jeg, at det er sejt, at
hun er kvinde! Der er mange kvinder, der
ikke er de bedste til at sige højt, hvad de
er værd. Det gav en ekstra motivation. n

Er du studerende
eller elev?

Som studerende på SU får du gratis fagforening.
Går du på en videregående uddannelse eller er elev
med løn, får du både gratis fagforening og a-kasse.

Et medlemskab med masser af fordele
Er du blevet uretmæssigt fyret? Har du problemer med din kontrakt, manglende feriepenge eller løn?
Er du studerende på en videregående uddannelse eller elev med løn? Bliv medlem af
A-kassen Frie og få 13.644 kr.
Hjælp til din jobsøgning – gennemgang af CV
og ansøgning.
Adgang til bioarrangementer, spændende foredrag, kurser og billige rabatordninger.
Anbefal en ven og modtag to biografbilletter for
hver person, der melder sig ind.

Meld dig ind i dag på frie.dk eller send en sms
med teksten Frie2 til 1241, så ringer vi dig op.
(Det koster kun alm. sms-takst)
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DET HANDLER OM AT

SKABE RINGE
I VANDET
Da Selina Juul oprettede en gruppe på Facebook i 2008,
regnede hun ikke med, at det skulle lede til hverken
taletid i internationale medier, præsentationer på konferencer verden over eller et arbejdsliv i sagens tjeneste. Hun ville bare yde et lille bidrag til, at verden blev
et bedre sted.
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA • FOTO: JOSEPHINE AMALIE MOLDOW

D
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et var egentlig bare et ønske om, at danskerne
fik mere respekt for deres mad, deres tid og
deres ressourcer, der fik Selina Juul til at oprette Stop Spild Af Mad i sommeren 2008. Men
meget hurtigt blev det meget større. Takket
været organisationens arbejde er madspild i
den grad kommet på dagsordenen ikke mindst
på grund af den sideløbende klimakamp og
diskussion om vores forbrug af ressourcer. Og
i dag står Selina Juul i spidsen for en organisation, der samarbejder med en lang række virksomheder, regeringer, EU, FN og Vatikanet, og
som har fået taletid i de største internationale
medier.

»
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Jeg gør det, fordi jeg kan se ringe i vandet og forandringer i samfundet på grund af vores arbejde.
Madspild er kommet på regeringernes dagsorden.
Vi har forandret samfundet, siger Selina Juul.
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»

– Det blev taget rigtigt godt imod. Efter
to måneder var vi i de landsdækkende
medier, og kort tid efter droppede Rema
1000 deres mængderabatter af hensyn
til madspild. Siden er det gået stærkt.
Men jeg havde slet ingen idé om, hvad
det ville lede til. Havde nogen sagt til
mig, at lille Selina ville tale på TEDx Talks
(Konferencer i hele verden med oplægsholdere, der har idéer, som er værd at
sprede, red.), hos CNN og BBC eller udgive
en kogebog med deltagelse af H.K.H.
Prinsesse Marie, ville jeg have sagt, at
de var vanvittige. Dengang ville jeg bare
samle folk og lave en adfærdsændring.
I dag er kampen mod madspild blevet en
industri, og det har spredt sig med mange
samarbejdspartnere og frivillige, siger
Selina Juul.

Sovjetisk sparsommelighed og en
bedre verden
Idéen til Stop Spild Af Mad kom til Selina
Juul takket være hendes baggrund. Hun
er opvokset i Moskva i 80’erne, hvor hun
boede i en tre værelses lejlighed med
sine forældre og bedsteforældre, og i

“

Havde nogen sagt til mig, at lille Selina ville tale på TEDx Talks
og på CNN, ville jeg have sagt, at de var vanvittige.”
Selina Juul

slutningen af sovjettiden var varemangel udbredt. Også på fødevareområdet.
Derfor skulle alt bruges, for ingen vidste,
om man kunne få noget i morgen. Da
hendes mor fik job på DTU i 1993, var det
derfor lidt af et chok for 13-årige Selina
at se, hvordan danskerne ødslede med
madvarerne og endda smed mad ud. Den
irritation over, hvordan man spildte mad,
forsvandt ikke med tiden. Samtidig havde
hun et ønske om at gøre noget godt for
verden.
– Som barn så jeg tv-billeder fra et olieudslip i Østrusland, som gjorde et stort
indtryk på et lille barn. Og siden har jeg
ville gøre verden til et bedre sted at være,
siger Selina Juul.

De to ingredienser – ønsket om at bidrage
til at gøre verden til et bedre sted og hendes modvilje mod sjusket omgang med
fødevarer – ledte til Stop Spild Af Mad,
der startede som en gruppe på Facebook.

En kendt sag uden penge
I de første otte år foregik arbejdet med
at skabe opmærksomhed om emnet og
få det på dagsordenen i fritiden. Eller rettere: Det var ganske ulønnet, selvom det
tog de fleste dagtimer. Ved siden af arbejdede Selina Juul som selvstændig grafisk
designer. Mest om natten.
– Arbejdet i Stop Spild Af Mad begyndte
at tage mere tid, og jeg stoppede med
at arbejde som grafisk designer. Jeg be-

Selvom jeg har arbejdet med projekt Stop Spild
Af Mad i en fjerdedel af mit liv, stopper jeg ikke
foreløbigt. Jeg elsker mit arbejde, fortæller
Selina Juul.
Foto: Niels Hougaard/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix
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I
SELINA JUUL

Selinas kamp mod madspild har bl.a. medført, at de danske husholdninger har reduceret deres madspild med 14.000 tons mellem 2011
og 2017.
Foto: Nordic Business Forum

gyndte at holde foredrag, men i en
periode tjente jeg kun cirka 5.600 kr. om
måneden på dem. Heldigvis fik vi støtte
af Tuborgfondet, og vi forsøger at gøre
Stop Spild Af Mad til noget, vi kan leve af.
Vi skal ikke være rige, men vi skal kunne
betale huslejen, ellers hænger det ikke
sammen, siger Selina Juul.
Med Stop Spild Af Mad er Selina Juul ikke
kun blevet et kendt ansigt i de danske
medier. Hun er også blevet brugt som
kilde af CNN, BBC og New York Times,
og hun har skrevet for det amerikanske
medie Huffington Post i to år foruden
stort set alle større danske dagblade. Hun
har vundet priser som bl.a. Årets Dansker
og Årets Europæer. Hun har deltaget i
300 konferencer over hele kloden og med
hele verdens ledere – bl.a. i Vatikanet og i
FN i New York.
– Det har været en fantastisk rejse.
Men jeg gør det ikke for at blive berømt.
Jeg er bare en introvert grafisk designer.
Jeg er meget privat, og jeg vil kun tale i
medierne om madspild. Det er mit område,
siger hun.

Har forandret samfundet
På trods af den begrænsede økonomiske
gevinst for sig selv er hun blevet ved.
– De fleste kan ikke arbejde i otte år

uden løn. Jeg kunne, fordi jeg troede på
projektet og på, at det ville gøre verden til
et bedre sted. Jeg gør det, fordi jeg kan se
ringe i vandet og forandringer i samfundet på grund af vores arbejde. Madspild er
kommet på regeringernes dagsorden. Vi
har forandret samfundet, siger Selina Juul
og fortsætter:
– Der har været mange tidspunkter,
hvor jeg var ved at kaste håndklædet i
ringen – hvor jeg syntes, det var umenneskeligt, uretfærdigt og for svært at få til
at hænge sammen. Jeg blev ved, fordi jeg
kunne se, at vi gjorde en forskel. Enhver
bevægelse bliver stoppet, hvis folkene
bag stopper for tidligt. Jeg er en ildsjæl,
jeg giver ikke op, og jeg stopper ikke.

Fortsætter så længe, der er behov
Resultaterne af den indstilling taler for
sig selv. Stop Spild Af Mad var de første,
der tog kampen mod madspild op, og den
kamp har siden bl.a. medført, at de danske husholdninger har reduceret deres
madspild med 14.000 tons mellem 2011
og 2017, og Salling Group – der omfatter
Bilka, føtex, Netto og Salling – har reduceret deres madspild med 13.000 tons. På
trods af det er der stadig lang vej endnu.
– Jeg tror, det er urealistisk, at vi får fjernet al madspild. Men mit mål er, at flere og
flere bliver oplyst om det, og hvordan man

Selina Juul er født i Moskva i 1980 og
voksede op i Sovjetunionen i 80’erne,
hvor hun oplevede mangel på varer.
I 1993 kom hun til Danmark og blev
siden uddannet som grafisk designer. I 2008 dannede hun Stop Spild
Af Mad (stopspildafmad.org), der –
som navnet antyder – kæmper for
at begrænse madspild. Stop Spild Af
Mad har igangsat og deltaget i mere
end 200 projekter, kampagner og
aktiviteter mod madspild, og Selina
Juul har medvirket i utallige bøger
og publikationer om madspild og har
været medforfatter til to kogebøger
med fokus på at minimere madspild –
senest i samarbejde med bl.a. H.K.H.
Prinsesse Marie. Hun har desuden
modtaget mange udmærkelser for
sit arbejde – bl.a. modtog hun i 2013
Nordisk Råds Natur- og Miljøpris,
2014 blev hun kåret til Årets Dansker
af Berlingske, og i 2020 blev hun
udnævnt til Årets Europæer af det
internationale ma-gasin Reader’s
Digest.

undgår det. Og selvom jeg har arbejdet
med det i en fjerdedel af mit liv, stopper
jeg ikke foreløbigt. Jeg elsker mit arbejde,
og vi fortsætter så længe, der er behov,
siger Selina Juul.
Det behov ser kun ud til at stige i den
kommende tid.
– Vi ser ind i en økonomisk krise på den
anden side af Coronapandemien. Der
vil komme mere fokus på ‘need to have’
fremfor ‘nice to have’ og på at udnytte
sine ressourcer. Der vil blive behov for det,
vi kan – nemlig at oplyse folk om, hvordan
de passer på deres mad og dermed også
deres tid og penge, siger Selina Juul. n
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Bæredygtighed er business
Bæredygtighed kan give en virksomhed store fordele – som ekstra opmærksomhed fra
omverdenen, mere passion i arbejdet og øget motivation hos medarbejderne – fordi det
ikke kun handler om penge. Det fastslår virksomhederne ‘hoodHeroes og Lokalist.
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

Det er et lækkert
fundament
Frederik Rubens Mortensen, CEO, ‘hoodHeroes
Hvilken rolle spiller bæredygtighed for jer?
Det er alfa og omega. Vores forretning handler om, hvilken rolle vi kan spille for
bæredygtighed. Vi vil gerne være hjælper for de virkelige helte – nemlig de bæredygtige virksomheder og forbrugere. Hver dag arbejder vi på at forbinde udbud og
efterspørgsel omkring bæredygtighed på en nemmere, mere bekvemt og troværdig måde, som kan gøre det opnåeligt i den travle, hektiske dagligdag.
Hvad medfører jeres fokus på bæredygtighed for jer?
Det er både en velsignelse og en forbandelse. Vores formål betyder, at vi har en
stærk tiltrækningskraft i forhold til medarbejdere, og at mange er villige til at
arbejde mere for mindre, end de ellers ville tjene – det har en betydning for en lille
selvfinansieret startup som os. På den anden side betyder den bæredygtige mission, at diskussioner kan blive følelsesmæssige, og at arbejdet kan være svært at
lægge fra sig. Men det er et luksusproblem at have passion i sit arbejde – så længe
familie og venner kan tilgive, at man arbejder meget.
Hvordan er det særligt i forhold til ‘almindelig’ forretning?
Der er forventninger om, at en virksomhed er bæredygtig, og de forventninger vil
kun vokse i fremtiden. Bæredygtige virksomheder og produkter har også en højere
pris, større kundeloyalitet og får mere omtale. Det er umiddelbart et lækkert fundament at drive forretning på. Men det er ‘high risk, high reward’ at arbejde med
bæredygtighed – enten stoler forbrugere og andre interessenter på ens autenticitet og elsker tiltagene, eller også gør de ikke, og så hader de tiltagene.
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I
hoodHeroes.com
'hoodHeroes er en platform,
hvor forbrugere kan slå op
i, sammenligne og påvirke
virksomheders bæredygtighed, mens virksomheder kan
fremvise deres miljømæssige
og sociale mærkesager over
for forbrugerne. Dermed
bliver det nemmere at købe
og arbejde hos virksomheder,
hvis indsats man er tilfreds
med.

“

Bæredygtighed er meget
motiverende at arbejde med,
og det styrker interessen for
ens produkt.
Tegan Spinner, Lokalist

Det handler ikke
bare om penge
Tegan Spinner, CEO, Lokalist
Hvilken rolle spiller bæredygtighed for jer?
Vi startede med at ville tilbyde en service, der sikrede, at man fik den bedste pris
for sin brugte smartphone. Men jo mere vi så på, hvad det kræver af ressourcer at
producere en smartphone, hvor mange vi producerer hvert år, og hvor ofte vi køber
nye og lægger de gamle i en skuffe, desto mere opsatte blev vi på at lave et produkt, der sikrer, at smartphones bliver brugt eller genanvendt fremfor bare gemt
væk hjemme hos folk. I dag er det en stor del af vores hverdag. Hvis vi bruger de
smartphones, vi allerede har, kan vi mindske produktionen af nye, og vores service
skal være en nem måde at gøre det på.
Hvordan er det at have bæredygtighed som en forretningsmodel?
Bæredygtighed og forretningen er to sider af samme sag hos os. Der er en udfordring med bæredygtigheden, når vi producerer 1,5 mia. smartphones om året. Det
kan vi hjælpe på med vores produkt. På den måde retfærdiggør det bæredygtige
aspekt virksomhedens eksistens og forretning.
Hvordan er det forskelligt fra en almindelig virksomhed?
Bæredygtighed er meget motiverende at arbejde med, og det styrker interessen
for ens produkt. Det gælder blandt kunder, men mange investorer efterspørger
også projekter, hvor det ikke bare handler om penge, men hvor man også hjælper
en sag. Man mærker det også tydeligt, når man arbejder med et større formål – det
handler ikke bare om penge, der er mere at opnå. På en træls dag kan man huske
sig selv på, at man gør en forskel. Det giver en retning.

I
Lokalist
Med Lokalist kan man give sin
aflagte smartphone i skuffen
nyt liv i en andens hånd. Man
kan enten donere den væk
til et velgørende formål eller
sælge den, hvilket betyder, at
behovet for nye smartphones
falder, og der dermed bliver
brugt færre ressourcer.
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Er du bæredygtig på job?
Ordet bæredygtig finder vi alle vegne. Men hvad betyder det egentlig? At vi skal passe hinanden og på jorden, ved de fleste af os, men kan man også være bæredygtig i et arbejdsforhold? Hvordan og hvilke muligheder du selv har for at være bæredygtig i dit arbejdsforhold,
det giver karriererådgivere, Lars Ginderskov & Helle Krogsgaard fra Fries Lønsikring, her
deres bud på.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

1
Lars Ginderskov,
karriererådgiver

Hvad er et bæredygtigt arbejdsforhold?
Lars Ginderskov: Det betyder, som ordet siger, at vi skal evne at bære hinanden
fremad ved at være dygtige til det, vi gør, og i fællesskab sikre virksomhedens
resultater. Det gælder for medarbejdere som ledere. Vi skal dygtiggøre os på vores
kompetencer, men også sikre os, at vi forstår, trives med eller udfordrer os selv ift.
de rammer, som virksomheden har og skaber for os. Der hvor vi mestrer at bære og
løfte hinanden mod nye højder eller mod et fælles fundament, er der hvor tryghed og
motivation skabes via synlige rammer. Det vil smitte af på arbejdsmoralen, initiativet,
og i sidste ende også resultaterne for virksomheden.
Helle Krogsgaard: Mange af de udfordringer, vi møder hos vores kandidater, har
faktisk et element af bæredygtighed i sig – enten fordi der er et ønske om at få det,
eller man simpelthen mangler det.
Fries karriererådgivere i lønsikring arbejder til dagligt med at sætte fokus på
netop det bæredygtige arbejdsforhold, både hos de jobsøgende kandidater og
dem, der oplever udfordringer i deres nuværende arbejdsforhold.

Helle Krogsgaard,
karriererådgiver

“

Bæredygtighed opstår altså kun, hvis virksomheden og medarbejdere spiller sammen og
får skabt et miljø med et langsigtet fokus på relationer, læring, ledelse og en klar strategi.
Virksomhedens ansvar er at få medarbejderne til at se den store sammenhæng.
Helle Krogsgaard
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2

Hvordan skaber man bæredygtighed?
Helle Krogsgaard: Vejen til bæredygtighed
kan være svær. Det kræver, at vi dels får skabt
en bevidsthed om, hvad vi kan og vil, men dels
også i hvilke rammer vi trives. Vi vælger ofte
et job ud fra indhold af arbejdsopgaver, men
forlader det, fordi rammerne for vores trivsel
ikke er optimale.
Som medarbejder bærer du naturligt et ansvar
i udførslen af dine opgaver, men du har reelt
også et ansvar i at bære virksomhedens værdier og strategi i samspil med dine kollegaer og
leder. Vi fokuserer ofte for meget på vores jobindhold og kommer til at glemme vores egen
rolle og bidrag til netop rammerne for virksomhedens succes.
Som medarbejdere er vi en afgørende del af
virksomhedens øko-system. Det gælder selvfølgelig også den anden vej rundt – virksomheden skal også skabe de rette rammer for medarbejdernes performance og motivation gennem en synlig strategi og kompetent ledelse.
Et bæredygtigt arbejdsforhold er med andre
ord der, hvor virksomhedens rammer gør, at
vi trives, udvikles og lykkes som individ og i
fællesskab.

Hvilke muligheder har du
selv for at blive bæredygtig?
Lars Ginderskov: Det handler i høj grad om,
hvorvidt vi er mentalt og fagligt jobfit, altså
dygtige, både når vi er i gang med at søge job,
men også er i et job. Det handler om at afkode,
hvilke rammer du har brug for, men også hvilke,
der er reelt er tilstede i virksomheden. Hvis
man ikke forstår og udlever virksomhedens
værdier eller er bevidst om egne behov, så har
man et mismatch. Man er jo en slags familie,
som skal løfte sammen for at sikre virksomhedens eksistens.

3

4

Hvordan er vi bæredygtige sammen?

Helle Krogsgaard: Hvis vi ikke oplever, vi udvikler os, bliver
set eller mangler jobglæde, måske fordi rammerne ikke er definerede, mulige at opnå eller strider imod vores egne jobværdier, så begynder vi ofte at søge efter nye græsgange, oplever dalende
performance, eller konflikter opstår. Måske opstår der også mistro til din
leder, og du føler ikke længere, virksomheden er med dig. Bæredygtighed
opstår altså kun, hvis virksomhed og medarbejdere spiller sammen og får
skabt et miljø med et langsigtet fokus på relationer, læring, ledelse og en
klar strategi. Virksomhedens ansvar er at få medarbejderne til at se den
store sammenhæng. De er ikke kun dem, som lægger murstenene, de skal
kunne se hele huset for sig. Kan vi se huset, så opstår det bæredygtige
arbejdsforhold!

Har du et bæredygtig arbejdsforhold?
Tre gode råd til, hvordan du kan skabe et
bæredygtigt arbejdsforhold:

1. Find dine rammer – vis dit værd, kompetencer og
behov ved at turde spørge, lytte og lære. Gennem
dialog forstår du rammerne og finder dit og virksomhedens fælles sprog.

2. Bær hinanden – tænk ikke kun på, hvad virk-

somheden skal tilbyde dig, men også hvad du kan
tilbyde virksomheden. Det handler om, hvad I sammen kan bære, og hvordan I skaber værdi for og
med hinanden

3. Tænk på kort og lang sigt – de er lige gode. Det
handler ikke om, hvor mange år der i livet, men
hvor meget liv, der er i hvert år. Når du kan mærke
energien – så ved du, det er bæredygtigt.
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Hvorfor er det så svært
at være bæredygtig?
Fordi du ikke gør det med hjertet, mener
Lone Belling. Derfor bør du bruge bæredygtighed som et etisk kompas og gøre
noget godt for både planeten og din
egen lykke.
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

D

u ved det godt. Forskere, organisationer og nogle
politikere har sagt det til dig længe. Vi bruger for
mange ressourcer og presser naturen for meget.
Det er ikke bæredygtigt, og det kan få store konsekvenser for de kommende generationer, hvis vi
ikke ændrer det. Du ved godt, at du burde tage cyklen eller
bussen på arbejde. Spise mindre kød. Købe mindre nyt tøj.
Indrette din have, så den er god for insekter og planter.
Alligevel gør de fleste af os, som vi plejer.
– Viden om tingenes tilstand har vi haft i flere år. Men vi
skal ikke bare forstå det med hjernen, men også med hjertet. Ellers sker der ikke noget. Lige nu oplever vi, at der er
et misforhold mellem, hvad vi ved, og hvad vi gør, siger

I
Lone Belling
Lone Belling er skribent, foredragsholder, forfatter samt
ledelses- og organisationskonsulent. Siden 2008 har hun
haft rådgivningsvirksomheden Liv og Lederskab, i 2017
udgav hun bogen ‘Bæredygtig dannelse – Skitser til en
empatisk verden’ og i 2019 ‘Bæredygtighed – Fra moralsk
pegefinger til etisk kompas’. Desuden har hun skrevet
flere bøger om organisationsudvikling.
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Lone Belling, der er ledelses- og organisationskonsulent, og
som har skrevet flere bøger om bæredygtighed.

Er det egentlig i orden?
Et godt værktøj til at mindske den kløft, hvis man spørger
Lone Belling, er etik.
– Skal noget forankres, skal vi anvende vores etik.
Man skal spørge sig selv, om det er i orden, at vi bruger
så mange ressourcer, og at det har konsekvenser for
andre mennesker? Hvad er vi ved at miste som
konsekvens? Skal vi passe på det? De spørgsmål
handler om ordentlighed og retfærdighed. Vi skal
se på vores personlige handlinger gennem en
etisk optik. Gør man det, vil man som et almindeligt
empatisk menneske indse, at ens handlinger har en pris,
siger hun.
Næste skridt er handling, hvilket kan virke som en temmelig
uoverskuelig opgave.
– Der er områder i ens liv, hvor man kan gøre en indsats. Vi
kan gøre noget som individer, i forhold til måden vi bor på, spiser og forbruger, men vi kan også gøre noget i lokalsamfundet,
hvor vi kan gå sammen om fx at dele havemaskiner med nabo-

“

Viden om tingenes tilstand har vi haft i flere år. Men vi skal ikke bare forstå det med
hjernen, men også med hjertet. Ellers sker der ikke noget. Lige nu oplever vi, at der er
et misforhold mellem, hvad vi ved, og hvad vi gør.
Lone Belling

erne frem for, at alle køber hver deres. Man kan også tage det
etiske kompas med på arbejde og forsøge at lade udendørsarealerne vokse til af hensyn til insekter og fugle, fjerne brug
af plastik fra kantinen eller få solceller, siger Lone Belling.

– Vi ved fra psykologien, at når man begynder at handle, tager
det ene skridt det andet, fordi man finder en glæde ved det. På
den måde kan det udvikle sig, siger Lone Belling.

Godt for planeten – og for dig
Det ene skridt tager det andet
Det er noget af en udfordring at tage den bæredygtige dagsorden på sin kappe. Derfor skal man starte i det små.
– En god idé er at starte med de lavthængende frugter, for
man kæmper mod sin egen magelighed og vaner. Man kan lave
en konkret aftale med sin familie eller venner om det, så det
bliver til mere end bare snak. Vælg fx at skære ned på kødforbruget derhjemme. Det kræver, at man lærer noget nyt og
begynder at købe flere bønner og linser, siger Lone Belling.
Når man er lykkes på ét område, kan man udvide, og det er faktisk nemmere, end det lyder.

Det er ikke kun planeten, der kommet til at nyde godt af dine
gerninger. En indsats for bæredygtigheden betyder, at du
handler i tråd med det, du ved, er rigtigt og ansvarligt. Og det
føles godt.
– Det giver en følelse af, at man tager medansvar for fremtiden. Det er meningsskabende, og man gør det i samhørighed
med sine medmennesker og planeten – det er ting, vi ved, man
bliver lykkelig af, siger Lone Belling og fortsætter:
– De fleste har ressourcer til at gøre lidt, og der er mange
måder at gøre noget på. At bruge bæredygtighed som etisk
kompas er at spørge sig selv, hvad kan jeg gøre i mit liv – om det
er hjemme, på arbejde, i lokalsamfundet eller andre steder. n

Frie 02 • 2020

|

25

TEMA • BÆREDYGTIGHED

Øv dig i at være
uenig – og rummelig
Konflikter på arbejdspladsen er uundgåelige. Men bliver de ikke løst eller håndteret,
kan de dræbe arbejdsglæden og lede til, at man siger et ellers godt job op. Derfor er
konflikthåndtering vigtig for et bæredygtigt arbejdsliv.
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

H

vis skyld er det, at den mail ikke
blev sendt? Hvorfor er det kun
mig, der tømmer opvaskemaskinen på kontoret? Hvorfor informerer min leder mig ikke om de
nye beslutninger? En arbejdsplads er et
minefelt af konflikter, og de fylder en stor
del af vores arbejdsliv.
– Der er sådan set ikke noget i vejen
med at have en uoverensstemmelse med
en kollega. Men så snart man ikke er enige
om at være uenige, og det begynder at
påvirke ens adfærd, er det et problem,
siger Mads Lønnerup, der er chefkonsu-
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lent og partner i SUPPLEMENT AS, som
afholder kurser og foredrag om bl.a. konflikthåndtering.
– Slår man konflikter hen, vokser de og
spreder sig. De vil lede til mistrivsel på
arbejdspladsen, og på sigt vil de betyde,
at man søger et andet sted hen, selvom
man er glad for de faglige opgaver i ens
stilling, siger han.

Hvem rydder op?
Konflikter mellem kolleger falder typisk
ind i forskellige kategorier. En stor del af
dem handler om skyld og ansvar.

– Det er et skyld-spil, hvor man bruger
mange kræfter på at finde ud af, hvem der
har begået en fejl frem for at få fejlen rettet og komme videre. Snitflader medfører
også ofte konflikter, fordi opgaver falder
ned mellem to stole, og ingen ser dem
som deres at løse – et klassisk eksempel
er oprydning eller tømning af opvaskemaskinen. Og så er der værdikonflikter
om, hvad der er rigtigt og forkert eller
godt og dårligt. Er det fx i orden at komme
fem minutter for sent til møder, og hvordan taler vil til hinanden? siger Mads
Lønnerup.

Slår man konflikter hen, vokser og spreder de sig. De vil
lede til mistrivsel på arbejdspladsen, og på sigt vil de betyde, at man søger et andet sted hen, selvom man er glad
for de faglige opgaver i ens stilling, siger Mads Lønnerup.
Konflikter med ens leder er heller ikke
unormalt.
– Der kan selvfølgelig være tale om regulær dårlig ledelse, men mange af konflikterne med ens leder skyldes, at man
ikke kan gennemskue baggrunden for
lederens valg. Kan man ikke det, forsvinder
tilliden og respekten, når lederen ytrer sig,
siger Mads Lønnerup.

Skal ikke løses, men accepteres
Uanset hvilken konflikt man har eller med
hvem, er grundreglerne for at håndtere
den på en vellykket måde de samme.
– Konflikter er som ukrudt i haven – de
forsvinder ikke af sig selv, og man er nødt
til at tage det løbende. Derfor skal man
turde tage fat i konflikten tidligt. Mange
tænker, at det er farligt, men det bliver
først farligt, når man ikke tager konflikten.
De fleste konflikter om snitflader og opgaver kan løses forholdsvist enkelt. Men der
er også konflikter, som ikke kan løses, men
som skal accepteres – fx om hvilket fodboldhold, der er bedst, eller om Paradise
Hotel er godt eller forfærdeligt tv. Her er
målet ikke at blive enige, men at forstå,
at man er uenige, og at det ikke skal hindre, at man arbejder sammen, siger Mads
Lønnerup.

Mod og rummelighed
En god måde at komme derhen er ved at
være nysgerrig, når man er uenig. For hvis
man er nysgerrig, kan man bedre forstå
baggrunden for modpartens synspunkt.
Og forståelse er grundlaget for, at man
kan komme videre.
– At man tør tage konflikter, er ikke det
samme som, at man skal tage dem alle
sammen. Man skal tage dem, der er vigtige
for en. Hvis man er konfliktsky, skal det
være, fordi man vælger ikke at tage en
konflikt – ikke fordi man ikke tør. Det betyder til gengæld, at man skal være rummelig på de områder, hvor man vælger ikke at
tage konflikten. Man skal derfor øve sig i
både at turde være uenig og at være rummelig, siger Mads Lønnerup. n

5

GODE RÅD
TIL KONFLIKTHÅNDTERING

1. Øv dig i at være uenig. Det er ikke farligt.
2. Forstå din modpart. Det er grundlaget for, at I kan være
enige om en uenighed.

3. Øv dig i at være rummelig, og vælg dine konflikter baseret

på, hvor vigtig den er for dig. Det er ikke alt, du skal gå i konflikt om.

4. Vurdér, hvor vigtig konflikten er i forhold til relation til din

modpart. Der er sjældent grund til at ødelægge en vigtig
relation med en konflikt, der dybest set er irrelevant.

5. Prøv at have en løsning med til konflikten. Den er nemmere
at håndtere, hvis der er noget at tale ud fra.

Læs mere om kurset ”Kys konflikten” på næste side.
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Kys konflikten – tag på kursus i konflikthåndtering
Lær at håndtere forskellige konfliktsituationer på din arbejdsplads og bliv bedre til
at forstå din egen adfærd.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

K

onflikter, uoverensstemmelser og
trælse oplevelser er en uundgåelig del af livet. Indimellem bliver
vi følelsesmæssigt kapret, mister
overblikket og handler for meget
eller for lidt. Efterfølgende er det tydeligt,
hvad vi kunne have gjort, men måske ikke
havde mod til.
Gennem hele vores liv bliver der skabt en
række unikke hjernebindinger, som har
betydning for, hvordan vi oplever verden
og indgår i konflikter. Ønsker vi at ændre
vores tilgang til konflikthåndtering, skal vi
danne nye og andre hjernebindinger. Det
kræver, at vi kysser konflikten velkommen
og fokuserer på, hvad vi kan lære af den?

Vi ser på de følelsesmæssige reaktioner i
konflikter, der begrænser os i den frie og
fremadrettede kontakt mellem os og vores
kolleger.

Kurset i konflikthåndtering er et mix af
teori og praksis – dvs. korte oplæg, diskussioner og øvelser.

• Konfliktens natur – hvorfor og hvordan
opstår konflikter?

Find kurset tættest på dig
21.09.20: København

• Konflikter og hjernens erfaringer

23.09.20: Aarhus

• Nysgerrighed

28.09.20: Odense

• Følelsernes indflydelse – er du blevet
kapret?
• Problem eller løsninger – hvis der er en?

Tidsrum: Kl. 09.00-16.00.
Medlemsprisen er 995 kr.
(575 kr. for ledige).

• Hvad er din modvægt?
Vores kursus i konflikthåndtering fokuserer på, hvordan du som menneske, kollega
og/eller leder kan håndtere forskellige
konfliktsituationer, der opstår på arbejdspladsen og i almindelighed.
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Tag en kollega med
• Psykologiske spil og roller - hvilke reaktioner opstår under konflikter?

Som medlem af fagforeningen kan du tage
en kollega med til medlemspris.

Foredrag

95 kr.

STÆRKERE

– dyrk dine styrker,
håndtér dine svagheder
Vi inviterer dig og en ledsager med til foredraget
"STÆRKERE" med Mikael Kamber, der leverer en underholdende, veldokumenteret og til tider personlig beretning
om, hvordan du finder styrkerne i dig selv og andre.

Frie og DANA slår dørene op til det spændende foredrag i Odense
den 8. oktober, Aalborg den 26. oktober, Aarhus den 27. oktober og
København den 29. oktober.
Prisen for det hele er kun 95 kr. og du kan tage en ven med til medlemspris.

Læs mere og tilmeld dig på frie.dk.
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MEDLEMSFORDELE TIL DIG

Få særlige fordele, når det
gælder bank og forsikring
hos Alm. Brand
• Op til 45 % rabat på forsikringer
• Rabat og lav rente i banken
Læs mere og book et møde på

almbrand.dk/ff
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DET FRIE ORD

Få tryghed med Frie
Covid-19 har vist, hvor hurtigt arbejdsmarkedet kan påvirkes, og hvor meget utryghed,
der fulgte med. Så er det godt at kunne hente hjælp hos sin fagforening og a-kasse.
AF FINN D. AALESTRUP, FORMAND

H

vad kan du og jeg gøre for at
blive mere trygge i en usikker tid,
som opstår ud af det blå? Udover
en løbende uddannelse, hvor du
vedligeholder og udbygger dine
faglige kvalifikationer, giver det også god
mening at tegne de medlemskaber og forsikringer, der bidrager mest til din tryghed
i forhold til arbejdsmarkedet. Med en fagforening og a-kasse i ryggen er du sikret
hjælp til at komme igennem uforudsete
udfordringer.

Vælg Frie Favorit
I Frie anbefaler vi Frie Favorit som det
bedste medlemskab, der giver dig mest
tryghed i forhold til dit job og din karriere. Her får du både karriererådgivning
og coaching, og kommer du ud for fx en
konkurs, arbejdsskader, langtidssygemelding etc., så har du Fries juridiske team til
din rådighed. Frie Favorit giver dig adgang
til både den faglig rådgivning, kurser og
meget andet.

“

Med et Frie Favorit medlemskab får du både karriererådgivning og coaching, og kommer du ud for fx en konkurs,
arbejdsskader, langtidssygemelding etc., så har du Fries
juridiske team til din rådighed.
Finn D. Aalestrup

Medlem af a-kassen
I fagforeningen Frie anbefaler vi medlemskab af vores a-kasse sammen med et
medlemskab af fagforeningen. De to ting
tilsammen er med til, at du har den bedste
rygstøtte på arbejdsmarkedet.
Situationen omkring Covid-19 har vist, at
det altid er fornuftigt at have et medlemskab af A-kassen Frie, hvis den utænkelige situation skulle opstå. Medlemskab af
A-kassen Frie er sammen med Frie Favorit
med til at give dig tryghed, hvis du mister
jobbet af den ene eller anden årsag.

Klik ind på frie.dk eller ring til os
Opstår der særlige situationer på arbejdsmarkedet, så er vi i Frie altid klar til at
hjælpe med svar på de mange spørgsmål,
der kan og vil opstå. Du kan derfor altid
klikke ind på frie.dk, hvor vi har aktuel og
relevant information, der kan besvare
mange af de spørgsmål, som kan opstå i
arbejdslivet.
Du kan som medlem også altid kontakte
os med de spørgsmål, der gør dig usikker
i forhold til jobbet. Vores dygtige medarbejder er klar til at hjælpe dig med dine
spørgsmål eller bekymringer.

Frie scorer højt på Trustpilot
Vi er også meget stolte af, at vi får de
bedste anbefalinger fra vores medlemmer
på Trustpilot. 8 ud af 10 giver os 5 stjerner. Et bedre kvalitetsstempel af Frie og
A-kassen Frie kan vi ikke ønske os. n
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Hvordan tænker du bæredygtigt?
Bæredygtighed er mange ting. Lige fra at sortere affald derhjemme til at skralde mad,
som supermarkedet har smidt ud. Men hvor meget fylder det i din hverdag?
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

Gitte Laursen, 47 år, uddannelseschef
Hvordan tænker du bæredygtigt i hverdagen?
Jeg sparer på vand og el, spiser ikke så meget kød og køber så vidt muligt årstidsbestemte
grøntsager. Jeg synes, at det er svært at gennemskue, om noget er produceret bæredygtigt. Der mangler en fælles mærkning. Jeg har kigget på togrejser som alternativ til
flyrejser for familien, men det hænger ikke rigtigt sammen med hensyn til at nå frem til
destinationerne – og have tid til at være der.
Hvorfor er bæredygtighed vigtig?
Det handler om at bevare naturen for de kommende generationer, men også på kort sigt.
Jo flere rammer der er, til at styre vores adfærd i en bæredygtig retning, desto bedre. Det
kunne fx være krav om mindre emballage eller tilskud til at udskifte dieselbilen med en elbil.

“

Jeg sparer på vand, varme og el og køber nærproducerede fødevarer. Folk tænker automatisk
økologi, når de taler bæredygtighed. Men hvor bæredygtig er en økologisk tomat, som er transporteret hertil fra Holland?
Markus Pratelli

Kristian Foldager, 51 år, trading analyst
Hvordan tænker du bæredygtigt i hverdagen?
Jeg sorterer affald, er opmærksom på forbruget af vand og el og tager bussen til og fra arbejde. Men ofte styrer bekvemmeligheden. Jeg ved, at jeg bør hoppe på cyklen, når vi lige
mangler nogle ting fra den lokale købmand, men ni ud af 10 gange ender jeg med at tage bilen.
Hvorfor er bæredygtighed vigtig?
Hvis ikke vi passer på miljøet og planeten, har vi ikke rent vand og ren luft i fremtiden. Jeg er
ikke super miljøbevidst, og når vi skal på ferie, vælger vi ud fra, hvad der passer os bedst
– ligesom de fleste andre gør. Helt grundlæggende tror jeg, at vi skal hjælpes til at blive
mere bæredygtige, og jeg har det fint med, at der bliver lagt afgifter på ting.
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Katrine Mørk,

Lasse Kiil Pedersen,

Lærke Birch Breuning,

Hvordan tænker du bæredygtigt
i hverdagen?
Jeg spiser ikke ko og gris. Det handler
om både klimabelastning og dyrevelfærd – og at jeg egentlig ikke kan
lide kødet. I hverdagen sorterer jeg
affald, slukker for lyset, når jeg ikke
er i rummet, lukker for vandet, når jeg
putter shampoo i håret og gemmer
overskydende mad i fryseren.

Hvordan tænker du bæredygtigt
i hverdagen?
Jeg køber så vidt muligt grøntsager,
som er dyrket lokalt og ikke transporteret over lange afstande, og kød skal
være dansk og økologisk. Jeg prøver
at tænke på miljøet i hverdagen og
samler gerne affald op på gaden og i
naturen.

Hvordan tænker du bæredygtigt
i hverdagen?
Det gør jeg på mange måder. Jeg
har taget et aktivt valg om at være
vegetar for at bruge færre ressourcer. Desuden prøver jeg så vidt
muligt at købe mad, som er nærproduceret. Jeg skralder også – typisk
grøntsager og frugt – hos et supermarked, og jeg køber genbrugstøj
og brugt friluftsudstyr. Det handler
også om at spare penge – faktisk er
der gået lidt sport i det for min kæreste og jeg.

17 år, studerende

33 år, advokat

Hvorfor er bæredygtighed vigtig?
Fordi jeg tænker på, hvordan andre
får det, når isen på polerne smelter,
vandstanden stiger, korallerne dør,
dyrarter forsvinder, og jordkloden
ikke længere ser ud som i dag.

Hvorfor er bæredygtighed vigtig?
Jeg blev far for 16 måneder siden og
vil gerne gøre mit til at give en verden
videre til min søn, som er nogenlunde
magen til den, jeg er vokset op i.
Omvendt er jeg ikke religiøs omkring
det. Fx er jeg ikke nået dertil, at det
begrænser min rejseadfærd, og selvom min næste bil nok bliver en elbil,
kører jeg i en benzinbil nu.

Markus Pratelli, 48 år,

28 år, studerende

Hvorfor er bæredygtighed vigtig?
Det er bevist gang på gang, at de
problemer, der er – fx global opvarmning – er menneskeskabte, og derfor
kan vi hver især spille en aktiv rolle.
Det handler om at holde sig oplyst
og træffe bevidste valg ud fra det.
Hvad end det er at vælge bæredygtigt eller ej.

landbrugsrådgiver

Hvordan tænker du bæredygtigt i hverdagen?
Affaldssortering fylder en del – på godt og ondt – når man er fem personer i familien.
Derudover sparer jeg på vand, varme og el og køber nærproducerede fødevarer. Folk tænker
automatisk økologi, når de taler bæredygtighed. Men hvor bæredygtig er en økologisk tomat,
som er transporteret hertil fra Holland?
Hvorfor er bæredygtighed vigtig?
Jeg synes, debatten bliver skævvredet, for folk glemmer, at det er et globalt problem. Når vi fx er gode
til at genanvende plast, skal vi eksportere den viden til de lande, som forurener verdenshavene mest med plast. Vi skal heller
ikke stoppe med at flyve, men i stedet udvikle biobrændstof til fly. Og ikke mindst skal vi stoppe med at kalde det en klimatrussel. Det er klimaforandringer – ikke Armageddon – og vi skal finde løsninger på det.
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Min nye arbejdsplads var
Morten Bank så frem til sit
nye job som salgsdirektør,
men forventningsglæden
blev hurtigt vendt til frustration, da ejerkredsen
pludselig mente, at hans
ansættelse var ugyldig, og
virksomheden senere gik
konkurs. Sammen med Frie
lagde Morten sag an og fik
medhold og seks måneders
løn i godtgørelse.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN • ILLUSTRATION: MARCK FINK

S

idste forår fik Morten Bank en
nedslående meddelelse. Han
og seks af hans kolleger skulle
spares væk, så han måtte i gang
med jobsøgningen. Via LinkedIn
er der bid! Han bliver kontaktet af en
fødevarevirksomhed på udkig efter en
salgsansvarlig, og Morten Bank skynder
sig at sende sit CV til direktøren.

trænge igennem i ejerkredsen, men efter
de havde hentet en ny bestyrelsesformand ind fra branchen, var der kommet
god fremdrift. Vi holder kontakten et par
måneder, og da jeg kommer til samtale i
juli, møder jeg både bestyrelsesformanden og direktøren. Der er rigtig god kemi,
og jeg bliver kontaktet samme eftermiddag: Direktøren har fået mandat til at få
mig tilknyttet firmaet.

Jobbet i hus – næsten
Morten Bank kendte godt til virksomheden af omtale. Den tidligere ejer havde to
gange mistet fodfæstet, men nu skulle en
ny ejerkreds genetablere virksomheden,
og de havde ansat en direktør til at tage
sig af produktion og afsætning.
– Det var her, jeg kom ind i billedet. Jeg
havde selvfølgelig mine forbehold, men
da jeg taler med direktøren, som også
er relativt nyansat, fortæller han mig,
at han tidligere har haft lidt bøvl med at
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På mødet havde parterne i fællesskab
udfærdiget en grovskitse for en stilling
som salgsdirektør. De havde drøftet
løn og ansvarsområder osv., og næste
morgen sender direktøren en mail og
bekræfter, at de har en aftale, og at jobbeskrivelsen vil blive udformet, når Morten officielt starter.
– Jeg beder ham om, for en god ordens
skyld, også at bekræfte datoen for min
ansættelse, og det gør han. Så aftalen

bliver, at jeg officielt starter 2. september
og kan komme på besøg i virksomheden i
august.
Alt tegner godt for Morten Bank, der glæder sig til at komme i gang med sit nye
arbejdsliv og kan se frem til en sommer
uden de store økonomiske bekymringer
efter afskedigelsen.
– Jeg var så glad for udsigten til at
komme i arbejde igen. Aftalen var på
plads, og nu kunne jeg holde sommerferie
i fred og ro. Jeg kom rigtig godt ud af det
med den nye direktør, der havde masser
af pionergejst, og jeg så meget frem til
vores samarbejde

En ny virkelighed venter
Morten Bank var sikker på, at på trods af
virksomhedens brogede fortid, så ville de
gå en spændende tid i møde som et nyt
stærkt hold, der havde til opgave at gen-

pilrådden bag facaden

opbygge virksomhedens image og give
den en frisk start.
Det viste sig dog imidlertid at være en hel
anden virkelighed, der venter ham, da han
i august besøger virksomheden.
– Jeg tror, at jeg skal op og mødes med
ejerkredsen og fortælle om, hvem jeg er.
Jeg starter med at præsentere mig selv,

men bagefter bliver direktøren pludselig
sendt udenfor døren, og jeg får at vide,
at de ikke mener, der er råd til en salgsdirektør, og at de opgaver, jeg skulle løse,
var nogle, som den tidligere ejer kunne
tage sig af. Altså ham, som flere gange før
havde kørt virksomheden i sænk. Jeg var
målløs, da jeg gik derfra. De ville vende tilbage til mig ugen efter, og udenfor lokalet

står en måbende direktør, der følger mig
ud og spørger efter mere information.
Han aner ikke, hvad der sker, men jeg siger
til ham, at det skal han spørge ejerkredsen om!
Ugen efter erfarer Morten Bank, at direktøren har sagt sit job op, og før det er den
nye bestyrelsesformand også stoppet.

“

Jeg var så glad for udsigten til at komme i arbejde igen. Aftalen var på plads, og nu kunne jeg
holde sommerferie i fred og ro. Jeg kom rigtig godt ud af det med den nye direktør, der havde
masser af pionergejst, og jeg så meget frem til vores samarbejde.
Morten Bank
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Det var enormt frustrerende. Fra at tro, at jeg
skal til at tjene penge
og har fået et godt job,
vender det hele på 1 1/2
uge, og jeg skal til at føre
en sag. Inde bag facaden
var det hele bare pilråddent, så det var alligevel
godt, at jeg endte med
ikke at komme i gang
og skulle lægge navn til
den virksomhed, siger
Morten Bank.

»

Ejerkredsen mener ikke, at de er blevet
informeret om de nye tiltag og fastholder
derfor, at de ikke kan opfylde kontrakten,
som Morten har modtaget, men endnu
ikke har fået underskrevet.

Hjælp fra Frie
– Jeg skynder mig at tage fat i Frie for at
få juridisk rådgivning, og så starter et
langt forløb med dokumenter frem og tilbage. På et tidspunkt bliver jeg kontaktet
direkte af en talsmand for ejerkredsen. I
første omgang lyder han venlig og sympatisk og vil gerne finde frem til en god løsning, men pludselig ændrer han taktik og
siger, at det vil skade min fremtid i branchen, at jeg er sådan en, der rasler med
sablen og lægger sag an, lige så snart der
er samarbejdsproblemer. Så lagde jeg på!
Senere kontakter talsmanden Morten
Bank endnu engang og tilbyder ham et
forlig på 30.000 kr.

36

|

Frie 02 • 2020

Men da Morten ifølge kontrakten var
ansat uden prøvetid og havde seks måneders løn + ferie til gode, afslår han, og
Fries jurist indskærper, at al fremtidig
udveksling skal ske igennem Fries juridiske afdeling, og der bliver indsendt en
stævning til retten i september.
– Det var enormt frustrerende. Fra at
tro at jeg skal til at tjene penge og har
fået et godt job, vender det hele på 1 1/2
uge, og jeg skal til at føre en sag. Inde bag
facaden var det hele bare pilråddent, så
det var alligevel godt, at jeg endte med
ikke at komme i gang og skulle lægge
navn til den virksomhed.

Et langt halvt år
Virksomheden sætter en advokat på
sagen, der forsøger at pille dokumentationen fra hinanden, men Morten og det
juridiske team er sikre på, at de har en
god sag, da de udover kontrakten, også
har direktørens bekræftende e-mail som
dokumentation.

I februar tager sagen endnu en drejning,
da selskabet bag virksomheden går
konkurs. Morten og Frie vinder sagen.
Virksomheden skal betale godtgørelse
på seks måneders løn, og derfor overgår afgørelsen til Lønmodtagernes
Garantifond, som hjælper lønmodtagere,
der kommer i klemme i konkursramte
virksomheder. Her vil Morten dog kun få
dækket en del af den fulde godtgørelse.
Han har ikke fortrudt, at de gik rettens
vej, men derfor har forløbet alligevel
været hårdt:
– Vi stævnede dem i september og fik
dommen i marts. Jeg har fået fortalt, at
det er et hurtigt forløb efter standarden,
men det gør det ikke mindre frustrerende,
at man måned efter måned skal forholde
sig til, at ens modpart forsøger at få det,
man siger, til at ligne løgn og bedrag, fortæller Morten Bank og fortsætter:
– Jeg er den vedholdende type, og jeg
har fulgt godt med. Det har givet mig ro
at kunne læne mig op ad den juridiske
bistand og vide, at et eventuelt tab ikke
ville koste mig andet end frustrationen.
Jeg er meget taknemmelig over den hjælp,
jeg har fået fra Fries dygtige jurister. Det
ville have været for tungt både økonomisk
og mentalt at stå med alene. n

I
Har du brug for juridisk hjælp?
Husk at du altid kan få hjælp fra
vores dygtige jurister i Frie, hvis
du får et problem på dit job. Har du
spørgsmål i forbindelse med et nyt
job, hjælper vi dig med alt lige fra
gennemgang af din ansættelseskontrakt til karrieresparring.
Får du på et tidspunkt behov for
det, står vi også ved din side, når
der skal føres sager i retten.
Kontakt os på 63 13 85 50, hvis
du har brug for råd og vejledning.

JURIDISK

HVAD

skal din
ansættelseskontrakt indeholde?

Det er altid en god idé at sikre sig en
underskrevet ansættelseskontrakt og
sætte sig godt ind i den, ellers kan det
have store økonomiske konsekvenser.
Her får du et overblik over, hvad din
ansættelseskontrakt skal indeholde,
og hvad du skal gøre, hvis din ansættelseskontrakt er mangelfuld.

En gyldig ansættelseskontrakt
skal som minimum indeholde:
Navn og adresse på arbejdsgiveren og lønmodtageren
Arbejdsstedets beliggenhed
Beskrivelse af arbejdet
Tiltrædelsestidspunkt (fra den dag starter din arbejdsgivers pligt til at betale løn, beregningen af din anciennitet
og også din arbejdsgivers opsigelsesvarsel)
Forventet varighed (hvis ansættelsen er tidsbestemt)

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Ferie og helligdage
Opsigelsesvarsel
Løn

D

in ansættelseskontrakt skal indeholde de mest gængse
detaljer omkring din ansættelse, såsom arbejdstid, løn,
ferie og opsigelsesvarsel. Hvis du og din arbejdsgiver
også mundtligt aftaler særlige vilkår for din ansættelse,
bør du altid få dem skrevet ind i din kontrakt, så der ikke
opstår nogle misforståelser mellem dig og arbejdspladsen.
Hvis der ikke står noget om overarbejde i din ansættelseskontrakt, er udgangspunktet, at du ikke får ekstra betaling for
ekstra timer. Du har altså ikke krav på at modtage løn, når du
arbejder over.
Er det derimod angivet, at overarbejde honoreres, er udgangspunktet, at du får betaling i forholdet 1:1. Arbejder du på sønog helligdage, bør det også stå i kontrakten, om du får særskilt
betaling for det.

Hvis din kontrakt er mangelfuld
Hvis din kontrakt ikke indeholder alle væsentlige og relevante
oplysninger om dit ansættelsesforhold, har du krav på en godtgørelse. Du har også krav på en godtgørelse, hvis du ikke har
fået kontrakten senest 1 måned efter, du blev ansat.

Arbejdstid (det skal fx fremgå, om du selv skal betale dine
frokostpauser og pauser i øvrigt)
Kollektiv overenskomst (hvis du er omfattet af en kollektiv
overenskomst, skal den specifikke overenskomst fremgå af
din kontrakt)
Uanset om du er måneds- eller timelønnet, skal din løn altid
fremgå tydeligt af din ansættelseskontrakt, og det skal
også fremgå, hvornår du vil få lønnen udbetalt.

Godtgørelsen fastsættes efter en konkret vurdering og kan
være op til 13 ugers løn, hvis manglen har haft betydning for
dit ansættelsesforhold. I grove tilfælde kan godtgørelsen være
op til 20 ugers løn.
Hvis manglen kan undskyldes og ikke har haft konkret betydning for dit ansættelsesforhold, kan du dog højst få 1.000 kr. i
godtgørelse. Det kunne fx være, hvis din arbejdsgivers adresse
eller arbejdsstedet ikke er angivet, selvom det ikke har skabt
tvivl om arbejdsstedets placering.
Kontakt altid Frie på 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål til
din ansættelseskontrakt.
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Vi ELSKER at give dig
inspiration og ny viden!
Netop derfor var vi også kede af det, da vi måtte aflyse vores mange planlagte medlemstilbud her i årets første halvdel og måtte sende aflysninger ud til alle jer, der var
tilmeldt.
AF IBEN MALLING, TEAMLEDER FOR MEDLEMSAKTIVITETER

D

rivkraften bag vores planlægning
af de mange medlemstilbud er jo
netop kontakten til jer medlemmer og de input, vi får fra jer, og
vigtigst af alt de smil vi får tilbage,
når tilbuddene har bragt glæde, ny inspiration eller nye kompetencer.

Corona viste nye veje
Men Corona-tiden har også lært os alle en
masse. Vi mødes og modtager ny viden
på flere måder end før og er mere end
nogensinde parate til at tænke nyt. Og
dét, at søge viden og inspiration online,
står nu mere åbent for langt flere end
før. Mange hundrede medlemmer valgte
blandt andet i april og maj måned at logge

“

på vores fire onlinearrangementer ”fælles karantænefredag”, hvor blandt andet
Jacob Risgaard og Lars Brygmann delte ud
af deres erfaringer og syn på positiv motivation. For nogle medlemmer var det deres
første online arrangement nogensinde, og
for andre var det blot endnu en oplevelse i
rækken. Men én ting er sikkert – den virtuelle scene har fået en bredere følgerskare
og er kommet for at blive.

af gode rabataftaler og oplevelser, som du
kan benytte her hen over sommeren, og
der er flere online kurser og inspirationsforedrag, kun for dig som medlem.
Til efteråret, hvor Danmark forhåbentlig
igen åbner op for, at vi kan være flere sammen, vil der være masser af spændende
arrangementer med bl.a. Mikael Kamber,
Stephanie Surrugue, Rune Klan og Birgit
Aaby.

Masser af inspiration at glæde sig til
Denne udvikling med en god blanding af
medlemstilbud, der afholdes henholdsvis
online og fysisk, fortsætter i Frie. Vi har et
væld af tilbud linet op til dig som medlem,
og flere kommer løbende til. Der er masser

Vi glæder os til at se dig – hvad enten det er
på den ene eller den anden måde!

Se alle medlemstilbuddene på frie.dk.

Vi har et væld af tilbud linet op til dig som medlem, og flere kommer løbende til. Der er
masser af gode rabataftaler og oplevelser, som du kan benytte her hen over sommeren,
og der er flere online kurser og inspirationsforedrag, kun for dig som medlem.
Iben Malling
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Mikael Kamber

EFTERÅRET

Stephanie Surrugue

BYDER PÅ SPÆNDENDE
ARRANGEMENTER.
LÆS MERE PÅ
FRIE.DK

Rune Klan

Birgit Aaby
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Er du på

arbejde

i weekenden?

Weekendarbejde
kan koste dagpenge
Dagpengeregel rammer uretfærdigt, når medlemmer med weekendarbejde melder sig ledige midt i måneden.
En særlig dagpengeregel om ”teknisk belægning” betyder, at medlemmer, der bliver
ledige fra weekendarbejde, får fradrag
for hverdagene, oveni deres reelle
arbejdstimer. På den måde bliver de
modregnet for langt flere arbejdstimer, end de reelt har haft.
Fuldtidsforsikrede har som udgangspunkt ret til 160,33 timers dagpenge om
måneden. Det er nemt at administrere ved
opsigelser til den 1. i måneden. Problemet
opstår for ledige, der har mistet jobbet i
løbet af måneden. Udbetalte løntimer skal
nemlig modregnes, og reglerne er indrettet
sådan, at det som udgangspunkt antages,
at man arbejder fra mandag til fredag i nøjagtigt 7,4 timer om dagen.

Her finder du os ...

Teknisk belægning
Så selv om man faktisk har arbejdet i
weekenden, tæller fridage i løbet af ugen,
som om man ikke har stået til rådighed for
arbejdsmarkedet, og bliver teknisk belagt
med 7,4 timer pr. dag, fordi man ikke var
ledig og tilmeldt jobcenteret.
Man straffes altså for at arbejde i weekender i stedet for hverdage i den måned,
hvor man bliver ledig.

Minister vil se på skævheden
Beskæftigelsesministeren er opmærksom
på sagen og har lovet at kikke på skævheden sammen med partierne bag dagpengereformen. Forhåbningen er, at ledige med
weekendarbejde i fremtiden kan slippe for
at blive straffet urimeligt hårdt.

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

Hovedkontor
Overgade 24 • 5000 Odense C
• Tlf.: 63 13 85 50 • frie.dk
Åbningstider
Man. - ons. kl. 8-16
Tors. kl. 8-17

Mød os rundt om i Danmark og husk at booke

Fre. kl. 8-15

dit møde på forhånd. Klik ind på frie.dk
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Hovedbestyrelsen i A-kassen Frie:
Finn D. Aalestrup (formand)
Karin Fredskild (næstformand)
Anker Christiansen
Marianne Normann Jensen
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen

Feriedagpenge i det korte
ferieår frem til september 2020
Har du set brevet med optjening af feriedagpenge fra a-kassen om det antal dage, som
kan bruges i perioden 1. maj til 31. august 2020? Det er sendt til alle ledige medlemmer.
I Medlemsportal på frie.dk kan du søge om
feriedagpenge, og feriedagpengene kan
tidligst udbetales en uge før, det er ferietid.

Ny ferielov betyder noget for dine feriedagpenge
Du kan max have optjent 17 dage med
feriedagpenge, som du kan bruge i det
korte ferieår fra 1. maj – 31. august 2020.
Bruger du ikke ferien med feriedagpenge,
vil dagene ikke kunne holdes eller overføres
til efter den 31. august 2020.

Samtidighedsferie
Den 1. september 2020 introduceres begrebet samtidighedsferie, som betyder, at
du løbende optjener ret til feriedagpenge.
For hver måned med fulde dagpenge, optjenes ret til 2,08 feriedage. Dagene kan spares op eller holdes løbende i perioden fra

Bestyrelser

1. oktober 2020 til 31. december 2021. Hvis
du har optjent almindelige feriepenge via
en arbejdsgiver, skal de altid holdes først.
Du vil også optjene feriedagpenge af barselsdagpenge fra kommunen.
Den nye ferielov fra 1. september 2020
giver, som noget nyt, nyuddannede
mulighed for at begynde at holde ferie
med løn en måned efter, de er blevet
ansat – eller at optjene feriedage
fra dagpenge. De har med den gamle
ferielov hidtil skullet vente 16 måneder,
før de kunne holde ferie med feriedagpenge.
Når vi nærmer os 1. september, vil
ledige høre fra os igen og få mere information om samtidighedsferie og muligheden for feriedagpenge.

NY PRIS: 69 KR.
FOR HJÆLP TIL DIG,
DER ER SELVSTÆNDIG

DANA bestyrelse
Bjarne Hansen (formand)
Bernt Nielsen
Pernille Plambeck

Pr. 1. juli er prisen for et medlemskab af foreningen DANA 69 kr.

Jesper Giørtz Mogensen

Er du blandt de mange, der har glæde
af foreningen DANA, som hver måned
hjælper selvstændige med at få det
bedste ud af deres forretning, så skal
du være opmærksom på, at prisen for
medlemskab af DANA reguleres en
smule fra 65 kr. til 69 kr. fra juli måned.
Se mere på frie.dk
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Coronakrisen:

Hjælpepakker til ledige
Folketinget og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering var tidligt ude med håndsrækninger til ledige medlemmer, som blev ramt hårdt af opbremsningen på arbejdsmarkedet pga. Corona-udbruddet.
AF VIVI B. ARNOLDUS, CHEFKONSULENT I A-KASSEN

Beskæftigelsesindsatsen midlertidigt suspenderet
Mens Danmark var lukket ned pga. Covid19, blev ledige fritaget for at skulle søge
job, være i aktivering og komme til samtaler i jobcenter og a-kassen. Hele beskæftigelsesindsatsen blev med andre ord suspenderet midlertidigt fra den 12. marts
2020 og indtil den 27. maj 2020.

Hastelove gennemført
Ved ekspresbehandling vedtog i Folketinget den 27. marts og igen den 20. april
2020 en række lempelser, hvor bl.a. dagpengeancienniteten blev sat på pause.
Et nødvendigt og velkomment tiltag for
at lette presset på ledige på dagpenge.

april, maj og juni 2020, tæller ikke med
i forbruget af dagpengeperioden. Det
betyder, at der kan modtages dagpenge i fire måneder længere.

godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
(G-dage) er suspenderet ved arbejdsfordeling eller hjemsendelse til og med
den 30. juni 2020

• Forbrug af supplerende dagpenge
på pause
Grænsen for supplerende dagpenge
på 30 uger (for både lønmodtagere og
selvstændige) er suspenderet fra den
24. februar til den 28. juni 2020 (uge
9 – uge 26). Det betyder, at der kan
modtages supplerende dagpenge i fire
måneder længere.

• Mulighed for genindmeldelse
Samtidig blev der også mulighed for
genindmeldelse i a-kassen, hvis man
havde opbrugt sin dagpengeret i perioden fra den 1. marts 2020 og havde
meldt sig ud. Ved genindmeldelsen
åbnes for muligheden for at få dagpenge indtil 30. juni 2020. n

De samlede lempelser betyder:

• Karensdage suspenderet
Træk for karensdag for manglende
arbejdstimer i samme periode er ligeledes suspenderet.

• Fire måneders pause i forbrug af
dagpengeperioden
Dagpenge, der udbetales for marts,

• G-dage suspenderet
Arbejdsgivernes betaling af dagpenge-
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Er du i tvivl om, hvad de forskellige
lempelser konkret har af betydning
for dig, er du velkommen til at kontakte a-kassen.

A-KASSE

A-kassen Frie holdt gang i hjælpen
til de ledige i coronatiden
Hele beskæftigelsesindsatsen blev sat i stå den 12. marts, efter statsminister
Mette Frederiksen lukkede landet ned. Men A-kassen Frie har holdt kontakten
med de ledige, der har brug for hjælp.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

D

a Danmark lukkede ned, skulle ledige ikke længere til
fysiske samtaler i jobcenter og a-kassen, og der var heller ingen krav om at søge job og joblogge. Alligevel har
A-kassen Frie holdt kontakten med de ledige medlemmer, der havde brug for hjælp og rådgivning – på helt
frivillig basis.
– Vi ser det som en vigtig opgave som a-kasse at stille vores
kompetencer til rådighed for vores medlemmer. Vi så allerede
tidligt i lockdown perioden, at medlemmerne efterspurgte
rådgivning og hjælp til at tænke nyt i forhold til jobsøgning.
Derudover har vi mærket, at mange medlemmer har haft brug
for nogle at tale med – en form for ”kontaktsult”. Derfor har vi
mødt stor imødekommenhed, når vi har henvendt os til medlemmerne, fortæller teamleder i a-kassen, Britta Kaltoft.

Ja tak til sparring
I den periode, landet har været lukket, har A-kassen Frie
fastholdt kontakten med nyledige med tilbud om lovpligtige
CV-samtaler. Alle har – på ganske frivillig basis – fået et tilbud
om en samtale hjemmefra. Langt de fleste medlemmer har takket ja til sparring på deres jobsøgning og en snak – på afstand
– om hverdagen som jobsøgende midt i en coronatid, hvor det
kan være svært at finde fodfæste på et forandret arbejdsmarked.
Britta Kaltoft har oplevet, at mange var positivt overraskede
over at blive kontaktet af a-kassen, selv om beskæftigelsesindsatsen var sat i bero:
– De fleste ser det som en gave, at vi ringer. En del af de
medlemmer, som vi har talt med, har ikke søgt job i mange år,
og derfor har de brug for hjælp til at komme i gang med ansøgning og CV. Vi har udarbejdet udkast til ansøgning og CV til
forskellige brancher og har også lavet udkast til ansøgninger og

Job
søges

CV, som man kan bruge, hvis man søger uopfordret. Det er der
en del medlemmer, der gør i øjeblikket. Derudover har medlemmerne brug for at se arbejdsmarkedet i et større perspektiv:
Uddannelse, ændring af jobspor osv., og her har karrierekonsulenterne med deres store viden om arbejdsmarkedet meget at
byde ind med.

Vigtigt at holde kontakten
A-kassen Frie håber, at myndighederne vil tage ved lære af
fordelene ved at holde kontakt med de ledige, uanset hvilken
udfordringer der må opstå i fremtiden.
– Generelt er der en bekymring for, hvordan arbejdsmarkedet
ser ud, når samfundet lukker helt op igen. Vi har en del ledige i
service- og restaurationsbranchen, og her er bekymringen helt
klart, om virksomhederne har råd til nyansættelser. Ved at give
rådgivning 1:1 – altså en nærværende og relevant rådgivning,
oplever vi, at medlemmerne føler sig mødt, hørt og set i en ganske svær situation for mange. Og derfor er det vigtigt, at vi ikke
bare slipper de ledige, men tilpasser vores service til den aktuelle situation og er der, når medlemmerne har brug for os. n
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Er du stavnsbundet af
Når vi rådgiver vores medlemmer, støder vi ofte på
ansættelseskontrakter, der
indeholder en konkurrenceeller kundeklausul. Det kan
have fatale konsekvenser
for deres fremtidige karriere.
AF OLE ØSTERGAARD, JURIDISK CHEF

E

n konkurrenceklausul forbyder at
tage job hos en konkurrent, når en
ansat skal videre i karrieren, mens
en kundeklausul forbyder den
ansatte at betjene den tidligere
arbejdsgivers kunder, være ansat hos dem
eller have andre former for erhvervsmæssig kontakt. I dag er både konkurrence- og

kundeklausuler for alle medarbejdergrupper reguleret af Ansættelsesklausulloven,
men sådan har det ikke altid været. Før
loven kom til i 2016, var området reelt kun
reguleret for funktionæransatte.

Tre år uden relevante jobmuligheder
Jeg rådgav for nyligt et medlem, der netop
ikke var funktionær, og som havde accepteret en konkurrence- og kundeklausul,
hvorefter han, i en periode på 3 år, ikke
måtte tage ansættelse ved konkurrenter eller kunder, starte egen virksomhed

“

I dag ser vi en tendens til,
at konkurrence- og kundeklausulerne indeholder
bestemmelse om, at den
ansatte skal betale bod
(reelt en bøde), hvis han
eller hun overtræder klausulen.
Ole Østergaard
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Kontakt
os, hvis ...

en klausul?
eller have kontakt til eller betjene kunder
på hele Fyn. Klausulen gjorde, at vores
medlem reelt var låst og ikke kunne få et
andet job inden for sit fag. Da han ikke var
funktionær, havde han desuden ikke krav
på nogen kompensation, som det ellers har
været et krav for funktionæransatte siden
1999.

delsestidspunktet, og 60 % hvis det er en
”både-og-klausul".
Da ”gamle klausuler” imidlertid ikke er ugyldige, selvom der er kommet nye regler, så
tag fat i juridisk afdeling og få rådgivning
om din ansættelseskontrakt, så du er sikker på ikke at være stavnsbundet, når du
skal videre i arbejdslivet. n

I
.... du har spørgsmål til
din ansættelseskontrakt, eller
hvis du er i tvivl med hensyn
til en evt. konkurrenceeller kundeklausul.

Det lykkedes os at forhandle en rimelig aftale på plads med vores medlems
arbejdsgiver, men der var ingen garanti
for at lykkes, da det jo kræver velvilje fra
begge parter til at indgå en ny aftale.
I dag ser vi desuden en tendens til, at konkurrence- og kundeklausulerne indeholder
bestemmelse om, at den ansatte skal betale bod (reelt en bøde), hvis han eller hun
overtræder klausulen. Det mest grelle
eksempel vi har set, var medarbejderen,
der skulle betale en bod til arbejdsgiveren
svarende til 6 måneders løn, hvis han overtrådte klausulen, efter han var fratrådt.

Ikke længere end et år
I dag siger reglerne for alle medarbejdere
(funktionærer som ikke funktionærer),
at klausulerne maksimalt må have en
varighed på 12 måneder, dog maksimalt 6
måneder, hvis det er en ”både-og-klausul”
(både en konkurrence- og kundeklausul),
ligesom den ansatte skal kompenseres
med minimum 40 % af lønnen på fratræ-
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DEMOKRATI

Erhverv: Økonomielev hos EnergiFyn

Mød Louise Christoffersen

Alder: 19 år

Uddannelsesrepræsentant
i Region Fyn

Region: Fyn

Fritidsinteresser: Fodbold og gør-det-selv-projekter

Hvad elsker du at bruge tid på?
Jeg spiller selv fodbold, og det er en ting, vi går meget
op i i min familie, og vi nyder den tid, vi har sammen,
når vi ser fodbold.
Jeg kan også godt lide at være kreativ, eksempelvis er
jeg begyndt at strikke. Dette er selvfølgelig ikke det
helt vilde gør-det-selv, men jeg kan godt lide tanken
om at lave noget selv. Følelsen af at have bygget eller
lavet noget selv fra bunden, er jeg helt vild med, og det
giver en helt speciel ro indeni.
Har du et ønske for fremtiden?
Jeg ønsker den kæmpe kliché at blive lykkelig. Jeg ønsker at finde kærligheden, få børn, hus, bil og det hele.
Mange siger, at man skal nyde ungdommen, men jeg er
gammel af sind og kan slet ikke vente med at starte mit
“voksne” liv, for i min optik er der ikke en større lykke i
livet end at få børn og tilbringe sin tid med sin familie
og alle dem, man elsker.
Hvorfor har du valgt at stille op og deltage
i regionsbestyrelsesarbejdet?
Jeg deltog i generalforsamlingen i år og havde egentlig
ikke tænkt mig, at jeg skulle være med i bestyrelsen.
Men jeg stødte på min mors kollega Eva, som sidder
i bestyrelsen, og hun foreslog, at jeg stillede op som
uddannelsesrepræsentant. Jeg ville lige tænke over
det, men da punktet kom op på generalforsamlingen,
gav det lidt sig selv, at jeg da selvfølgelig skulle være
med. Jeg havde også i længere tid snakket med mine
forældre om at ville lave den slags arbejde, så det var
meget naturligt at byde sig til, da muligheden kom.
Hvad har været din største succes?
Min største succes har helt klart været at bestå mine
eksamener fra EUX med så flotte karakterer og at
være så heldig at blive ansat hos EnergiFyn. Det er
jeg utroligt stolt over!
Hvad forventer du dig af dit nye fællesskab
i bestyrelsen?
Jeg forventer en masse hyggelige stunder, og at jeg
kan være med til at “bygge” noget godt i form af arrangementer og aktiviteter for medlemmerne. Det
ser jeg frem til. n
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Efterlønsmøder efteråret 2020
Nu får du chancen igen! Vores efterlønsmøder blev aflyst i foråret pga. Covid-19, men
i oktober giver vi dig igen mulighed for at blive klogere på din efterløn.
AF AF VIVI B. ARNOLDUS, CHEFKONSULENT I A-KASSEN

V

i giver dig et godt overblik over
efterlønnen og dine muligheder
for at bruge den. På møderne er
der afsat god tid til, at du kan få
svar på netop det, du har brug for.
Mødet henvender sig primært til medlemmer, som er tæt på efterlønsalderen.

•

På mødet kan du høre mere om:

Der vil være kaffe/te, sandwich og vand.

•

Hvornår og hvorfor skal du have et
efterlønsbevis

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

•

Hvornår kan det bedst betale sig at
gå på efterløn

•

Udskydelsesreglen

•

Hvordan pensioner opgøres og modregnes i efterlønnen
Den skattefri præmie.

Møderne foregår efter arbejdstid, kl. 17.00
til 19.30.

Tilmeld dig på frie.dk under
"Medlemstilbud."

MØDEDATOER:
BY

DATO

Vejen

Mandag - 05.10.20

Aarhus

Tirsdag - 06.10.20

Odense

Onsdag - 07.10.20

Aalborg

Mandag - 19.10.20

Ringsted

Tirsdag - 20.10.20

København K Mandag - 26.10.20
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MEDLEMSTILBUD

Spar penge og få gode rabatter som
Få 10 % rabat på sommerhuse
i hele Danmark
Drømmer du om et dejligt sommerhus i
Danmark - tæt på strand og attraktioner,
så kan NOVASOL og dansommer opfylde
dine drømme.
Skal det være en ferie med hund, med egen
pool eller med panoramaudsigt, er det også
muligt i NOVASOL og dansommers ferieboliger.
Du skal være medlem af Foreningen DANA
eller fagforeningen Frie for at benytte dig
af tilbuddet (Gælder ikke Frie Basis).

Som medlem af Frie/DANA
får du 30 % rabat i Tivoli
Friheden
Tivoli Friheden i Aarhus byder på et væld
af oplevelser for hele familien. Den hyggelige forlystelsespark er placeret i skoven
i udkanten af midtbyen.
Der er et hav af forlystelser for både store
og små i parken, som er smukt anlagt med
masser af blomster og springvand.
Så tage hele familien med og nyd Friheden
med god rabat!
Entré: 95 kr. (normalpris 135 kr.)
Turbånd: 85 kr. (normalpris 125 kr.)
Du får altså samlet entré og turbånd for
KUN 180 kr. (normalpris 260 kr.)

Log ind på frie.dk og se alle de gode
ferieoplevelser og rabatter, som du kan
opnå som medlem af Frie/DANA. Her kan
du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, så
er du først, når der kommer gode tilbud.
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Rabatten får du online, når du logger ind
på aftalen på frie.dk/medlemstilbud under
rabataftaler og finder Tivoli Friheden.

FIND

medlem af Frie og DANA

RABATTERNE
ONLINE PÅ
FRIE.DK

Få op til 60 % rabat hos
Borg og Bigum
Forskøn dit hjem med lækre mærkevarer
hos Borg og Bigum til din bolig fx elektronik,
belysning, legetøj, sportsudstyr m.m.
Se det store og eksklusive udvalg af lækre
mærkevarer (fx Kähler, Georg Jensen, house
doctor, Eva Solo, Kay Bojesen, Normann
Copenhagen og Kitchen Aid).
På webshoppen finder du varer inden for:
•
•
•
•
•
•
•

Boligindretning
Køkkenudstyr
Elektronik
Belysning
Rejsetasker og kufferter
Legetøj
Sportsudstyr.

Du sparer helt op til 60 %, og ved
køb over 500 kr. er fragten gratis!

Få 15 % rabat på billeje
i Danmark og op til 15 %
i udlandet
Har du af og til brug for at leje en bil i Danmark, eller når du er på ferie i udlandet, så
er der penge at spare med denne rabataftale hos AVIS.

Tag til troperne og få varmen med 20 % rabat

Du får op til 15 % rabat på alle dine bookinger. Rabatten gives af netto-billejen, som
er den rene billejepris ekskl. lufthavnsgebyrer, lokale skatter, afgifter m.m.

At træde ind i Randers Regnskov er som at træde ind i en anden verden. Luften er
varm og fugtig og fyldt med lydene fra brusende vandfald og det mangfoldige dyreliv i regnskoven. I frodige, grønne omgivelser kan du komme på trope-eventyr og
opleve alt fra små, flittige bladskærermyrer til store, majestætiske jaguarer.

Din lejebil rengøres omhyggeligt, inden
den udleveres til dig, så du er sikret den
bedste oplevelse.

Som medlem af Frie/DANA får du 20 % rabat på entrébilletten til dig og din egen
husstand.

Randers Regnskov er et levende økosystem, og der sker altid noget
nyt – et helt unikt sted for børn og voksne i alle aldre! Du og din familie
får 20 % rabat på entrébilletten.
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FIND

FERIETILBUD
ONLINE PÅ
FRIE.DK

Hold ferie i dejlige Danmark
Er du til fynsk idyl, badehotel ved Vesterhavet eller Skagens fantastiske natur og charme?
Så benyt dig af Fries ferietilbud og få mest muligt ud af dit medlemskab.
Nyd skønne Danmark i en af Fries ferieboliger eller
forkæl dig og familien med et ophold på Henne Mølle Å
Badehotel.
Skagen, Danmarks nordligste by, der er kendt for sit
helt fantastiske lys. Gå ture i den skønne natur og ved
de hvide strande eller besøg centrum af byen, hvor
du finder masser af spisesteder, shoppingmuligheder,
oplevelser for børn samt spændende kulturelle attraktioner.
Bogense er ægte fynsk hygge! I den lille købstad finder du lækre butikker, smukke gamle huse og hyggelige spisesteder. Der er en dejlig børnevenlig sandstrand
lige ved siden af marinaen. Der er også et skønt Søbad,
hvorfra du kan hoppe i bølgen hele året rundt ...

Gl. Skagen

Henne Mølle Å Badehotel er tegnet af arkitekten PH.
Book et ophold og bliv forkælet med god mad og skøn
natur lige udenfor døren. Se tibud på næste side.
Du skal være medlem af foreningen DANA eller fagforeningen Frie for at benytte dig af ferietilbuddene.
Hvis du har tegnet Frie Basis, skal du opgradere til Frie
Favorit.
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Bogense

Henne Mølle Å Badehotel
| Årets funktionær 2015 |

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

MINIFERIE (4 DAGE) inkl. ½ pension
Trænger du til en miniferie, tilbyder Henne Mølle Å Badehotel et
4 dages ophold (3 overnatninger) med ½ pension.
Pris pr. person (uge 10-13 + 43-47) 2.150 kr. Medlemspris 1.505 kr.
Pris pr. person (uge 14-25 og 34-42) 2.550 kr. Medlemspris 1.785 kr.

DU FÅR 30 % I RABAT SOM FAVORIT MEDLEM
Hos Frie får du 30 % i medlemsrabat, når du selv bor på hotellet
(Dog max. 2 ophold pr. år med rabat).

Pris pr. person (uge 26-33) 2.950 kr. Medlemspris 2.065 kr.

GOURMETOPHOLD

ROMANTISK OPHOLD

Sætter du pris på en god madoplevelse, så er dette gourmetophold helt
sikkert noget for dig.

Invitér den, du holder af, med på
et romantisk ophold i perioden
1. oktober-30. november 2020.

Du kan vælge at komme lørdag d. 3.
oktober til søndag d. 4. oktober eller
fra lørdag den 7. november til søndag den 8. november (prisen er den
samme).

Et 2 dages ophold med en lækker
3-retters menu første aften, 4-retters menu anden aften, morgenbuffet samt mousserende vin og chokolade på værelset på ankomstdagen.

• 6-retters gourmetmenu med vinmenu, kaffe/te og sødt.

Pris
4.400 kr. for 2 personer i delt dobbeltværelse.
Medlemspris 3.080 kr.

• Badehotellets lækre morgenmad.
Pris
1.800 kr. pr. personer i delt dobbeltværelse.
Medlemspris 1.260 kr.

Tillægspris 200 kr. i et værelse mod
klitterne.

Bestil dit ophold online på hennemoelleaa.dk eller ring til os på 76 52 40 00 i receptionens åbningstid (kl. 9.00-18.00)
På hennemoelleaa.dk holder vi dig opdateret med sæsonens menu og mange spændende aktiviteter.
Frie 02 • 2020
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Til dig

som er
selvstændig

DANA hjælper dig
godt igennem krisen
Få professionel sparring, så du og din virksomhed
kan komme godt ud på den anden side.

Bliv medlem for KUN 69 kr. pr. md.*
Du får:
• Gratis ubegrænset adgang til personale-juridisk hjælp
• Gratis rykker og inkasso-service
• Gratis rådgivning til regnskab, markedsføring og salg
• Sparring og vejledning til udvikling af din virksomhed
• Mulighed for at få ordrer via ProMatch
• Op til 45 % rabat på forsikringer og bank
• Samt et hav af andre rabataftaler

Bliv medlem nu:
Meld dig ind online
Hør mere:
SMS FRIE til 1241 eller ring 70 30 16 17

*⁾ Forudsætter medlemskab af A-kassen Frie (ellers er prisen 159 kr. pr. måned).

