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Kampagne   mod Danske Bank

Rigmanden og PR-geniet Bill Browder 
brugte hvidvasksagen i Estland og danske 
medier som brikker i sin kamp mod 
Rusland ifølge bogen ”Troldmanden”.
Han har politianmeldt banker for 
hvidvask i mere end 15 lande. Ingen af 
anmeldelserne har ført til dom
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Som ansatte i sektoren står vi lige nu midt i stærke strømnin-
ger, der er i gang med at forandre vores arbejdsliv, og som 
kommer til at definere vores fremtid – ikke bare som med-
arbejdere, men også som mennesker. For selvom for eksem-

pel den aktuelle tillidskrise omkring sektoren og det ekstreme ren-
teniveau kan fylde enormt meget, tegner der sig i det store billede 
afgørende strømninger, som er svære at begribe det fulde omfang af. 

Hele digitaliseringen og det spirende, enormt stærke fokus på 
bæredygtighed og purpose forandrer spillereglerne, som vi ken-
der dem. I erhvervslivet bredt set og på den politiske scene. Og for 
os som mennesker og fællesskab. Men netop her i spændingsfeltet 
ligger også vejen frem, hvis vi – på mange fronter og i fællesskab – 
kan og vil gribe den.

Det gælder også når det kommer til den finansielle sektor. For 
forandringerne kan og skal vi bruge konstruktivt som vejen mod 
noget bedre. Også for vores arbejdsliv. 

Et eksempel på, at det store favntag er værd at tage, finder vi i 
Singapore, hvor de store forandringer også er skyllet ind over sam-
fund og finanssektor, men hvor den basale tilgang er et eksempel til 
efterfølgelse: Her har man både fra politisk side og konkret i virk-
somhederne valgt en progressive vej udfoldet i samarbejde med et 
grundlæggende udgangspunkt, der nogle gange har tendens til 
at blive glemt. Nemlig simpelthen i mennesket. (Læs side 30-39).

Det har betydet konkrete tiltag som et stærkt samarbejde mel-
lem parterne på arbejdsmarkedet i forhold til uddannelse, en po-
litisk målrettet satsning på finans som en styrkeposition, en tilgang 
til digitalisering som vækst- og udviklingspotentiale i højere grad 
end et effektiviseringsværktøj og den systematiske indsats på kom-
petenceudvikling af de medarbejderressourcer, der helt grundlæg-
gende anses som helt afgørende for vejen fremad og morgenda-
gens forretning. 

Til gengæld giver det mening og bliver en konkret tilgang til sam-
fundsansvar og forretning. For bæredygtighed handler om klima 
og relationen til resten af samfundet, men det rækker i høj grad 
også indad og handler om mennesker gennem hele værdikæden. 
Det handler om at se kunderne som mennesker – men det handler 
så sandelig også om, at virksomhederne ser ressourcer i de menne-
sker, de har ansat. Medarbejdere er aktiver, der skal investeres i, og 
mennesker, der skal trives og have rum til at skabe holdbar værdi.

Den brede, men konstruktive og målrettede tilgang til at bruge 
udviklingen og forandringerne til at skabe intern udvikling og bære-
dygtig forretning, skal vi tage til os. For den kan vi i allerhøjeste grad 
også bruge i Danmark. Og måske netop i høj grad lige præcis nu. ¢
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Berlingske og andre mediers dækning af 
hvidvasksagen i Estland bygger på stærkt oppustede 
tal og sensationelle historier, mener graverjournalisten 
Birgitte Dyrekilde, der er medforfatter til den 
opsigtsvækkende bog ”Troldmanden” om rigmanden 
og PR-geniet Bill Browder, der bruger Danske Bank 
som en central brik i sin kamp mod Rusland

Af Carsten Jørgensen/Foto: Jasper Carlberg og Scanpix

DØMT UDEN  
KLARE  
BEVISER



7FINANS
Oktober 2019 MEDIEKRITIK

”Verdens største hvidvasksag” er sagen om penge-
transaktioner for i alt cirka 1.500 milliarder kroner 
gennem Danske Banks Estlands-filial i årene 2007-
2014 blevet kaldt i danske medier. 

Journalist og forfatter Birgitte Dyrekilde mener, 
at dækningen af sagen om de mistænkelige over-
førsler i Danske Bank, som Berlingske-journalisterne 
Eva Jung, Simon Bendtsen og Michael Lund mod-
tog Danmarks fornemste journalistpris, Cavling, for 
i januar, nok er århundredets presseskandale.

Hun gav sig sidste efterår til at undersøge Bill 
Browder – hvidvaskjægeren, som førte sig frem med 
anklager og politianmeldelser om hvidvask – og som 
var del af Berlingskes artikelserie helt fra dens begyn-
delse i foråret 2017. Det er der nu kommet en bog 
ud af, ”Troldmanden – historien om Danske Bank, 
hvidvask og manden, der bedrog verden”. Sammen 
med graverjournalist Lars Abild dokumenterer Bir-
gitte Dyrekilde, hvordan Bill Browder gennem de 
sidste ti år med stor succes har kørt en international 
mediekampagne under dække af sin afdøde skatte-
rådgiver, Sergej Magnitskij, om hvidvask, menneske-
rettigheder og lejemord.

Fra sit kontor i London har Bill Browder og hans 
medarbejdere fodret og samarbejdet med journali-
ster over hele verden. Det har ført til snesevis af hi-
storier i medierne, mange baseret på anonyme kil-

der og læk, men med involvering af historien om 
hvidvaskjægeren Bill Browder og hans afdøde skat-
terådgiver. Efter offentliggørelsen af historierne har 
der været et klart mønster: Bill Browder indgiver po-
litianmeldelser om hvidvask mod de pågældende 
banker med henvisning til medieomtalen, hvilket 
kaster flere nyhedshistorier af sig.

De seneste 10 år har Bill Browder og hans hold 
af advokater politianmeldt banker i mere end 15 
lande – herunder Danske Bank og Nordea i Dan-
mark, Swedbank i Sverige og Nordea i Finland. In-
gen af hans anmeldelser har ført til domfældelse. 
Både de svenske og finske myndigheder har afvist 
at gå videre med sagerne, som Bill Browder har an-
meldt. I Danmark efterforskes anmeldelserne mod 
Danske Bank fortsat.

Birgitte Dyrekilde finder det betænkeligt, at Ber-
lingske-journalisterne har modtaget Danmarks for-
nemste journalistpris for deres artikler på et grund-
lag, som var faktuelt forkert, og med en væsentlig 
kilde, der manipulerer pressen.

”Det er tydeligt, at mange historier byg-

”Det er helt vildt, at vi kan have en pressedomstol, hvor ting 
konstateres, inden der er et bevis for det. Vi mangler rygende pistoler 
for de store milliardtal, der kører rundt. Vi har alene set en lille håndfuld 
mindre straffesager”, siger Birgitte Dyrekilde.
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ger på informationer fra PR-geniet Bill 
Browder, og at journalisterne ikke har 
udsat ham for et kritisk kildetjek, hvil-
ket ellers er almindelig praksis blandt 
undersøgende journalister. De har ikke 
tjekket den historie, han rejser rundt 
med. Den er i høj grad en manipulation. 
Pressen fortæller ikke læserne, at han 
har kørt sin egen pressekampagne i åre-
vis for at undgå udlevering til Rusland”.

Hun understreger, at Berlingskes ar-
tikler ikke dokumenterer hvidvask, så-
dan som begrundelsen for at tildele jour-
nalisterne Cavling-prisen lyder.

Rygende pistol mangler
Advokatundersøgelsen fra Bruun & 
Hjejle, som Danske Bank satte i værk i 
2017, viser, at en stor del af transaktio-
nerne i Danske Banks estiske filial var 
mistænkelige. Ifølge Bruun & Hjejle 
kan man ikke udlede, at de mistænke-
lige transaktioner er det samme som 
hvidvask. 

”Da vi i forbindelse med vores bog 
bad Berlingske oplyse, hvor meget hvid-
vask i Estland avisen havde dokumenta-
tion for, henviste erhvervsredaktør Peter 
Benson til Bruun & Hjejles advokatun-
dersøgelse, i hvilken der som bekendt 
skrives, at banken burde have indberet-
tet 10 gange så mange transaktioner til 
myndighederne, som den gjorde. Det 
svarede til mere end halvdelen af trans-
aktionerne på de 1.500 milliarder kro-

ner. Bruun & Hjejle ved jo ikke, hvor 
meget af det mistænkelige der er hvid-
vask. Peter Benson henviste ikke til Ber-
lingskes egen dækning. Avisen havde 
ikke selv et tal på, hvor mange penge 
der reelt var hvidvask, på trods af den 
stående historie om, at avisen havde ’af-
sløret hvidvask for 53 milliarder kroner’. 
Det var jo netop disse ’afsløringer’, avi-
sen fik sin Cavling-pris for”, siger Bir-
gitte Dyrekilde.

I ”Troldmanden” citerer Birgitte Dy-
rekilde og Lars Abild Andrej Movtjan, 
økonom ved den amerikanske tænke-
tank Carnegie, og Leonid Bershidskij, 
kommentator ved Bloomberg, der begge 
har en fortid i den russiske banksektor. 
Ifølge dem handler mange af de russi-
ske transaktioner, der er identificeret 
som mistænkelige, sandsynligvis om at 
bringe lovligt tjente penge i sikkerhed, 
så korrupte myndigheder og kriminelle 
grupper ikke har kunnet lægge hånd 
på dem. 

”Det er helt vildt, at vi kan have en 

pressedomstol, hvor ting konstateres, in-
den der er et bevis for det. Selv ubåds-
kaptajnen Peter Madsen fik bedre be-
handling. Ingen aviser udråbte ham som 
morder, inden retten havde talt. I Dan-
ske Bank-sagen mangler vi endda nogle 
store lig. Vi mangler rygende pistoler for 
de store milliardtal, der kører rundt. Vi 
har alene set en lille håndfuld mindre 
straffesager. Nogle gange har du et vek-
selkontor og store kontantbeløb, den er 
helt gal med, eller en person som Stein 
Bagger eller en fyr som Sanjay Shah – 
men det er der ikke her”, siger Birgitte 
Dyrekilde.

Kapitalflugt og skatteunddragelse
I et interview i Radio24syv erkendte Ber-
lingske journalist Michael Lund, at avi-

De seneste 10 år har Bill Browder og hans hold af 
advokater politianmeldt banker i mere end 15 lande – 
herunder Danske Bank og Nordea i Danmark, 
Swedbank i Sverige og Nordea i Finland. Ingen af 
hans anmeldelser har ført til domfældelse.

Mangelfuld  
hvidvaskkontrol

Danske Banks ledelse har i flere 
omgange erkendt, at den ikke har haft 
tilstrækkelig kontrol med pengetrans-
aktionerne fra de udenlandske kunder 
i Estland-filialen. Artiklerne i Berlingske 
har vist, at Danske Bank manglede at 
overholde procedurer for at forhindre 
potentiel hvidvask. Men hverken Ber-
lingske eller andre medier har påvist et 
eneste tilfælde af kriminel aktivitet hos 
bankens ledelse.
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sen ikke havde dokumentation for hvid-
vask for de 53 milliarder kroner, som avi-
sen havde afsløret, men alene havde en 
mindre håndfuld sager, hvor man kunne 
sige, at der var foregået noget ulovligt. 

Forfatterne til ”Troldmanden” sætter 
spørgsmålstegn ved Berlingskes eksper-
ter, der navnlig bestod af Jakob Deden-
roth, direktør for RevisorJura, og ved 
hele vinklingen af fortællingen.

”Kapitalflugt og skatteunddragelse 
fylder ingenting i Berlingskes dækning 
af sagen. Kapitalflugt kan være en grå-
zone, men er det ikke nødvendigvis, og 
skatteunddragelse er ifølge de russiske 
myndigheder en væsentlig del af fortæl-
lingen. Men historien blev ikke solgt som 
en ’flightomat’ eller ’taxomat’ (kapital-
flugt, skatteunddragelse, redaktionen) i 
Vesten. Måske fordi ingen så ville være 
blevet oprørt. For hvem i Vesten er in-
teresseret i, om russere betaler skat el-
ler flytter penge ud af landet”, spørger 
Birgitte Dyrekilde.

Hun henviser endvidere til Andrej 

Movtjan, økonomen ved tænketanken 
Carnegie, der forklarer, at mange rige 
russere flytter midler og aktiver offshore 
for at beskytte sig mod corporate raids, 
ofte anført af kriminelle, men også af 
embedsmænd og den udøvende magt. 
Det er også grunden til, at mange ud-
nævner servitricer eller gårdmænd til 
nominelle direktører eller ejere af de-
res selskaber – ikke kun for at slippe 
for at dukke op i databaser, der kan til-
trække uvelkommen interesse, men også 
for ikke at kunne disponere over pen-
gene, hvis nogen skulle bede om det.

Alarmklokkerne ringede
Det var blodrusen og skæve artikler i 
de danske mediers dækning af Dan-
ske Banks Estland-sag, der af vanvare 
satte bogprojektet i gang. En avisartikel 
beskrev for eksempel, at Danske Bank 
havde genereret 10 procent af sit over-
skud over en flerårig periode fra Est-
land-filialen. Konklusionen var, at det 
så næsten stod lysende klart, at der fore-
gik hvidvask. At banken tjente minimalt 
i den periode, fordi milliardtabene væl-
tede ind fra Irland, kunne ingen hu-
ske. 10 procent lød jo af ganske meget. 

”Jeg skrev et opslag på Facebook, hvor 
jeg forholdt mig kritisk til mediedæknin-
gen af Danske Bank, og blev overrasket 
over, hvor meget respons jeg fik af men-
nesker, der også undrede sig over histo-
rierne”, fortæller hun.

Også mediernes ensidige beskrivelse 
af den gennemgående figur Bill Brow-
der som hvidvaskjæger og menneskeret-
tighedsforkæmper fik alarmklokkerne 
til at ringe.

”Jeg var Ruslands-korrespondent 
nogle år i 1990’erne og oplevede her 
på tæt hold, hvordan Bill Browder, som 
på det tidspunkt var den mest succes-
fulde udenlandske forretningsmand i 
Rusland, lærte at bruge pressen til at 
få aktiekursen op på de selskaber, han 
typisk var minoritetsaktionær i”, siger 
Birgitte Dyrekilde.

Hun blev kontaktet af freelancejour-
nalist Lars Abild, som også inte-

To populære  
fjendebilleder 

Mediedækningen af hvidvasksagen 
rummede to populære fjendebilleder. 
Utallige gange blev det insinueret, at 
Danske Bank vaskede penge for Putin-
familien, fordi Vladimir Putins fætter, 
Igor Putin, havde siddet i bestyrelsen i 
en bank, der havde transaktioner med 
Danske Bank. Ud over efternavnet og 
familierelationen var der ingen indika-
tioner af, at de pengemæssigt havde 
noget som helst med hinanden at gøre, 
skriver Birgitte Dyrekilde og Lars Abild 
i ”Troldmanden”.
”Når Bill Browder får så meget omtale, 
handler det om, at han er dygtig til at slå 
på det fjendebillede, vi her i Vesten har 
fået af Rusland. Det er tankevækkende, 
at da han i 2010 anmeldte den østrigske 
bank Raiffeisen for hvidvask af russiske 
transaktioner, kom der ingen store 
skandaler i de internationale medier. 
Det blev dækket uden hysteri. Mange 
af de beløb, han anmelder, er ofte ret 
små. Et par millioner dollar. Men efter 
at Rusland annekterede Krim i 2014, 
er Rusland som fjendebillede blevet 
enormt forstærket, og der er kom-
met sanktioner mod kredsen omkring 
Putin. Det lever Bill Browder og hans 
kampagne højt på, selvom han ret beset 
intet har med Putins inderkreds at gøre. 
Det er blevet helt i orden at sige, at alle 
russere er kriminelle. Prøv at sætte 
muslimer eller jøder ind i stedet”, siger 
Birgitte Dyrekilde.
Finanssektoren er også et populært 
fjendebillede i dele af befolkningen, 
og hvis man kan få en af de største og 
fremmeste repræsentanter for sektoren 
– Danske Bank – ned med nakken, er 
det genstand for skadefryd og glæde 
hos mange.
Bill Browders evne til at blive en del af 
mediedækningen af hvidvasksagen ikke 
kun i Berlingske, men også i Børsen, 
FinansWatch, DR og Jyllands-Posten, 
understreges af, at han ifølge artikel-
databasen Infomedia optræder i 156 
artikler i perioden 1. marts 2017 – 6. 
september 2019.
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resserede sig for sagen, og ringede til 
Flemming Rose (tidligere Ruslands-kor-
respondent og redaktør på Jyllands-Po-
sten), der viste sig at gå med samme tan-
ker, men som ikke havde tid til at kaste 
sig ind i det. Han lovede at skrive foror-
det, og Lars Abild og Birgitte Dyrekilde 
begyndte at researche. 

Hvem er Bill Browder?
Bill Browder var i 1990’erne den mest 
succesfulde udenlandske forretnings-
mand i Rusland. I 1996 grundlagde han 
kapitalfonden Hermitage Capital Ma-
nagement, og i de følgende ni år tjente 
han styrtende med penge ved at inve-
stere og etablere en række selskaber. 
Storbanken HSBC leverede en del af 
kunderne til kapitalfonden. I denne 
periode, hvor han skiftevis opholder 
sig i Storbritannien og Rusland, er han 
tilhænger af Ruslands præsident, Vla-
dimir Putin. Den 13. november 2005 
blev han pludselig nægtet indrejse i Rus-
land, da han ankom med flyet fra Lon-
don til Moskva.

Ifølge hans egen historie var han ud-
sat for et komplot. Efterfølgende ran-
sagede russiske myndigheder hans kon-
tor, politifolk bistod med at stjæle tre af 
hans investeringsselskaber, som de efter-
følgende brugte til at modtage skattere-
fusion for 1,5 milliarder kroner fra den 
russiske statskasse. Da hans skatterådgi-

ver, Sergej Magnitskij, afslørede kom-
plottet, blev han fængslet, tortureret og 
dræbt, lyder Bill Browders forklaring.

En anden version af historien er, at 
flere af Hermitages investeringsselska-
ber snød i skat, og at russiske myndighe-
der efterforskede Bill Browder for skat-
tesvindel. I december 2005 afgjorde en 
lokal domstol, at hans selskab Dalnaya 
Steppe skyldte 130 millioner kroner i 
skat. Sergej Magnitskij var en del af fif-
lerierne og blev efter flere afhøringer 
fængslet. Her blev han alvorligt syg, og 
da han ikke fik den påkrævede medi-
cin, døde han den 16. november 2009.

Dødsfaldet fik Bill Browder til at ind-
lede en international politisk kampagne, 
”Justice for Sergej”. Han udnævnte sig 
selv til Putins fjende nummer 1. Rusland 
blev beskyldt for korruption, tortur og 
brud på menneskerettighederne. Han 
ønskede retfærdighed for Sergej Mag-
nitskij, og han ønskede at få fingrene 
i de 1,5 milliarder kroner, som de tre 
beslaglagte selskaber havde fået udbe-
talt i skatterefusion fra den russiske stat. 
Europæiske og amerikanske politikere 
og menneskerettighedsorganisationer 
gik ind i sagen, og Bill Browders evne 
til at bruge medierne satte skub i hans 
mission om at få indført den såkaldte 
Magnitskij-lovgivning, der rammer rus-
siske statsborgere, som er mistænkt for 
menneskeretskrænkelser. 

Kæmper imod udlevering til Rusland
Nogle år senere idømte Rusland ham ni 
års fængsel for skattesvindel, og i flere 
omgange har Rusland via Interpol for-
søgt at få ham udleveret til strafforføl-
gelse. Bill Browders kamp for interna-
tional opmærksomhed handler derfor 
også om at beskytte sig selv mod russisk 
retsforfølgelse. Prædikatet hvidvaskjæ-
ger henviser til, at han og hans team af 
efterforskere og advokater mener, at 
penge fra de 1,5 milliarder kroner i de 
beslaglagte selskaber er blevet hvidvasket 
gennem en række europæiske banker.

I ”Troldmanden” beskriver forfat-
terne, hvordan Bill Browder lyver og ma-
nipulerer. Sergej Magnitskij omtaler han 
selv som advokat og whistleblower, selv 
om han arbejdede som revisor og skatte-
rådgiver. En russisk-ukrainsk bankmand, 
Aleksandr Perepilitjnyj, der i 2012 faldt 
om og døde under en løbetur i nærhe-
den af sit hjem i London, blev ifølge Bill 
Browder udsat for et snigmord, fordi 
han var whistleblower for Browder og 
skulle vidne i Schweiz. Adskillige medier 
skrev Bill Browders version af dødsfaldet, 
men politimyndighederne lukkede efter 
mange års efterforskning sagen som et 
naturligt dødsfald, da obduktionen ikke 
viste tegn på noget kriminelt.

I bogens forord bringer forfatterne et 
citat af Bill Browder fra 2002, der sam-
menfatter hans måde at opnå politisk 
indflydelse på via medierne:

”Man må forstå, at pressen ikke ken-
der historierne, at de ikke har evnerne 
til at forstå de komplicerede aktiviteter 
eller har råd til at foretage researchen. 
Vi har investeret en masse penge. Vi er 
berørt. Vi kan afsætte ressourcer til at 
gøre, hvad der kræves for virkelig at for-
stå, hvordan tingene hænger sammen”.

Browders samarbejde  
med Berlingske
Den internationale journalistorganisa-
tion OCCRP (Organized Crime and Cor-
ruption Reporting Project), der især 
opererer i Østeuropa, har erkendt, at 
den samarbejder med Bill Browder og 
hans team af researchere og advokater. 

”Man må forstå, at pressen ikke kender historierne, 
at de ikke har evnerne til at forstå de komplicerede 
aktiviteter eller har råd til at foretage researchen. Vi 
har investeret en masse penge. Vi er berørt. Vi kan 
afsætte ressourcer til at gøre, hvad der kræves for 
virkelig at forstå, hvordan tingene hænger sammen”
Bill Browder, citat fra 2002 om hans måde at opnå politisk indflydelse på
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En del af Berlingskes dokumenter, der 
har ført til artiklerne om Danske Banks 
Estlands-filial, stammer fra OCCRP.

Forordsskribent i ”Troldmanden” 
Flemming Rose kritiserer, at Berling-
ske ikke har oplyst, at avisen samarbejder 
med Bill Browder og ikke har forsøgt at 
afdække hans rolle og motiver. Eksem-
pelvis skrev avisen i juli 2018 (nogle må-
neder før Bruun & Hjejle-undersøgel-
sen blev offentliggjort), at hvidvasksa-
gen i Danske Bank nu var vokset fra 25 
til 53 milliarder kroner på baggrund af 
en række kontoudtog fra 20 nye selska-
ber med navne som Argenta Systems og 
Megacom Transit, som journalisterne 
var kommet i besiddelse af.

”Alle kontiene har transaktioner, der 
kan spores tilbage til den såkaldte Mag-
nitskij-sag, hvor store skatteindtægter 
blev stjålet af russiske kriminelle. Sagen 
har ført til internationale sanktioner 
mod fremtrædende russere”, stod der i 
Berlingske. Det blev ikke skrevet, at do-
kumenterne stammede direkte fra Bill 
Browder, men det fortalte Bill Browder 
selv ”Troldmanden”s forfattere. 

Bill Browder blev dog brugt som pro-
minent kilde i artiklen.

”Hermitage Capitals stifter og direk-
tør, William Browder, og hans resear-
chere vurderede, at samtlige konti vi-
ste tydelige tegn på hvidvask. Ingen nor-
male forretningsaktiviteter – såsom ud-
gifter til husleje, lønninger eller skatter”, 
lød det i Berlingske.

Bill Browder har selv fortalt, at han 
samarbejdede med Berlingske-journa-
listerne, da han deltog i en høring om 
hvidvask i Europa-Parlamentet i januar. 
Berlingske-journalisterne har ikke ønsket 
at kommentere dette udsagn, som det 
fremgår af artiklen her ved siden af. ¢
Læs også side 41

Berlingske  
afviser kritikken
Magasinet Finans har forgæves 
forsøgt at få Berlingske-journali-
sternes svar på, hvor meget hvid-
vask, de mener at have dokumen-
teret i Danske Banks Estlands-fi-
lial, og præcis hvilken rolle Bill 
Browder har spillet i deres dæk-
ning.

Hele præmissen om, at Bill 
Browder skulle være en nøgleper-
son for vores arbejde eller Danske 
Banks hvidvasksag, er grundlæg-
gende forkert, skriver Berlingskes 
journalist Simon Bendtsen i en 
kommentar til Magasinet Finans. 

”Vi kan selvsagt ikke diskutere 
vores kildegrundlag, men kun 
gentage, at vores arbejde base-
rer sig på dokumentation fra ad-
skillige kilder, der uafhængigt af 
hinanden og over skiftende pe-
rioder har løbet en stor person-
lig risiko og delt materiale med 
os. Kilderne har vi selv opsøgt og 
overtalt til at hjælpe os mod ga-
rantier om kildebeskyttelse. Og 
vi har naturligvis trykprøvet op-
lysningerne grundigt for at sikre 
os, at dokumentationen var kor-
rekt. Det har den tydeligvis vist 
sig at være, hvilket understreges 
af sagens konsekvenser.

I modsætning til bogens forfat-
tere har vi haft adgang til et unikt 
datamateriale – bl.a. 140.000 bank-
transaktioner – som vi har analyse-
ret sammen med førende eksper-
ter. Da forfatterne ikke har haft 
denne mulighed, tilbød vi dem for 
længe side at gennemgå vores do-
kumentation med dem. Et tilbud, 

de ikke tog imod. Det betyder, at 
deres bog er fuld af forkerte på-
stande og misforståelser om vores 
arbejde. Fejl og misforståelser, som 
kunne være undgået, hvis vi havde 
fået lejlighed til at svare på kritik-
ken i bogen. Det fik vi – i strid med 
reglerne om god presseskik – ikke.

Forfatterne påstår, at vi ikke 
har påvist hvidvask. Det er fak-
tuelt forkert. En del af transakti-
onerne og kunderne i vores ma-
teriale har vi kædet sammen med 
konkrete kriminalsager om kor-
ruption, våbensmugling og orga-
niseret kriminalitet. Sager, hvor 
der er faldet dom eller rejst til-
tale. Den resterende del af vo-
res materiale bærer alle tænke-
lige tegn på hvidvask: Her er tale 
om selskaber med skjulte ejere, 
stråmandsdirektører og et total 
fravær af normale forretningsak-
tiviteter, der på daglig basis fore-
tager højst mistænkelige transak-
tioner af millioner af kroner. In-
dikatorer, der ikke efterlader tvivl 
om, at aktiviteterne er illegale. 
Om pengene så måtte stamme 
fra kapitalflugt og skattesvindel – 
som naturligvis også er ulovligt og 
dermed at sidestille med hvidvask 
– eller anden kriminalitet er i øv-
rigt ligegyldigt i forhold til hvid-
vaskreglerne: I dag bliver banker 
idømt enorme bøder, hvis blot de 
undlade at indberette de mistæn-
kelige forhold. Uanset hvilke så-
kaldte før forbrydelser, pengene 
så måtte stamme fra”.

Du kan møde Birgitte Dyrekilde 
og høre mere om hendes bog om 
hvidvasksagen og Bill Browder ved 
et fyraftensmøde i Finansforbundet 
torsdag 21. november.  
Læs mere på Finansforbundet.dk
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Større fleksibilitet og tillid, et fladere hierarki og 
humoristiske kolleger er nogle af de forskelle 
Valeriia Dzhamalova oplever mellem at arbejde i 
den ukrainske og i den danske finanssektor

Af Berit Villadsen / Foto: Nana Reimers

”Velkommen til Risk Analytics i Danske Bank”. 
Ordene på kortet og den store buket blomster, 
som kortet er vedhæftet, husker 38-årige Vale-
riia Dzhamalova tydeligt fra sin første dag i Dan-
ske Bank i Høje-Taastrup for små tre år siden. 
Buketten og det veldækkede morgenmadsbord 
med juice, brød og ost tog lidt fusen på Valeriia 
Dzhamalova, som bliver helt rørt, når hun taler 
om sit første møde med kollegerne og banken. 

”Mine kolleger var meget imødekommende. 
De snakkede uformelt, var glade, lavede jokes 
og den slags, så jeg følte mig meget velkommen. 
Det, der overraskede mig mest, var, at jeg fik en 
buket blomster. Jeg blev virkelig glad. Jeg har al-
drig oplevet det andre steder, at du kommer fra 
en anden kultur til et sted, du ikke kender, og 
folk, du ikke kender, og så får du blomster med 
et velkomstkort. Det gjorde virkelig øjeblikket 
så meget bedre”.

Valeriia Dzhamalova har siden gjort lynkarri-
ere i Danske Bank. I januar i år blev hun Head of 
Market Risk and Stress Model Validation i Danske 
Bank i Høje-Taastrup, og traditionen med blom-
sterne fortsætter, fortæller hun. Magasinet Finans’ 
udsendte har sat Valeriia Dzhamalova stævne for 
at høre, hvordan hun som udlænding oplever den 
finansielle sektor i Danmark sammenlignet med 
den ukrainske, hun har arbejdet i. 

 
Wauw, det er så anderledes!
Hvordan fik du arbejde i den finansielle sektor i Danmark?
”Jeg fik et tip fra en kollega på Lund Universi-
tet i Sverige, hvor jeg tog min ph.d. Hun havde 
arbejdet som studenterassistent i Risk Analytics 
i Danske Bank og spurgte i afdelingen, om de 
søgte nye kolleger. Det gjorde de. Der var en 
åben stilling, som jeg søgte og fik”.

Hvad var dit første indtryk af den danske finanssektor?
”Mit første indtryk var: Wauw! Det er så ander-
ledes end det, jeg er vant til. På det tidspunkt 
havde jeg læst en ph.d. på Lund Universitet i 5 
år, hvor jeg selv bestemte min hverdag. Så jeg 
tænkte, at det blev hårdt at møde på arbejde fra 
klokken 9.00 til klokken 18.00, som jeg gjorde, 
da jeg arbejdede i ukrainske banker.

Men så fandt jeg ud af, at det var meget mere 
fleksibelt, end jeg havde forventet. Jeg kunne selv 
bestemme, om jeg ville komme klokken 8.00 eller 
9.00, om jeg ville gå tidligt eller arbejde hjemme 
en gang imellem. Derudover var der ingen for-
ventninger om, at jeg skulle arbejde over eller 
have lange arbejdsdage”. 

Hvad overraskede dig ved sektoren og dine kolleger?
”Fleksibiliteten og tilliden, der er til en. Det 
værdsætter jeg meget. Det giver et godt arbejds-
miljø mellem medarbejdere og arbejdsgiver og 
et incitament for mig til at yde mit bedste, hvis 
jeg ved, at mine medarbejdere og arbejdsgiver 
stoler på mig”. 

I har god humor og er mere  
åbne end svenskerne
Hvordan vil du bedst beskrive dine danske kolleger?
”Alle er meget hjælpsomme, og man kan stille 
alle mulige spørgsmål. Jeg har aldrig fået at vide, 
at jeg stillede et dumt spørgsmål. Derudover har 
de en god humor, de joker og har det sjovt. De 
er til tider sarkastiske, men det er jeg også, så 
jeg føler, at jeg passer ind i miljøet. I er åbne – 
faktisk meget mere end svenskerne – og mere 
direkte, hvilket jeg foretrækker”. 

Hvordan klæder danske finansansatte sig sammen-
lignet med ukrainske?
”Mændene har det samme tøj på som mændene 
i Ukraine. De bruger skjorte og et slips, hvis det 
er et mere formelt møde. De danske kvinder 
har derimod mindre formelt tøj på end de ukra-
inske kvinder, som bruger høje hæle og mere 
makeup. I Ukraine følte jeg, det var forventet, 
at man gjorde noget ud af sin påklædning, mens 
der i Danmark er en større frihed og diversitet 
i påklædningen. Og jeg værdsætter, at man her 
kan bestemme mere selv”.

Du er da forholdsvis velklædt med din nederdel og bluse…
”Ja, jeg kommer fra den ukrainske kultur, så jeg 
fortsætter med at gøre noget ud af min på-

”Alle er meget hjælpsomme, og man kan stille 
alle mulige spørgsmål. Jeg har aldrig fået at 
vide, at jeg stillede et dumt spørgsmål”, siger 
Valeriia Dzhamalova.

Valeriias råd  
til andre  
udlændinge

1. Vær åben for at forstå 
folk og kulturen. Det 
kan tage lidt tid, især 
hvis du komme fra et 
ikkeskandinavisk land.

2. Observer, og forvent, 
at der vil være en kul-
turforskel i måden, folk 
kommunikerer på. 

3. Tal med folk, og vær 
ikke bange for at stille 
spørgsmål. Dobbelt-
tjek gerne, om du har 
forstået det rigtigt. Og 
vær åben om kulturfor-
skelle. 

4. Lær sproget. Så er 
det nemmere at blive 
integreret. Folk er høf-
lige og taler engelsk, 
men når de skal slappe 
af og smalltalke til 
arrangementer eller i 
fritidsklubber, skifter 
de gerne til deres 
modersmål. 

Lynkarriere i 
Danmark

• April 2016 – april 2018: 
Analyst i Danske Bank, 
Høje-Taastrup

• April 2018 – januar 
2019: Senior Analyst 
i Danske Bank, Høje-
Taastrup.

• Januar 2019: Head of 
Market Risk and Stress 
Model Validation i 
Danske Bank, Høje-
Taastrup.
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klædning. Men jeg bruger også bukser. Men ikke 
så meget høje hæle. Jeg prøver nemlig at stå me-
get op, når jeg arbejder. Og der er høje hæle ikke 
så godt. Den megen makeup droppede jeg, ef-
ter at jeg flyttede til Sverige”. 

Her er du mere end en arbejdskraft
Hvordan adskiller kulturen i den danske finanssek-
tor sig fra den ukrainske?
”Jeg føler, at min arbejdsgiver i den finansielle 
sektor i Danmark ser mig som en person og ikke 
kun som arbejdskraft, og det er en stor forskel fra 
Ukraine, hvor der er mere fokus på ens arbejde 
og mindre på, hvordan man har det på arbejdet. 

I Danske Bank var meldingen for eksempel 
fra begyndelsen: ’Vi ønsker ikke, at du regel-
mæssigt arbejder om aftenen. Hvis du har be-
hov for at arbejde om aftenen, skal vi diskutere 
hvorfor og gøre noget ved det’. Så der er meget 
mere fokus på balancen mellem arbejde og fri-
tid her sammenlignet med Ukraine, hvor det er 
arbejdet, der styrer ens liv. 

Hierarkiet i Danmark er også mere fladt. Alle er 
nede på jorden, og man kan stoppe ledelsen og tale 
med dem. Da jeg begyndte i mit første job i banken 
i Kiev, sagde vores leder ikke engang hej til os, når 
hun passerede os på vej hen til sit kontor. Så kom 
jeg til Skandinavien og Danske Bank, hvor man er 
ligeværdig i forhold til sin leder og skriver hej til 
lederen i en mail. Det værdsætter jeg virkelig. Der-
udover sætter jeg pris på, at der er et arbejdsmiljø, 
hvor man åbent kan tale og komme med positiv 
kritik. I Ukraine bliver kritik ikke altid værdsat”. 

Dansk er lyden af frihed
Føler du, at du skiller dig ud fra dine kolleger, fordi 
du kommer fra Ukraine?
”Måske lidt i begyndelsen, fordi jeg ikke taler 
dansk. Jeg går til dansk en gang om ugen i ban-
ken, og jeg kan læse dansk, men jeg kan ikke 
forstå, hvad folk siger. Så det var lidt svært i be-
gyndelsen. Men det officielle sprog i banken er 
engelsk, og miljøet i afdelingen er blevet mere 
internationalt, så nu føler jeg ikke længere, at 
jeg skiller mig ud fra de andre”. 

Kunne du forestille dig at flytte tilbage til Ukraine? 
”I sommer var jeg i Ukraine i to uger. Og den 
første uge havde jeg det sådan, at jeg ville flytte 
tilbage. Jeg elsker kulturen, mine venner og ma-
den der. Men jeg savner ikke arbejdskulturen, 
bureaukratiet og de komplicerede procedurer. 

Og da jeg ugen efter landede i Københavns 
Lufthavn, kunne jeg føle friheden i luften. Jeg 
følte mig hjemme, da jeg hørte det danske sprog, 
selvom jeg ikke kan tale det. Jeg forbinder dansk 
med arbejde og kolleger. Så nej, jeg kan ikke fore-
stille mig at flytte tilbage lige nu. I Danske Bank 
har jeg mange udfordringer på den gode måde. 
Jeg føler, at jeg vokser og udvikler mig her, så 
jeg kan ikke se mig selv rykke tilbage lige nu el-
ler de næste ti år”. ¢ 

PODCAST
Makeuppen er 

heftigere, og der er 
flere stiletter i den 
ukrainske finans-

sektor. Det fortæller 
Valeriia Dzhamalova 

fra Danske Bank i 
en engelsk podcast, 
hvor hun sammen-
ligner den danske 
finanssektor med 

den ukrainske.  
Hør den her.

Valeriia Dzhamalova 
 

 
 
 
 
 
 

• 38 år gammel.
• Bor i Lund i Sverige sammen med sin 12-årige søn 

og svenske kæreste.
• Pendler dagligt til Danske Bank i Høje-Taastrup.
• Født i Tadsjikistan (det daværende  

Sovjetunionen). 
– Flyttede til Ukraine som 9-årig. 
– Flyttede til Sverige som 28-årig. 
– Overvejer at flytte til Danmark. 

• Sprog: Taler flydende ukrainsk, russisk, engelsk 
og svensk. Øver sig på det danske.

Finansiel karriere i Ukraine: 
• September 2003 – september 2005:  

Leading Specialist in Operations Department 
(front office) i Pravex Bank i Kiev, Ukraine.

• September 2010 – august 2011: Relationship 
Manager, Corporate Division and  
Private Customers Operations Department, Uni-
Credit Bank i Kiev, Ukraine.
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Midt i januar 2020 indleder Finansfor-
bundet og FA (Finanssektorens Arbejds-
giverforening) forhandlingerne om en 
ny standardoverenskomst, der skal afløse 
den nuværende, der udløber 31. marts 
2020. Forberedelserne til forhandlin-
gerne har været i gang længe. Finansfor-
bundet spurgte i foråret medlemmerne, 
hvad de lægger mest vægt på i overens-
komsten, og på mange arbejdspladser 
har der været møder om, hvilke krav 
man skal stille ved forhandlingsbordet.

Tirsdag 24. september mødtes for-
bundets repræsentantskab til Aftalekon-
ference for at drøfte de mange krav med-
lemmerne er kommet med og for at give 
forbundets forhandlingsdelegation un-
der ledelse af forbundsformand Kent 
Petersen et mandat til forhandlingerne. 
Blandt deltagerne på konferencen var 
der stor enighed om, at trivsel skal med 
til forhandlingsbordet. 

Finansforbundets seneste trivselsmå-
ling fra 2018 viser således, at 23 procent 
af medlemmerne er i farezonen for at 
udvikle helbredstruende stress. Meldin-
gerne fra medlemsundersøgelsen i for-
året er også, at trivsel bør prioriteres, 
når den nye overenskomst skal skrues 
sammen. Aftalekonferencen lagde des-
uden stor vægt på en fornuftig lønstig-
ning, der afspejler den store indsats der 
er ydet og til stadighed bliver ydet, sam-
tidig med at det også er på tide at pen-
sionsbidraget skal stige

Stærkt mandat til forhandlinger
Aftalekonferencen behandlede naturlig-
vis også emner som løn, pension, arbejds-
tid og kompetenceudvikling. Finansfor-

bundets formand Kent Petersen glæder 
sig over, at Aftalekonferencen gav for-
bundets forhandlere et stærkt mandat.

”Det er dejligt at opleve så stor enig-
hed om overenskomstkravene så tidligt 
i forløbet, som det er tilfældet her”, 
sagde Kent Petersen fra talerstolen på 
Aftalekonferencen.

Han understreger, at det er et hårdt 
pres at forhandle ny overenskomst med 
den situation, finanssektoren befinder 
sig i. Men han er optimistisk i forhold 
til at lande en overenskomst, som også 
arbejdsgiverne vil være tilfredse med.

” Jeg er fuld af fortrøstning om, at det 
skal lykkes at få en god aftale på plads, som 
sikrer medlemmernes løn- og arbejdsvilkår 
i de kommende år”, siger Kent Petersen.

De kommende måneder forventes 
en række arbejdsgrupper med repræ-
sentanter fra FA og Finansforbundet 
nedsat for at drøfte en række temaer i 
overenskomstforhandlingerne. Selve for-
handlingerne begynder midt i januar. ¢

Trivsel bliver del af  
OK-forhandlinger
Finansforbundets Repræsentantskab er enige om, at 
forhandlingerne om en ny overenskomst med FA skal prioritere 
dialog om trivsel og investering i, hvordan trivslen kan højnes

Af Carsten Jørgensen

Finansforbundets formand Kent Petersen glæder 
sig over, at Aftalekonferencen gav forbundets 
forhandlere et stærkt mandat.

OK
20
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Da Thomas Borgen i 2014 blev udnævnt til CEO 
i Danske Bank, benyttede han blandt andet sine 
første 100 dage på posten til at spørge medar-
bejderne, hvad der udfordrede dem i at gøre 
deres arbejde godt i hverdagen. Svaret var, at 
SOP’erne (Standard Operating Procedures) – 
forretningsgangene – gav en masse bøvl, fordi 
de enten var svære at finde, var forældede eller 
svære at forstå. 

Derfor etableredes SOP Simplification Pro-
gramme – et team, der støt er vokset fra en hånd-
fuld medarbejdere til nu at bestå af 37 medar-
bejdere. Teamet fik til opgave at rydde op i og 
simplificere bankens informationslandskab og 
herunder de 24.000 forskellige skriftlige forret-
ningsgange, som banken rummer.

”Oprydningsopgaven er massiv og meget ar-
bejdskrævende, men vi tager det område for om-
råde. En stor del af øvelsen handler om at for-
simple teksterne, gøre dem mere procesoriente-
rede og operationelle, fjerne lange søforklarin-
ger og holde os til hovedvejene i det pågældende 
emne og ikke bevæge os ned ad en masse små 
sideveje. Vi fungerer som et internt konsulent-
hus, hvor medarbejderne rykker rundt til for-
retningsområderne og hjælper med at rydde 
op i forældede forretningsgange og simplificere 
dem i et tæt samarbejde med medarbejdere fra 
det pågældende forretningsområde”, fortæller 
Bodil Brøndum Kirkelykke, der er teamleder i 
SOP Simplification Programme og fysisk place-
ret i Høje Taastrup.

Teamet arbejder ud fra princippet om agili-

tet, og det betyder blandt andet, at der sammen-
sættes mindre team, som for eksempel rummer 
både medarbejdere med kommunikationsfag-
lige kompetencer og medarbejdere med bank-
faglige kompetencer.

”Mange forretningsgange er meget lange og 
komplekse, og der er eksempler på tekster med 
et lixtal på ph.d.-niveau. Det hæmmer medarbej-
dere i forretningsområderne, som skal bruge for-
retningsgangene i deres kontakt med kunderne. 
Derfor er det vigtigt, at de bliver forenklet”, si-
ger Bodil Brøndum Kirkelykke, der selv er ud-
dannet cand.scient.pol. og sprogofficer i russisk.

”Rådgiverne har ofte kritiseret, at forretnings-
gangene, som de jo anvender i deres daglige ar-
bejde, var for tunge og komplicerede. Det hå-
ber vi at kunne rette op på, når vi får gennem-
skrevet og forenklet dokumenterne. Det bliver 
også en stor hjælp for medarbejderne, når alle 
forretningsgange bliver lagt på samme platform, 
hvor man nemt kan søge dem frem”, tilføjer hun.

En anden stor udfordring er, at forretnings-
gangene ikke er placeret et samlet sted, hvor man 
elektronisk kan søge dem frem. Søgefunktionen 

De vil forenkle  
forretningsgangen
37 medarbejdere med vidt forskellige faglige baggrunde i Danske Banks 
team SOP Simplification Programme er i gang med at omskrive og 
simplificere 24.000 forretningsgange i samarbejde med bankens 
forretningsområder

Af Carsten Jørgensen / Foto: Jasper Carlberg

”Vi rører ved 
gamle formule-
ringer og pro-
cedurer, og det 
skal folk nogle 
gange have lidt 
tid til at vænne 
sig til”
Bodil Brøndum 
Kirkelykke,  
teamleder i SOP
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i det gamle system lever ikke op til nutidens krav 
om selv let at kunne søge og finde svar. Men det 
rådes der bod på, i takt med at it-platform DOIT 
(Dansk Online Information Tool) tages i brug.

Positiv tilbagemelding
SOP Simplification Programme tilbyder to for-
skellige servicer for forretningsområderne i ban-
ken. En såkaldt ”Full Support”, hvor SOP-teamet 
skriver hele forretningsgangen igennem, efter 
at man har interviewet nøglemedarbejdere i 
området. Den anden service kaldes ”Light Sup-
port”, og her skriver medarbejdere fra forret-
ningsområdet selv deres forretningsgange, efter 
at de er blevet undervist af SOP-teamet i, hvor-
dan de skal gøre.

De fleste enheder er glade for samarbejdet 
med SOP-teamet om forenkling af forretnings-
gangene, men SOP-teamet møder ikke lutter 
positiv feedback, når de i forretningsområderne 
henvender sig med budskabet om, at der skal 
ryddes op og simplificeres.

”De fleste af os vil gerne bo i et rent og ordent-
ligt hus, men de færreste af os synes, det er fanta-

stisk at rydde op, systematisere og smide ud. Hel-
digvis bliver de fleste af os glade og tilfredse med 
resultatet, når det hårde arbejde er overstået, men 
vi rører ved gamle formuleringer og procedurer, 
og det skal folk nogle gange have lidt tid til at 
vænne sig til”, siger Bodil Brøndum Kirkelykke.

Høj motivation
Inden de forskellige enheder selv begynder at re-
digere og omskrive forretningsgangene, bliver de 
undervist. En af underviserne er Christian Bæk-
gaard fra SOP-teamet. Han er uddannet trans-
latør i tysk, men har, inden han kom til Danske 
Bank i juni 2018, været journalist og redaktør i 
over 20 år på blandt andet Illustreret Videnskab.

”Indtil for nylig hjalp jeg Wealth-området med 
dets forretningsgange, men nu bruger jeg det me-
ste af min tid på at udvikle undervisningsmateriale 
til bankens medarbejdere om, hvordan de selv skri-
ver SOP’er (forretningsgange, redaktionen), og 
på at undervise forretningen. Det er utroligt spæn-
dende og udviklende. Jeg kan godt lide at under-
vise og at møde kolleger mange forskellige steder 
fra i banken. Det er min oplevelse, at motivatio-
nen for at arbejde med forenkling af forretnings-
gangene er meget høj”, siger Christian Bækgaard.

På et tidspunkt ude i fremtiden vil banken 
have skrevet alle 24.000 forretningsgange igen-
nem, så de er enklere at gå til. Men det vil ikke 
nødvendigvis overflødiggøre SOP-teamet. Opga-
verne vil ændre sig, men der vil fortsat komme 
nye forretningsgange til, og eksisterende forret-
ningsgange skal opdateres – eksempelvis hvis 
bankens kreditpolitik ændres – og nye medar-
bejdere i forretningsområderne skal undervises 
i at skrive forretningsgangene.

Christian Bækgaard trives i sit job. ”Der sker 
en masse spændende og forskellige ting i en 
bank. Som generalist kan jeg godt lide at sætte 
mig ind i forskellige fagligheder, og det er der 
rig mulighed for her”, siger Christian Bækgaard 
og tilføjer med et smil:

”De mange forskellige fagligheder i SOP-
teamet med blandt andre projektfolk, proces-
folk, it-folk, kommunikationsfolk og bankfolk 
er med til at gøre os til et meget stærkt team”. ¢

Bodil Brøndum Kirkelykke og 
Christian Bækgaard har 
sammen med deres kolleger i 
SOP Simplification 
Programme travlt med at 
strukturere og forenkle 
bankens forretningsgange.
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Det er ikke gået hen over hovedet på 
Margrethe Vestager, at et konsortium 
ledet af Facebook har planer om at lan-
cere sin egen kryptovaluta kaldet libra, 
som man billigt skal kunne sende og 
betale med på tværs af landegrænser. 

Med over en tredjedel af verdens be-
folkning som potentielle kunder har 
techgiganten potentiale til ikke bare at 
skabe konkurrence, men også konkur-
renceforvridning på markedet for beta-
lingsydelser. Og det har fået den dan-
ske EU-kommissær op af stolen – vel at 
mærke længe inden libraens planlagte 
lancering næste år. 

”Det er en ret ny ting, at vi begynder 
at stille spørgsmål til noget, der ikke ek-
sisterer endnu. Men det er for at være 
så langt fremme i skoene, at vi kan sige, 
om det her bliver til et problem. Og det, 
der kan være problemet, er, at du får et 
helt lukket økosystem, som ikke rigtig 
har noget at gøre med resten af økono-
mien”, fortæller konkurrencekommissæ-
ren i et interview med Magasinet Finans. 

Hvordan griber I det an, når kryptova-
lutaen endnu ikke er lanceret? 
”Vi stiller spørgsmål. Masser og mas-
ser og masser af spørgsmål for at finde 
ud af, hvad de har tænkt sig”, svarer 

Facebooks planlagte lancering af 
libra har fået Margrethe Vestager 
op af stolen.

Margrethe 
Vestager, 51 år

Fra 1. november 2019:
EU-kommissær for 
konkurrence og ledende 
viceformand for EU-Kom-
missionen med ansvar for 
det digitale område.

2014 – 31. oktober 2019: 
EU-kommissær for  
konkurrence

2011-2014:  
Økonomi- og indenrigsmi-
nister 

2000-2001:  
Undervisningsminister

1998-2000:  
Undervisningsminister  
og kirkeminister

VESTAGER GRANSKER  
FACEBOOKS KRYPTOVALUTA
EU-Kommissionen har sendt byger af spørgsmål til Facebook for at undersøge, om 
techgigantens planlagte kryptovaluta vil være konkurrenceforvridende på 
betalingsområdet, fortæller den danske EU-kommissær Margrethe Vestager i et 
eksklusivt interview med Magasinet Finans

Af Bjørn Willum, freelancejournalist / Foto: Stine Heilmann
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Skygger over europæiske banker
Vi har stadig ikke et stabilt finansielt system, fordi mange europæiske banker stadig 
kæmper med bunker af dårlige lån fra finanskrisens tid, advarer EU-kommissær 
Margrethe Vestager

Af Bjørn Willum, freelancejournalist

Over et årti efter finanskrisen er mange europæiske banker 
stadig ikke nået til bunds i bunkerne af dårlige lån – og der-
for er vi stadig ikke i mål med et stabilt finansielt system. 

Sådan advarer Margrethe Vestager, der i sin egenskab af 
EU-konkurrencekommissær bliver hørt, når EU-lande søger 
tilladelse til at skyde penge i deres nødlidende banker. 

”Jeg kan se på nogle af de banksager, jeg har haft, at der 
stadig har været et meget stort offentligt engagement. Hvis 
en bank har haft problemer, så er staten gået ind, ganske vist 
på markedsøkonomiske vilkår, men det er stadigvæk skatte-
yderne, der stiller op. Og bankunionen er der ikke endnu”, 
konstaterer den danske EU-kommissær i et interview med 
Magasinet Finans. 

Som led i bankunionen (som det stadig er uklart, om 
Danmark bliver en del af, redaktionen) har man skabt en 
fælles tilsynsmyndighed og en fælles afviklingsinstans for 
bankerne. 

”Det er nogle af de meget væsentlige byggesten. Men 
for eksempel den forsikringsordning for indskydergaran-
tien, som vi har foreslået, den er der ikke endnu. Så vi er 
stadig i en eller anden mellemfase. Altså vi er ikke i den 

finansielle krise længere, men vi er heller ikke i en el-
ler anden ny stabil situation”, siger Margrethe Vestager. 

Lånere kan ikke betale tilbage
”Det kan godt være, at vi ikke mærker finanskrisen på samme 
måde, og at vi heller ikke mærker den på samme måde her-
hjemme, men i rigtig mange lande kan man se, at konsekven-
sen af finanskrisen er, at rigtig mange både private og virk-
somheder ikke kan betale deres lån. Og hvis der er tilstræk-
keligt mange, der ikke kan betale deres lån, så bliver det også 
et problem for banken. Vi har nærmest ikke talt om det i 
dansk sammenhæng, fordi den type af lån har været forsvin-
dende lille, selv lige efter finanskrisen. Der blev meget hur-
tigt ryddet op, fordi der er en meget effektiv konkurslovgiv-
ning i Danmark. Men i mange andre lande kaster finanskri-
sen virkelig lange skygger, fordi de her lån, som ikke kan be-
tales, fylder meget i mange banker”, siger hun.

”Der er kommet et marked for de her lån, så de kan blive 
solgt, godt nok til en meget lavere pris, end de er blevet bog-
ført til. Det gør, at vi begynder at komme hen i noget, der kan 
ligne en form for stabilitet. Men vi er der bare ikke endnu”. ¢

VESTAGER GRANSKER  
FACEBOOKS KRYPTOVALUTA

Margrethe Vestager og uddyber:  
”Det, der interesserer os, er, i hvilket 
omfang Facebook også bliver til en 
salgsplatform, hvor man kan købe og 
sælge, og hvor det ikke nødvendigvis 
er naboen, der vil sælge en brugt bar-
nevogn, fordi der ikke kommer flere 
børn i den familie, men en meget 
mere kommerciel space. Hvad betyder 
det så, at du har din egen valuta, som 
fungerer inden for det her rum – og 
som kun kan bruges inden for det her 
rum? Hvad så med de værdier, som bli-
ver fanget der? De, der sælger med li-
braen som betalingsmiddel, får de så 
en særlig fordel i forhold til dem, der 

kommer og vil betale på alle mulige 
andre måder?” 

Det hele afhænger i høj grad 
af, hvordan man udvikler syste-
met bag libraen, understreger hun:  
”For man kan jo godt lave det på en 
måde, som er åben for konkurrence, 
med hensyn til måden man betaler på”.  

Risiko for ustabilitet
Derfor bygen af spørgsmål, som man nu 
venter svar på, inden man træffer afgø-
relse om, hvorvidt libraen er konkurren-
ceforvridende.

”Det er slet ikke sikkert, at konkurren-
cehensyn er det stærkeste. Det kan være, 

det er spørgsmål om finansiel stabilitet, 
der i virkeligheden bliver det mest inte-
ressante. Det kan blive vores nationalban-
ker, der kommer til at interessere sig al-
lermest for det”, pointerer hun. 

Mange centralbankchefer har adva-
ret om risikoen for finansiel ustabilitet, 
og Bank for International Settlements 
(BIS) havde i sidste måned indkaldt re-
præsentanter for libra i Basel ”for at for-
stå detaljerne”. ”Barren for at blive god-
kendt vil blive sat højt”, sagde Benoît 
Cœuré, der leder komitéen for betalin-
ger og markedsinfrastruktur i Den Euro-
pæiske Centralbank. ¢
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”Mindre virksomheder har svært ved at finde tid 
til at komme helt med på den digitale omstilling”. 

Sådan siger Sofie Rasmussen (DTU), der er 
projektleder på KomDigital, der blandt andet 
hjælper små og mellemstore finansvirksomhe-
der i Region Hovedstaden med at få løftet de 
digitale kompetencer.

Det er simpelthen gået op for stadig flere små 
og mellemstore virksomheder, at digitalisering 
også er relevant for dem, men de har brug for 
hjælp og uvildig sparring til at få sat skub i ar-
bejdet med data og digitale teknologier. Men 
især mangel på tid til efteruddannelse bliver en 

barriere for at udnytte mulighederne for kom-
petenceudvikling, forklarer Sofie Rasmussen.

KomDigital er et projekt, der tilrettelægger et 
forløb til ledelse og medarbejdere, så deres digi-
tale kompetencer matcher de udfordringer, der 
er med at forbedre deres virksomhed og udvikle 
deres produkt gennem digitalisering.

Hvem har bolden?
De fleste små og mellemstore virksomheder er 
klar over, at de skal tilpasse organisation og for-
retning til den hurtige digitale udvikling, men 
der er bare nogle barrierer:

”En afdeling sender måske én medarbejder 
af sted på efteruddannelse, men når personen 
kommer veloplyst tilbage i afdelingen, kan hver-
ken leder eller kolleger se meningen med den 
nye viden”, siger Sofie Rasmussen om de erfa-
ringer, der er opsamlet i forbindelse med pro-
jektets udvikling af metode og forløb.

Det med at sige til én medarbejder – Du ta-
ger bolden – er simpelthen ikke nok. Hvis man 
vil videre på den digitale udvikling, skal man in-
volvere flere medarbejdere end bare én, så grup-
pen kan dele viden og sammen lægge planer for 
udvikling af forretningen.

Derfor er et af kriterierne for at deltage i et 
KomDigital-forløb, at minimum fem personer 
inklusive en leder med en grad af beslutnings-
kraft skal deltage. 

Tre finansvirksomheder fik vederlagsfrit løftet de digitale kompetencer i 
1. fase af KomDigital, der tilrettelægger kompetenceforløb målrettet 
virksomhedens intention og behov, som styrker virksomhedens arbejde 
med data og digitale teknologier. Nu er der åbent for tilmelding til 2. fase

Af Carsten Rasmussen / Foto: Christoffer Regild

LØFT AF DIGITALE 
KOMPETENCER

KOMPETENCEUDVIKLING FINANS
Oktober 2019

Har I brug for …
Har I brug for UX, AI, 
Blockchain, osv, er i 
under 250 medarbej-
dere på CVRNR og har 
adresse i hovedstads-
området, så kan I nu 
vederlagsfrit deltage i 2. 
fase af projekt KomDigi-
tal hvor FA og Finans-
forbundet er partnere.   
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I KomDigital tror vi på, at vi lærer mest effektivt, når vi har det sjovt, 
når vi er nysgerrige, og når vi samarbejder med andre.
Projektmedarbejder med speciale i didaktik Marlene Engmann 
siger om projektets læringsfilosofi, at læringsforløbene tager 
udgangspunkt i virksomhedens behov, udfordringer og potentiale. 
Efterfølgende bliver uddannelsesforløbene bygget op omkring 
teambaseret læring, hvor både ledelse og nøglemedarbejdere 
indgår.
”Det vigtige i aktionslæring er udvikling af praksis i praksis, hvor 
man sætter fokus på noget, man undrer sig over, eller nogle udfor-
dringer, man har. Man iværksætter nogle handlinger, hvor man prø-
ver noget af, alt efter den tid, man har til rådighed”, siger Marlene 
Engmann, der har været ude at tale med de fleste virksomheder 
i projektet. Gevinsten er, at læringen kan blive så interessant, at 
medarbejderne hele tiden får lyst til at lære mere. 

Du lærer, mens  
du gør det

Kultur
En anden barriere har vist sig at være, at virk-
somhederne har svært ved at bruge tid på at 
komme i gang med at udnytte data og nye digi-
tale muligheder:

”De har så travlt, at det kan være svært at in-
volvere sig i noget nyt”, siger Sofie Rasmussen 
og understreger vigtigheden af, at kompeten-
ceforløbene står i forhold til virksomhedens 
problemstillinger. Den her snak med virksom-
hederne om, hvad de vil, er vigtig for KomDi-
gital-forløbet.

”Et kursus om kunstig intelligens tager vi ikke 
bare fra hylderne. Tværtimod tager vi en dialog 
med virksomhederne om deres udfordringer og 
behov. KomDigital har udviklet et koncept, som 
er testet meget grundigt på elleve virksomheder, 
hvoraf tre er fra finanssektoren”.

Ledelsens rolle
KomDigital har også kørt flere forløb med fo-
kus på ledelsessparring i forhold til digitalise-
ring. Hvordan kommunikerer ledelsen til med-
arbejderne om forandringsprocesser og kultur, 
så organisationen bliver modnet til en højere 
grad af digitalisering.

”Den dialog, vi sætter ind, er en afdækning 
af behovene. Nogle blandt medarbejderne har 
måske brug for at få løftet deres digitale kom-
petencer, men de efterspørger det ikke selv. Det 
med one size fits all er ikke den rigtige måde at 
kompetenceudvikle på”, siger Sofie Rasmussen.

På Danmarks Tekniske Universitet har man 
ift. disse læringsforløb udviklet og testet blandt 
andet workshops i henholdsvis User Experience 
(UX), kunstig intelligens (AI) og Predicitive Ana-
lytics. Her har virksomhederne fået både en ind-
føring i emnerne og tid til sparring og reflek-
sion ift. egne konkrete behov og udviklingsmu-
ligheder. For eksempel hvad kræver det egent-
lig at arbejde med kunstig intelligens, og er det 
overhovedet AI, vi har brug for? 

”Vi har haft et didaktisk fokus ved at bede un-
derviserne om at sørge for, at undervisningen 
er så praksisnær som muligt, og holde igen med 
specialistsprog”, siger Sofie Rasmussen. 

Det er afgørende for Sofie Rasmussen at gøre 
finansvirksomheder opmærksomme på, at de ve-
derlagsfrit kan deltage i et KomDigital-forløb i 
2020 og 2021. ¢
Læs mere på.komdigital.dk

”Vi har fået bedre indsigt i UX-design og AI, og hvad robotter 
kan bruges til, men også hvor vi skal være varsomme”, siger 
Kirsten Fog, Head of Department, Nordea Kredit.
Som en del af en større koncern tog Nordea Kredit imod et 
tilbud fra projektet KomDigital om at få skræddersyet et un-
dervisningsforløb til en gruppe medarbejdere og ledere. Ifølge 
Kirsten Fog var formålet, at ledere og medarbejdere skal have 
mere digital indsigt og være mere aktive, når de efterspørger 
tjenester og ydelser fra andre dele af Nordea-koncernen. 
8-10 medarbejdere har været på DTU – Danmarks Tekniske Uni-
versitet – tre gange og deltaget i undervisning om ”UX-design” 
og ”Predictive Analytics and AI”. 
”Det har givet os det overordnede indblik i teknologierne og 
deres anvendelsesmuligheder samt lidt dataetik til medarbej-
dere, der arbejder med det her til hverdag, så de kan stille mere 
relevante spørgsmål”, siger Kirsten Fog.

Mere relevante 
spørgsmål
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Kan det virkelig passe, at alle kunder en dag beta-
ler for at have penge stående på en konto i ban-
ken? Den dag er slet ikke så langt væk. 

Som den første har Jyske Bank varslet, at kun-
der med kontante formuer over 750.000 kro-
ner skal betale negative indlånsrenter. Virkelig-
heden er meget snart, at flere banker tager det 
historiske skridt at sende de negative renter vi-
dere til kunderne.

Ganske vist har Danske Bank og Nordea fore-
løbig afvist at følge trop med negative renter. 

Men hvad gør de små og mellemstore pen-
geinstitutter, hvor det går rigtig godt med kun-
defremgang og relativt store indlånsoverskud? 
De mener sig hårdt ramt på indtjeningen af en 
negativ rente på minus 0,75 procent, så de hå-
ber, at Nationalbanken kan finde pengepolitisk 
rum til at hæve det beløb, bankerne kan have 
stående i Nationalbanken til nul procent i rente 
via foliorammen. 

Udsigten står på negative renter, så langt øjet rækker, og det truer 
bankernes klassiske forretningsmodel. Men kommer vi tilbage til den 
gamle rentemarginal? Måske er negative renter bare en ”New 
Normal”, siger økonomiprofessor og peger på strukturelle forhold 
som lav vækst, demografi og opsparingsoverskud 

Af Carsten Rasmussen

ER NEW NORMAL
RENTER

NEGATIVE

Det store  
rentefald
Siden begyndelsen af 
1980’erne har renten 
generelt været faldende 
i den vestlige verden, 
og siden finanskrisen 
er nulrenter og negative 
renter dagens orden.
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Ingen hjælp
Samme øjeblik Nationalbanken fulgte ECB og 
sænkede sin rentesats for at presse inflationen 
op, kom der kritik fra bankerne, der alle som 
en har indlånsoverskud.

”Man burde se på, om det kan fungere med 
en højere folioramme. Nationalbanken kan må-
ske lade sig inspirere af ECB’s udmelding om et 
tolagssystem”, siger direktør i Lokale Pengeinsti-
tutter Jan Kondrup og fortsætter:

”De negative renter er foranlediget af den 
uheldige verden, vi har i det sydlige Europa, der 
sidder med gældsproblemer og pressede banker. 
For at afhjælpe det holder ECB renterne kunstigt 
lave, og det smitter af på Danmark”, siger han.

Men nationalbankdirektør Lars Rohde har 
over for bankerne slået fast ”med syvtommer-
søm”, at han ingen grund ser til at hæve deres 
folioramme. 

Hvis de lave renter skyder hul i bankernes for-

retningsstrategi baseret på rentemarginalen, må 
de tjene pengene på anden vis. I september sagde 
Lars Rohde til landets bankdirektører: ”En løs-
ning kan også være konsolidering”.

Men det er ikke en løsning på de negative 
renter, mener Jan Kondrup: 

”Næsten alle pengeinstitutter nærmest ’svøm-
mer’ i likviditet på grund af den store opspa-
ringsiver hos kunderne. Hvis du har to penge-
institutter med likviditetsoverskud, hjælper det 
ikke at slå dem sammen”. 

Også Finans Danmark har direkte bedt om 
politisk hjælp til at hæve foliorammen for ban-
kerne, hvilket Nationalbanken har afvist, med 
henvisning til at det vil betyde en overførsel af 
midler fra staten til bankerne.

Minusrenter er et vilkår
På et møde for de danske bankers direktører i sep-
tember sagde nationalbankdirektør Lars Rohde 
direkte, at det ikke er Nationalbankens opgave 
at friholde bankerne for strukturelt lave renter. 

Ved samme lejlighed påpegede han, at de lave 
renter fra 2012 til 2018 samlet kostede de dan-
ske banker fire milliarder kroner. I samme pe-
riode udgjorde bankernes indtjening 218 milli-
arder kroner.

Der er lidt forvirring om, hvordan National-
banken bruger foliorammen. Hertil svarer Na-
tionalbanken:

”Foliokonti er et pengepolitisk instrument 
og ikke et instrument til at understøtte banker-
nes indtjening”.

Pengepolitikkens eneste formål er at holde 
kronens kurs fast over for euroen, at sikre fast-
kurspolitikken:

”I den nuværende situation vil en forhøjelse 
af foliorammen reducere gennemslaget fra ind-
skudsbevisrenten til pengemarkedsrenterne. En 
betydelig udvidelse af foliorammen vil derfor 
kræve en nedsættelse af indskudsbevisrenten for 
at sikre samme gennemslag til pengemarkedsren-
terne og dermed holde kronekursen fast. Det er 
der samlet set ikke vundet noget ved”.

På spørgsmålet om, hvad det betyder for ban-
kernes forretningsmodel, svarer Nationalbanken: 

”Som bank må man være klar til løbende både 
at tilpasse forretningsmodellen til de sti-

RENTER
Lars Rohde.

Foliorammen
Bankerne kan have en 
vis mængde penge stå-
ende i Nationalbanken 
til nul procent i rente via 
den såkaldte folio-
ramme. Når foliorammen 
overstiges, konverteres 
det overskydende fo-
lioindskud automatisk til 
indskudsbeviser. Renten 
på indskudsbeviser er 
minus 0,75 procent p.a. – 
altså skal banken betale 
omkring 75 øre om året 
per 100 kroner placeret i 
indskudsbeviser. 
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gende krav til regulering og digitalisering og at 
håndtere udfordringer som lavrentemiljøet og 
geopolitiske risici som handelskrig og Brexit”.

Økonomerne diskuterer
Udsigten til negative renter, så langt øjet ræk-
ker, påvirker en række økonomiske sammen-
hænge, som vi ellers har taget for givet. At ren-
ten har holdt sig lav i så lang tid, på trods af at 
priserne på både boliger og aktier bare stiger 
og stiger med uhørt hast, er ikke efter de øko-
nomiske lærebøger.

Som tidligere overvismand og formand for 
Velfærdskommissionen er professor Torben M. 
Andersen ikke ”bare” en økonom, der forhol-
der sig teoretisk, når han skal forklare de nega-
tive renter.

”Der er dybden af finanskrisen, som man for-
søger at komme ud af ved at føre en mere lem-
pelig pengepolitik, der har medvirket til, at det 
generelle renteniveau har været faldende me-
get længe. Blandt økonomer er der blevet talt 
om, hvorvidt vi kommer tilbage til de gamle vel-
kendte renteforhold, men det er ikke sket”, si-
ger Torben M. Andersen og tilføjer:

”Nogle taler om en New Normal, vi skal vænne 
os til. Selv om økonomien har det bedre end 
under finanskrisen, er der ikke kommet gang 
i inflationen”.

Vi venter altså på inflationen?
”En inflation tæt på nul er ikke godt. To pro-
cent er mest gunstigt for en økonomisk vækst. 
Men selv om arbejdsløsheden er lav, er der ikke 
kommet gang i inflationen. Måske gør globali-
seringen det svært at presse lønstigninger igen-
nem, eller måske er den underliggende produk-
tivitet for lav”.

Demografien med en aldrende befolkning 
spiller også ind. Befolkningen sparer rigtig me-
get op, og den opsparing bliver placeret i obli-
gationer og aktier, hvilket presser afkastet ned, 
forklarer Torben M. Andersen:

”Der er en kæmpe usikkerhed omkring dette 
emne, hvor det er svært at udtale sig skarpt”.
Hvis vi er på vej ind i en recession, og renten er un-
der nul, hvad kan Nationalbanken så gøre?

”Der er bred enighed om, at pengepolitikken 
ikke rigtig kan gøre mere, hvis renten er nul el-
ler negativ. Hvis der kommer en nedgangskon-

junktur, bliver der mere diskussion om finans-
politikken”. 

En situation med et større udbud af statsobli-
gationer vil presse renten op, måske i et niveau, 
hvor det er destabiliserende, så ingen kan være 
sikker på, at finanspolitikken klarer problemet, 
siger Torben M. Andersen:

”Vi er presset op i et hjørne, hvor vi ikke har 
instrumenter til at gøre noget ved en negativ ud-
vikling på globalt plan, og det presser de økono-
mer, der skal komme med anbefalinger”.

Værktøjet amputeret
CBS-professor Jesper Rangvid, der har studeret 
rentens udvikling indgående, og som formand 
stod bag den officielle danske rapport om år-
sagerne til finanskrisen, hører til blandt dem, 
der mener, at det var godt, at centralbankerne 
under finanskrisen sænkede renterne drastisk. 

Men nu er vi nået til et punkt, hvor yderligere 
rentesænkninger ikke har stor effekt, påpeger 
Jesper Rangvid:

”Man ville have folk til at låne nogle penge. 
Det er jo et forsøg på at få forbruget op, når 
renten er lav, hvor det er billigt at låne. Nu 
har vi haft ti år med ekspansiv pengepolitik, 
og alligevel er der stort set ikke nogen infla-
tion. Det er lidt paradoksalt”, siger han og rej-
ser spørgsmålet: 

”Hvordan skal vi indrette os, hvis de økono-
miske sammenhænge ikke er, som de plejer? 
Hvis vi kommer ud i en økonomisk krise, så vil 
vi gerne sætte renten ned, men den er allerede 
negativ. Så alt det gode, centralbankerne gjorde 
efter finanskrisen, hvor de sænkede renten og 
satte skub i økonomien, vil ikke have samme 
effekt i dag. Når renterne er så lave, bliver det 
svært for pengepolitikken at hjælpe økonomien, 
skulle et tilbageslag ske. Pengepolitikken er stort 
set amputeret”.

Hvad gør vi så?
Jesper Rangvid svarer, at vi skal finde nye måder 
at modvirke kriser på. Han hører til nyere makro-
økonomisk (mainstream) teori, hvilket indike-
rer, at under en økonomisk krise er det fornuf-
tigt at føre ekspansiv finanspolitik. Men selv om 
staten øger efterspørgslen med offentlige inve-
steringer, er problemerne ikke løst:

”Ekspansiv finanspolitik er forbundet med 

Torben M. Andersen.

Jesper Rangvid.
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stor gældsætning, og mange lande har allerede 
gældsat sig markant mere i dag end før krisen”, 
forklarer Jesper Rangvid, der ser både nogle sam-
menlignelige træk fra perioden med finanskrise 
og mange forskelle. Den situation, vi har nu, er, 
at der nærmest ikke er nogen udlånsvækst.

”De sidste par år har bankerne jo haft en ret 
pæn indtjening. Selv om der ikke har været ud-
lånsvækst, så har man levet i en periode, som man 
ikke kan regne med bare bliver ved. Man har haft 
tilbageførsler af nedskrivninger. Når økonomien 
en dag vender, vil nedskrivningerne stige igen. En 
anden ting er alle de konverteringer. Bankerne 
har også tjent på de meget store omlægninger af 
realkreditlån, som jo er en følgevirkning af de la-
vere og lavere renter. Så længe renten er faldende, 
er der gang i konverteringerne, men den dag ren-
ten ikke falder eller måske stiger, kan der være 
grund til bekymring for den finansielle sektor”, 
siger Jesper Rangvid om de to ting, der har truk-
ket op i bankernes fine regnskaber.

Faktum er, at bankerne står over for en umid-
delbar fremtid, hvor renterne er lave, så langt 
øjet rækker. 

”De renteniveauer, vi har haft de seneste år, er 
helt usædvanlige, og det gælder også i det helt 
lange historiske perspektiv. Hvis vi løber ind i en 
ny økonomisk rystelse, så kan vi ikke gøre mere”, 
slutter Jesper Rangvid. 

På det seneste er ordet ”recession” begyndt 
at dukke op. Tyskland er med Europas førende 
økonomi på vej i recession. Handelskrigen mel-
lem USA og Kina og uvished om Brexit gør hel-
ler ikke fremtiden mere lys. 

Danmarks Nationalbank har for nylig offent-
liggjort en analyse, som viser, at der aktuelt er 
hele 50 procent risiko for, at dansk økonomi går 
i recession inden for de kommende to år.

Selv om man ikke skal frygte, at den vil ligne 
finanskrisen for 10 år siden, vil der komme for-
andringer, som kun få, hvis nogen, til fulde 
forstår. ¢

Derfor kan bankerne ikke lide negative renter
Cheføkonom i Finans Danmark Niels Arne Dam svarer:

Hvad koster det bankerne at have penge i 
Nationalbanken?
”De danske bankers samlede beholdning 
af indskudsbeviser kan svinge en del, 
men har i 2019 ligget omkring niveauet 
200 milliarder kroner. Siden nytår har 
bankerne betalt 935 millioner kroner i 
negative renter for deres indskudsbeviser 

i Nationalbanken, og forudsætter vi, at 
de fremover holder 200 milliarder kroner 
i indskudsbeviser til det nye renteniveau 
på – 0,75 procent, vil den årlige udgift 
til negative renter udgøre 1,5 milliarder 
kroner, hvoraf 200 millioner kroner altså 
kommer fra rentenedsættelsen fra 0,65 til 
0,75 procent”.

Kan Nationalbanken bare  
udvide foliorammen?
”Vi har tidligere opfordret Nationalbanken 
til at undersøge andre centralbankers 
erfaringer med ordninger svarende til den 
danske foliokonto, hvor bankerne undgår 
at betale negative renter af dele af deres 
indestående. Det har Lars Rohde afvist, 
hvilket vi tager til efterretning”. 

Kan banker ikke medvirke til væksten?
”De negative renter i pengemarkedet fø-

rer til lavere renteindtægter for bankerne; 
det udfordrer bankerne på en væsentlig 
del af deres traditionelle forretnings-
grundlag. Vi minder samtidig om, at et 
robust indtjeningsgrundlag medvirker 
til, at bankerne bliver ved med at kunne 
understøtte vækst og udvikling i sam-
fundsøkonomien bedst muligt”.

Skal bankerne udvikle en ny  
forretningsmodel? 
”I det omfang de lave renter skyldes mere 
strukturelle og altså vedvarende forhold, 
vil bankerne skulle tilpasse deres for-
retningsmodel til den situation; det føjer 
sig til andre ændringer såsom digitalise-
ringen af samfundet, der jo også er med 
til at ændre den måde, bankerne fungerer 
på – både internt og i forhold til deres 
kunder”.

Fastkurspolitik
I Danmark har vi den 
klare arbejdsdeling, at 
pengepolitikken skal 
understøtte fastkurspo-
litikken. Fastkurspolitik-
ken betyder, at kronen 
står i et fast forhold over 
for euroen inden for et 
lille udsvingsbånd.  
Den Europæiske Cen-
tralbank (ECB) fastlæg-
ger den pengepolitiske 
rente med henblik på at 
sikre en stabil pris- og 
konjunkturudvikling i 
euroområdet. Målsæt-
ningen er en inflation 
tæt på to procent.
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Byg ny viden oven på alt det, du allerede kan og giv dig selv flere karrieremuligheder. 
Med et diplomkursus får du kompetencer, så du kan løse andre opgaver i afdelingen 
eller blive bedre rustet til din nye stilling. Du får samtidig papir på det, du har lært, 
og kan booste CV’et med vigtige opdateringer.

På diplomuddannelserne hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole får du både 
teoretisk undervisning og arbejder praktisk med emnet. Vi tror nemlig på, at når du 
anvender og træner nye værktøjer, lærer du bedst.

ET DIPLOMKURSUS  
KAN ÅBNE NYE DØRE

Vælg fx et af disse 6 kommunikationskurser på diplomniveau

RÅDGIVERENS  
GENNEMSLAGSKRAFT
Bliv hørt, set og fulgt i tide. Din gennem- 
slagskraft er afgørende, hvis du vil gøre 
en forskel som rådgiver. Få effektive 
retoriske værktøjer, ny viden om 
psykologi, face- og managementteori 
og inspiration fra garvede rådgivere, 
som styrker dig.

Start: 29. oktober – København

KONCEPTER OG WORKFLOW PÅ 
SOCIALE MEDIER
Foregår jeres indsats på de sociale 
medier i tråd med den øvrige kommu-
nikation? På kurset lærer du at organi- 
sere, styre og lede en indsats i sociale 
medier, så den tilfører værdi i samspil 
med de andre mediekanaler – fra mål- 
sætning til idé og afvikling.

Start: 4. november – København 

ANALYTISK FORMIDLING  
– GØR DET SVÆRE NEMT AT FORSTÅ
Lær at formidle komplekse emner 
fængende og klart. Kurset er for dig, 
der fx skal formidle abstrakte sammen- 
hænge, kompleks forskning, teknisk 
viden eller indviklet lovgivning. På 
kurset gør vi det svære nemt at forstå, 
bøjer modsætninger mod hinanden og 
viser, hvordan de mødes.

Start: 4. november – København

PROFESSIONEL  
MEDIETRÆNER
Lær at levere effektiv medietræning 
med retorisk gennemslagskraft og 
psykologisk indsigt. På dette kursus for 
presse- og kommunikationsrådgivere 
får du viden, værktøjer og træning, der 
gør dig i stand til at gøre andre bedre i 
medierne.

Start: 7. november – København

JOURNALISTIK FOR  
KOMMUNIKATØRER
Vil du være bedre til at vinkle 
historier? At arbejde korrekt med 
kilder? Og researche og formidle 
journalistisk? Lær at tænke og arbejde 
som en journalist og bliv klædt på til  
at skrive bedre, hurtigere og mere 
varieret.

Start: 12. november – København

LEDELSE AF DIGITALE MEDIER
Lær, hvordan du organiserer det  
digitale arbejde på din arbejdsplads og 
skaber dig et ledelsesrum, hvor du kan 
udfylde rollen som digital leder. Kurset 
i digital medieledelse er praktisk 
orienteret, og teorierne afprøves i 
forhold til egne erfaringer.

Start: 25. november – København
 

Se hele efterårets kursusudbud på dmjx.dk/blivopdateret
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Hvad skal der til, for at du kan bevare dit job 
trods øget digitalisering?

I Singapore har de svar parat. Her er 121 job-
beskrivelser i finanssektoren listet side op og side 
ned i en ny, diger rapport, som det verdensom-
spændende rådgivningsfirma EY står bag. Den 
fortæller job for job, hvilke kompetencer der er 
brug for inden for de næste tre-fem år.

”Det er så langt, som det giver mening at se 
frem. Selv om tingene forandrer sig hurtigt, kan 
det med stor sikkerhed vurderes, hvilke kompe-
tencer den enkelte jobfunktion får brug for in-
den for den tidshorisont”, siger parlamentsmed-
lem Patrick Tay. 

Magasinet Finans møder ham i hans egen-
skab af topfigur i fagbevægelsens hovedorgani-
sation NTUC, National Trades Union Congress, 
som har til huse i en skyskraber tæt på byens fi-
nansielle centrum.

I Singapore, som er lidt større end Bornholm, 
men har lige så mange indbyggere som Danmark, 
arbejder fagforening, regering og erhvervsliv tæt 
sammen. Siden landet blev uafhængigt i 1965, 
har det været ledet af det samme politiske parti, 
og staten ejer og regulerer store dele af sekto-
ren. Så når man beslutter sig for at skabe flere 
job og udpeger finanssektoren og fintech som 
nogle af de områder, der skal have særlig op-
mærksomhed, sker der noget.

Det virker
Finanssektoren og fintech er i forvejen styrke-
positioner i landet og blandt de stærkeste kort, 
Singapore har på hånden. Der er taget en lang 
række initiativer, som skal sikre yderligere vækst 
trods – eller måske nærmere i kraft af – øget di-
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3.000 nye job i finanssektoren årligt og 1.000 inden 
for fintech. Det besluttede de sig for at skabe i 
Singapore, og som sagt så gjort. Forudsætningerne 
er anderledes end herhjemme, men der er 
inspiration at hente

Af Birgitte Aabo / Foto: Christoffer Regild og Birgitte Aabo

gitalisering. Og de virker, konstaterer den dan-
ske ambassadør i Singapore, Dorte Bech Vizard, 
som følger udviklingen tæt og har sit kontor på 
13. sal med udsigt til det myldrende byliv:

”I Singapore er strategien at fokusere snævert 
på de sektorer, der har de største fordele i den in-
ternationale konkurrence, og sætte massivt ind 
med hjælp til tiltrækning af virksomheder, talent 
og uddannelse til de sektorer. Kombineret med 
en vilje til at knokle og en national bekymring 
for at komme bagud, går udviklingen hurtigt.”

Siden det blev meldt ud for tre år siden, at man 
i finanssektoren og fintech ville skabe 4.000 job 
årligt, er der således i gennemsnit skabt endnu 
flere per år, nemlig 4.900 job, oplyser hun.

Hvordan det kan lade sig gøre i bystaten, der 
fokuserer stærkt på digitalisering, men også sta-
dig har mange fysiske filialer i bybilledet, er der 
ikke bare et enkelt, men mange svar på. Et afgø-
rende er som nævnt det tætte samarbejde mel-
lem staten og arbejdsmarkedets parter – som 
blandt andet viser sig ved, at Singapore er et af 
de lande, der mest systematisk har igangsat ini-
tiativer, som skal styrke kompetencerne i den 
160.000 medarbejder store finanssektor.

20.000 medarbejdere omskolet
Foreløbig har 20.000 af dem været igennem træ-
nings- eller uddannelsesforløb, der skal fremtids-
sikre deres kompetencer, og der arbejdes ihær-
digt for at få mange flere til at følge efter.

Patrick Tay, der har titel af Assistant Secre-
tary-General i NTUC og tydeligvis er en travl 
herre, som to assistenter hjælper med at holde 
skemaet, forklarer venligt:

”Vi gør alt, hvad vi kan, for at oplyse om, hvor 
vigtigt det er som ansat at tilegne sig nye 
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”Vi gør alt, hvad vi kan, 
for at oplyse om, hvor 
vigtigt det er som ansat 
at tilegne sig nye 
kompetencer”, siger 
Patrick Tay fra NTUC.

20.000 finans-
folk omskolet
Der er omkring 160.000 
medarbejdere i finans-
sektoren i Singapore. 
Omkring 20.000 af dem 
er blevet efteruddannet 
eller omskolet i løbet af 
de sidste tre år, for at 
fremtidssikre deres job 
eller gøre dem i stand 
til at varetage et nyt i 
sektoren.   

Fokus på det 
bedste
I Singapore er strategi-
en at fokusere snævert 
på de sektorer, der har 
bedst chance for at kla-
re sig internationalt og 
tiltrække virksomheder 
og talent. Blandt dem 
er finanssektoren og 
fintech, som erhvervsliv, 
regering og fagforening 
arbejder sammen om at 
få til at vækste yderli-
gere.   

Fagforening 
med førskole 
og supermar-
ked
Hvad har medlemmerne 
gavn af? Blandt andet 
børnehaveklasse tilbud 
til deres børn og en su-
permarkedskæde, hvis 
man spørger fagbevæ-
gelsens hovedorganisa-
tion i Singapore NTUC, 
National Trades Union 
Congress, der driver 
begge dele. Supermar-
kedskæden ’Fair Price’ 
skal hjælpe med at 
holde priserne rimelige, 
forklares det. Singapore 
var i 2015 verdens dyre-
ste by at bo i.  

”Vi kan især lade os inspirere af 
Singapores evne til at afdække 
kompetencebehov og ’finde 
hullerne i bukserne’ og få dem 
stoppet”, mener ambassadør 
Dorte Bech Vizard.

kompetencer. I den nye rapport klarlægges det, 
hvad der skal til for den enkelte, og vi stiller en 
vifte af muligheder til rådighed, så den enkelte 
kan vælge, hvordan man vil videreuddanne sig”.

Slår man ned i rapporten, som er bestilt af 
Institute of Banking and Finance og Monetary 
Authority of Singapore, og ser nærmere på de 
kompetencer, fremtiden vil kræve, handler me-
get om at favne og dygtiggøre sig i forhold til 
digitaliseringen. Men også eksempelvis om at 
forstå kundens varierende behov og komplekse 
problemstillinger, som fremtidens finanssektor 
kommer til at stå over for. 

Det er meget forskelligt, hvor meget de en-
kelte funktioner bliver ændret i fremtiden, men 
alle bliver berørt, så evne og vilje til at lære nyt 
er centralt, konstaterer Patrick Tay:

”Mange har en vilje og lydhørhed i forhold 
til at komme i gang med at få nye kompetencer. 
Men der er også en lille del, der hverken har de 
rigtige kompetencer i dag eller har mod på at 
komme i gang med at få dem. For nogle få pro-
cent vil det betyde, at de skal søge over i en an-
den sektor. Det hjælper vi dem også med”.

Fagforeningen bistår medlemmer med at af-
klare, hvilke kurser der kan være relevante, og 
der er også forskellige, veludviklede digitale mu-
ligheder for at blive afklaret på egen hånd om 
karrieremuligheder og udvidelse af kompetencer. 

Sammen med regeringen og erhvervslivet driver 
fagforeningen også initiativer som TechSkills Ac-
celerator. Det overordnede mål er at udstyre med-
arbejdere med kompetencer, der kan ruste Singa-

pore til at indfri visioner i forhold til digital øko-
nomi og sikre, at der eksempelvis er medarbejdere 
med den rette viden i forhold til finansfintech.

Det ene eksempel efter det andet flyder i en 
lind strøm fra Patrick Tay. Det lyder, som om 
de har tænkt på det hele i Singapore, og han 
kan da også divertere med de nyeste økono-
miske nøgletal for sektoren, der udviser vækst 
på godt fem procent i den finansielle sektor.

Gensidig inspiration
Selv om de er skarpe i gennemregulerede Singa-
pore, er der ingen grund til at lade sig skræmme, 
siger den danske ambassadør:

”Singapore er dygtig til at styre transformation 
og opgradering af medarbejderne fra toppen. 
Men vi kan godt stå op imod det herhjemme. Vi 
har mange fordele”, siger hun med henvisning 
til, at Danmark også gæstes af delegationer fra 
Singapore. 

De kommer blandt andet for at lade sig in-
spirere af vores evne til at være innovative og 
vores arbejdskultur med fladt hierarki, hvor den 
enkelte arbejder mere selvstændigt.

 ”Vi har lang erfaring med at omstille arbejds-
markedets kompetencer i et solidt trepartssamar-
bejde, som vi fx gjorde, da vi gik fra at producere 
skibe til vindmøller. Danske virksomheder og fag-
foreninger forbereder sig aktivt på en digital frem-
tid,” vurderer Dorte Bech Vizard, og henviser til 
blandt andet udviklingen af et stærkt Copenha-
gen Fintech Lab, som er anerkendt i Singapore.

”Det, vi til gengæld kan lade os inspirere af, 
er især Singapores evne til at afdække kompe-
tencebehov og ’finde hullerne i bukserne’ og 
få dem stoppet”. ¢
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En vilje til forandring,  
vi kan lære af
Singapores handlekraft er imponerende. Selv om bystatens 
styreform sætter andre rammer end herhjemme, er der inspiration 
at hente, siger Finansforbundets formand, Kent Petersen. 

Af Birgitte Aabo

Finansforbundets formand Kent Petersen er 
imponeret af den måde, trepartsforhandlingerne 
driver Singapore fremad på.

”Så er det sådan, vi gør!”
Når staten sætter et mål og drøfter det med ar-
bejdsmarkedets parter i Singapore, er kursen stuk-
ket ud og følges tilsyneladende slavisk. I disse år ar-
bejdes der ihærdigt på at blive den førende digi-
tale nation i Asien, og den vilje til forandring, der 
forener parterne, giver hurtigt resultater. Blandt 
andet er 20.000 medarbejdere i finanssektoren ef-
teruddannet i løbet af tre år.

”Den måde, man formår at få alle parter til at 
dele viljen til forandring på, er spændende at få 
indblik i og blive inspireret af”, siger Kent Peter-
sen, der sidste år stod i spidsen for en studietur 
til Singapore for en delegation fra den danske fi-
nanssektor.

Ansvar til alle
Forudsætningerne for at komme i mål med foran-
dringer er anderledes i Danmark end i Singapore. 
Bystaten har været ledet af det samme politiske 
parti siden uafhængigheden i 1965 og har ført en 
økonomisk politik præget af statslige reguleringer 
og statsligt ejerskab over en række virksomheder. 

Men man skal passe på med at dømme ud fra sty-
reformen og kan sagtens lade sig inspirere af frem-
gangsmåden i forhold til eksempelvis trepartsfor-
handlinger, mener formanden:

”Deres trepartssystem er virkelig spændende. 
Det får alle med og ansvarliggør de enkelte områ-
der på arbejdsmarkedet – ikke ligesom herhjemme, 
hvor en hovedorganisation repræsenterer mange 
områder og interesser og derfor ikke kan være lige 
optaget af dem alle”.

Hånd om alle
Kent Petersen hæfter sig også ved, at selv om efter-
uddannelse og omskoling kører på højtryk i finans-
sektoren i Singapore – hvor alle borgere også har 
fået øremærket beløb af staten til efteruddannelse 

– er der en forståelse for, at ikke alle har evne el-
ler lyst til den forandring. 

”Selv om man er meget optaget af at nå målet, er-
kender man også, at ikke alle i sektoren kan flytte sig 
tilstrækkeligt til at være med. Man sørger for at tage 
hånd om dem og hjælpe dem til andet job – parterne 
arbejder sammen om at gøre det på en god måde”.

Omfattende analysearbejde danner baggrund for 
de tiltag, der iværksættes i Singapore. Som nævnt 
andetsteds i temaet er alle funktioner i finanssek-
toren studeret under lup, og der er sat ord på, 
hvilke kompetencer den enkelte funktion kræver 
i dag, og – mere interessant – hvad den vil kræve 
i nær fremtid.

Den slags analyser er også gennemført i Finans-
forbundet, endnu ikke i samme detaljeringsgrad, 
men Kent Petersen ser det som naturligt at bygge 
videre på det eksisterende og give det enkelte med-
lem mulighed for at se sit eget job i krystalkuglen.

”I Singapore er der et tæt samarbejde mellem 
arbejdsmarkedets parter for at afklare fremtidens 
kompetencer, hvilket vi kan lære noget af. Jo bedre 
samarbejdet er, des mere præcise kan vi være – til 
glæde for alle parter”. ¢
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”Jeg kunne ikke tænke mig en masse 
ansatte. Det er ikke det, det her hand-
ler om”.

Danske Mikkel Larsen siger det med 
bestemthed. Han har ingen ambitioner 
om at stå i spidsen for en større gruppe 
medarbejdere som chef for bæredygtig-
hed i DBS, der har 26.000 ansatte og 
sidste år blev kåret som verdens bedste 
bank. I stedet arbejder han sammen med 
et team på omkring 15 håndplukkede 
og engagerede medarbejdere, fordelt i 
flere lande, på at få bæredygtighed til at 
bundfælde sig i banken på alle niveauer.

”Vi er stadig i gang med at få styr på 
den måde, vi som bank skal tænke og 
handle på på dette felt. Vores absolut 
bedste mulighed for at skabe en bære-
dygtig fremtid er at tænke miljøbelast-
ning og social påvirkning ind i vores 
udlån”.

Det er også meget vigtigt, at de an-
satte tager bæredygtighedstanken til sig:

”Alle skal føle, at de har deres lille del 
i bankens bæredygtighed. Ellers stikker 
det ikke dybt nok”, siger Mikkel Larsen, 
der har beskæftiget sig med emnet længe 
og været i banken i syv år, men fik sin 
nuværende stilling for knap to år siden.

Her i hovedkontoret i Singapore sid-
der en del af hans medarbejdere side om 
side med kolleger, der er dybt specialise-

rede i andre grene af virksomheden og 
næppe – endnu – ved det store om ban-
kens bæredygtighed, selv om den mel-
des klart og markant ud på hjemmesi-
den. Men på topplan er man vågnet op:

”Bankens ledelse er klar over, at det 
er på høje tid at gøre noget ved bære-
dygtighed. Det går ikke ud på, at ban-
ken skal finde ud af, hvor lidt den kan 

slippe af sted med for at kunne kalde 
sig bæredygtig. Jeg er meget opmærk-
som på greenwash og arbejder for, at vi 
gør noget, der flytter noget – det er ikke 
gjort med at udbyde grønne lån og ob-
ligationer”.

Tætte relationer
Singapores regering grundlagde i 1968 
banken, som stadig hovedsageligt ejes af 
staten. Ejerskabet og de tætte relationer 
kan være en fordel, når noget skal foran-
dres i sektoren, oplever Mikkel Larsen:

”Når bankledelser her i Singapore 
bliver kaldt til møde med vores finan-
stilsyn, som kommer med forslag til, 

hvordan noget nyt skal udvikles af ban-
kerne, kan du roligt regne med, at det 
også bliver udviklet”.

Bæredygtighed er noget af det, der 
er fælles fokus på i Singapore i øjeblik-
ket. Mange reklameskilte i den hede by, 
hvor der er skruet godt op for aircon-
dition de fleste steder, har det som om-
drejningspunkt i deres budskab. Det 
grønne, det klimavenlige, det bæredyg-
tige, det fremtidssikrede.

Mikkel Larsen oplever da også, at 
hans ledelse er lydhør over for de projek-
ter og ideer, han udvikler med sit team.

”Det mærkede jeg blandt andet, da 
jeg fik vores absolutte topledelse til at 

Bæredygtighed  
uden bagtanke
Finanssektoren er på afveje, mener den danske chef 
for bæredygtighed i Sydøstasiens største bank. Her 
står han i spidsen for projekter, der skal gøre godt 
socialt og hjælpe miljøet – uden fokus på bundlinje

Af Birgitte Aabo

”Hvis menneskeheden ikke  
finder en mere bæredygtig vej, redder vi ikke 

verden. Det er indiskutabelt”
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udvikle bæredygtige ideer som gruppe-
arbejde. Mange af dem blev helt opta-
get af det og ivrige efter at fortælle om 
deres ideer, og adskillige af dem var eg-
nede til at gå videre med”.

Nye målemetoder
Mikkel Larsen slår gang på gang op på 
computeren på sit lille kontor med glas-
parti ud til resten af afdelingen og finder 
sine præsentationer fra forskellige sce-
narier frem. Han viser entusiastisk med 
søjler og diagrammer, hvordan det er 
muligt at gøre noget for bæredygtighe-
den, og hvor der skal sættes ind.

Men selv om han uddanner sig i bære-
dygtighed på Cambridge og er vidende 
på området, erkender han også, at det 
er svært at måle den samlede effekt af 
mange tiltag. Banken arbejder selv i sam-
arbejde med eksperter og et universitet 
på at udvikle nye målemetoder.

”Det er stadig lidt fluffy. Visse værdier 
kan måles, men andet giver ikke mening. 
Hvilken effekt har det, hvis vi eksempel-
vis ikke låner til tobaksindustrien? Der 
er sundhedsperspektiver, beskæftigel-
sesperspektiver og meget andet at tage 
i overvejelse. Ikke alt kan måles og sæt-
tes i skema på en meningsfuld måde”.

En time for jorden
Internt har der været holdt klimauge 
for alle ansatte, der er dannet interesse-
grupper om bæredygtighed rundtom i 
organisationen, og man kan som ansat 
dedikere op til femten procent af sin ar-
bejdstid til at arbejde for bæredygtighed.

”Der kommer mange forskellige for-
slag fra medarbejderne. For eksempel 
har man i den indiske del af organisa-
tionen indført noget, de kalder ’earth-
hour’ – man slukker for aircondition 
samlet en time i arbejdstiden”.

DBS har også spurgt kunderne, hvilke 
tiltag de kunne tænke sig.

”Deres svar er ret entydigt, at vi bare 
skal plante træer, og vi er da også med i 
den type projekter. Det skal løbes i gang 
at få kunderne til at tænke mere avance-
ret om bæredygtighed, indtil videre er det 
lettere at have en samtale med virksomhe-
derne om det. Men det skal nok komme”.

Solceller til hjemløse
For banken tolker også – i pagt med FN’s 
17 bæredygtighedsmål – bæredygtighed 
som social ansvarlighed. Forretnings-
modellen er stærkt inspireret af den så-
kaldte ”Doughnut Economics”, der for-
søger at tænke balance mellem miljø og 
social belastning ind i alle beslutninger.  

I øjeblikket arbejder man på den 
større klinge med en idé, hvor man fra 
bankens side kunne støtte et projekt med 
solceller, som skal installeres på nybyg-
gede huse til hjemløse – dem er der 65 
millioner af i Asien. Solcellerne skal give 
mere strøm, end de socialt udsatte be-
boere i de bæredygtige huse kan bruge, 
og den grønne strøm købes af banken.

”Det er den type projekter, jeg tror på. 
Hvis menneskeheden ikke finder en mere 
bæredygtig vej, redder vi ikke verden. Det 
er indiskutabelt”, siger Mikkel Larsen.

Det er bare ikke gået rigtig op for fi-
nanssektoren, i hvert fald er der for lidt 
aktion på sagen, mener han:

”Efter min mening er finanssektoren 
globalt set på afveje i sin tilgang til bæ-
redygtighed. Der skal tænkes i helt an-
dre baner uden fokus på, hvad det re-
sulterer i på bundlinjen”. ¢

”Alle skal føle, at de har deres lille del i 
bankens bæredygtighed. Ellers stikker 
det ikke dybt nok”, siger Mikkel Larsen, 
chef for bæredygtighed i DBS, der har 
26.000 ansatte.
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Hvis du overvejer at afprøve tilværelsen som expat, er 
metropolen om nogen gearet til at tage imod dig. Mød tre 
danskere, der kender hverdagen i Singapores finanssektor

Af Birgitte Aabo

”Her skal du være fysisk til stede, hvis du vil gøre 
forretning”.

Hverdagen i Danmark kørte på skinner, da 
muligheden for at arbejde i Asien opstod. Car-
sten L. Matzen har etableret sig som selvstændig 
investeringsrådgiver for kapitalfonde, bor med 
sin familie i Singapore og har ingen planer om 
at vende hjem.

Huset i Lyngby var købt og renoveringer i 
gang, og Carsten Matzen var glad for sit to år 
gamle job i Maersk, hvor han arbejdede med 
køb og salg af virksomheder.

”Jeg følte lige, at jeg for alvor var kommet 
i gang med arbejdet. Det var ikke det oplagte 
tidspunkt”.

Da hans hustru fik tilbudt arbejde i Malaysia 
for Novo Nordisk, endte det derfor med, at hun 
flyttede dertil med deres børn, og han pendlede 
langdistance. Det var ikke holdbart i længden. 
Han fik efter et halvt år job for Maersk i Singa-
pore, og efter tre år realiserede han en gammel 
drøm om at blive selvstændig inden for kapital-
fondsverdenen.

”I modsætning til dem, der tager ud tidligt i 
deres karriere, havde jeg opbygget et godt net-
værk, også i Asien”, konstaterer 42-årige Car-
sten Matzen. 

Solid værktøjskasse
Han ved, at de fleste i hans branche, der for-
søger, må opgive at etablere sig som selvstæn-
dige. Men han har en bred erfaring – ud over 
som nævnt hos Maersk fra revisions- og kon-
sulentvirksomheden EY, investeringsbanken 
Merrill Lynch og kapitalfonden Maj Invest. 

Desuden har han arbejdet og boet i London 
samt læst i USA.

”Tilsammen har det givet mig en værktøjs-
kasse, jeg har kunnet bruge som selvstændig”.

Magasinet Finans møder Carsten Matzen i en 
kontorbygning i Singapore, hvor han og hans 
danske makker deler et lille kontor i et startup-
miljø med hængekøjer, fællesrum og manende 
skilte om at holde støjniveauet nede. De to dan-
skere mødte hinanden via fælles netværk og fandt 
ud af, at de har nogle af de samme forretning-
sideer. De etablerede et nyt selskab sammen, 
som har kontorer i Hanoi og Ho Chi Minh City 

Modtaget med 
åbne arme

Selvstændig i 
Singapore
Carsten L. Matzen, 42 år.
Siden 2016 selvstændig 
inden for investerings-
løsninger med The 
Zeeds Co. og Asia Busi-
ness Builders Private 
Equity med kapitalmar-
kedslicens fra Monetary 
Authority of Sinapore.
Opvokset i Varde.
Har arbejdet i blandt an-
det Maersk, EY, Merrill 
Lynch og Maj Invest.
Gift, to børn.
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i Vietnam, hvor resten af deres team på syv per-
soner sidder.

Selskabet fungerer som brobygger mellem 
danske og europæiske investeringsfonde, vel-
havere og mindre til mellemstore virksomhe-
der i primært Vietnam. Derfor bruger Car-
sten Matzen omkring halvdelen af sin arbejds-
tid i landet.

”Her i Asien er det nødvendigt at være fysisk 
til stede, hvis du vil gøre forretning. Der er ikke 
andre måder at få ting til at ske på, uanset hvor 
digital verden er blevet”.

Han og hustruen valgte at bosætte sig i Sin-
gapore, fordi det bedst tilgodeså hele familien. 

De bor på en lille ø ved byen, og Carsten Mat-
zen kan nå familiens lejlighed på ti minutter på 
sit elløbehjul. 

”Singapore er en poleret del af Asien, og må-
ske tager det lidt af charmen. Men tingene fun-
gerer”.

Ellers havde Carsten Matzen næppe under-
skrevet kontrakt med de investorer, han arbej-
der med, hvori han også forpligter sig til at blive 
i Singapore i ti år.

”Aftenen før jeg skulle skrive under, fik jeg et 
tilbud om at indgå i et mere etableret setup. Det 
betød nogle timers overvejelse. Men jeg føler, at 
jeg tog det rigtige valg – vi har det godt her”. ¢

Daniel Aagaard og hans familie er netop vendt hjem efter fire år 
som expats. Magasinet Finans mødte ham en af de sidste 
arbejdsdage som Chief Sales Manager i Nordea i Singapore

Du får garanteret en tur  
ud af hamsterhjulet

”Det var nærmest et tilfælde, at jeg fandt ud af, 
at det var en mulighed at arbejde her i Singa-
pore i Nordea-regi”.

Da først Daniel Aagaard var blevet opmærk-
som på det, blev han og hustruen til gengæld 
hurtigt enige om, at det var en mulighed, der 
var værd at forfølge. Også selv om det indebar, 
at hun måtte opsige sit job i Danske Bank, så de 
kunne tage af sted hele familien.

Fire år senere er nu 34-årige Daniel Aagaard 
ved at runde sin tid i Nordea Singapore Sales af. 
Han viser gennem kontoret, som er arbejdsplads 
for omkring ti expats og 70 lokale, der alle som 
én synes at stirre koncentreret på arbejdsrelate-
ret materiale på skærmen.

”En af de læringer, jeg tager med, er den for-
skel, der er på arbejdskulturen. Generelt for-
venter en ansat fra Singapore at få ret præcise 
instrukser om sit arbejde og udfører det disci-
plineret. Danskere giver sig i højere grad i kast 
med opgaver på egen hånd og løser det så godt 
som muligt”. 

Et nyt blik på livet
Han glæder sig til at lande derhjemme i det ny-
købte hus i Lyngby, og opholdet har givet ham 
og ægtefællen nye perspektiver på tilværelsen 
og karrieren. Familien har haft mere tid sam-
men, og der har ikke været så meget skema-
lagt i fritiden.
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Expat i fire år
Daniel Aagaard, 34 år. 
Har arbejdet i Nordea 
København siden 2012, 
i Singapore blev han 
forfremmet til Chief 
Sales Manager. Har 
tidligere arbejdet i Falck 
og Carlsberg.
Opvokset i Allerød.
Gift, tre børn, bor i 
Lyngby.

”Jeg kan garantere, at man får en tur ud af 
hamsterhjulet her, der sker så meget nyt”.

For at lette praktikken i småbørnsfamilien 
fremover har de besluttet at holde fast i at have 
en au-pair, som de har haft i Singapore. Hjælp 
til det praktiske har givet dem præcis den tid 
uden stress og jag i familien, som de tidligere 
manglede.

Gør det bare
Daniel Aagaard anbefaler varmt at afprøve til-
værelsen som expat:

”Hvis du på nogen måde tror, at det kunne 
være noget for dig, er det fantastisk at prøve det 
af i Singapore. Alt kører som i en stor virksom-
hed og er indrettet efter, at det skal være let at 
komme udefra og etablere sig, så tingene falder 
hurtigt på plads”.

Der bliver også taget betryggende hånd om 
sundheden, hvis man vel at mærke har de rigtige 
forsikringer. Det betød eksempelvis, at der var 
nøje kontrol af den helt normale graviditet, som 
resulterede i parrets tredje barn, en lille dreng.

”Vi følte os helt trygge. Men kontrollen vir-
kede lidt overgjort på os som flergangsforældre”.

Hold netværket varmt
For Daniel Aagaard og familien har det hele ti-
den været fastlagt, at de ville tilbage til Danmark, 
inden deres tvillingedøtre på syv år skulle i skole. 
I Singapore har de i årevis gået i det, der kan be-
skrives som en blanding af børnehaveklasse og 
skole – blandt andet har de lært at læse.

”De har vænnet sig til disciplin, og jeg håber, 
at de kan tage lidt af det med sig videre i deres 
liv. Det er jo en god ting at kunne arbejde disci-
plineret med tingene”, vurderer deres far.

Selv håber han også, at han får mulighed for 
at bruge nogle af de kompetencer, han har byg-
get på under sit ophold, fremadrettet.

”Vi har hele tiden været meget opmærksomme 
på, at vores største udfordring ville være ’ude af 
øje, ude af sind’. Min hustru, der skal tilbage og 
søge job, har især været god til at holde sit net-
værk stærkt, blandt andet via LinkedIn”.

Selv om han skal retur til arbejde i Nordea, 
har han også gjort en indsats for at bevare sin 
synlighed:

”Blandt andet har jeg besøgt kontoret der-
hjemme, hver gang jeg har været i Danmark, 
både på ferie og med arbejde, udelukkende for 
at bevare kontakt og synlighed”.

Daniel Aagaards oplevelse er, at det hører for-
tiden til, at det automatisk gav et trin på karrie-
restigen at tage ud – men muligheden for at ud-
vikle sig er intakt.

”Arbejdet i et multikulturelt miljø skærper so-
ciale kompetencer, og arbejde i en lille enhed 
giver mere og anderledes ansvar. Jeg kommer 
hjem med en fagligt bredere profil”.

Han er sig bevidst, at han selv skal være aktiv 
for at få det bedst mulige ud af den. Blandt an-
det ved at bruge det udvidede netværk, han nu 
har i sin organisation.

”Dagens verden er for travl til, at alle sidder 
og venter spændt på, hvad du kan komme hjem 
og bidrage med. Du har selv et medansvar for 
at være med til at skabe det rigtige job, når du 
vender hjem”. ¢
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”Her kunne jeg godt tænke mig at arbejde en-
gang”.

Sådan sagde Mikkel Larsen til sin far, da de 
sammen var i Singapore for mange år siden. 
Selv om den unge mand er blevet 44 år og har 
en helt anden indsigt i bystaten, er fascinatio-
nen bevaret.

Det er tydeligt, da han tager Magasinet Fi-
nans med op på 45. etage for at vise den vide ud-
sigt fra den skyskraber i Singapores finansielle 
centrum, der er hans arbejdsplads. Han peger 
store arealer ud:

”Alt det, du ser dér og derovre også, er ind-
vundet fra havet, siden jeg var her første gang”, 
siger den danske chef for bæredygtighed i Syd-
østasiens største bank, DBS. 

Egentlig var han og familien, efter et karrie-
reforløb i først London og siden Hongkong og 
Singapore, ved at trække nordpå for syv år si-
den. Han havde udsigt til et job i Zürich, men 
endte i stedet med at takke ja til et jobtilbud på 
sin nuværende arbejdsplads:

”Jeg var ikke klar til at forlade Asien, og job-
bet blev skabt til mig. Det var for spændende at 
sige nej til”.

Familien tilbage i Danmark
Hustruen og deres to børn er nu bosat på Fal-
ster, hvor ægtefællerne oprindeligt begge stam-
mer fra:

”Henriette og børnene har rejst rundt og bo-

sat sig med mig, men nu er specielt vores pige 
på 12 år ved at slå rod. Hun har fået veninder 
og kattekillinger og trives, så lige nu har vi ikke 
nogen fast plan for, hvad der skal ske”.

Han forstår datterens dyreglæde, for han har 
altid selv været optaget af dyr og var oprindeligt 
i tvivl om, hvorvidt han skulle vælge at arbejde 
for at bedre vilde dyrs forhold.

”Måske kan jeg indirekte gøre lidt mere for 
at påvirke forholdene i mit nuværende job med 
bæredygtighed. Jeg ved det ikke, men jeg håber 
det”, siger Mikkel Larsen.

Walk the talk
Hvordan han arbejder med bæredygtighed i 
banken, kan du læse om i omstående artikel – 
han fører også sit eget private klimaregnskab:

”Det er endnu ikke lykkedes mig at få mit 
klimaaftryk ned på den maksimumgrænse, der 
er sat for det enkelte bæredygtige menneske. 
På trods af at jeg deler bolig her med andre, er 
veganer, meget sjældent kører bil eller taxa og 
stort set aldrig går ud at spise. Jeg siger også nej 
til mange flyrejser”.

Men flyrejser kan ikke helt undgås, og de ve-
jer tungt i regnskabet. Mikkel Larsen betaler 
også altid CO2-kvote, når han får muligheden i 
forbindelse med en flyrejse:

”Det gælder jo ikke rigtigt, men det er det 
mindst dårlige alternativ”. ¢

Med Asien  
i blodet
Mikkel Larsen, 44 år.
Chief Sustainability Of-
ficer i DBS, den største 
bank i Singapore med 
omkring 26.000 ansatte.
Opvokset i Nykøbing 
Falster.
Har tidligere arbejdet i 
blandt andet den ameri-
kanske investeringsbank 
Citigroup i London og i 
den schweiziske stor-
bank UBS i Hongkong 
og Singapore.
Gift, to børn.

Mikkel Larsen arbejder i 
Sydøstasiens største bank, DBS, 
og er dybt optaget af 
bæredygtighed. Han forfølger 
også privat et mål om at 
minimere sit CO2-aftryk

Jeg er ikke  
klar til at  
forlade Asien



Han vil holde banker fast  
på samfundskontrakten
Det er ikke fair, at bankrådgiveren skal bære 
den byrde med dårlig tillid, der kommer af sager 
om hvidvask og udbytteskat, mener 
erhvervsminister Simon Kollerup

Af Carsten Rasmussen / Foto: Nana Reimers

”Når finanssektoren har sager om hvidvask og 
udbytteskat, er man inde og udfordre samfunds-
kontrakten”, sagde den nye socialdemokratiske 
erhvervsminister Simon Kollerup på et møde i 
Finansforbundet om, hvordan en styrkelse af Fi-
nanstilsynet kan gavne bekæmpelsen af hvidvask.

Ministeren pegede direkte på, at for eksem-
pel kviklånsbranchen bryder nogle af de nor-
mer, der er så vigtige for vores samfund, og det 
bekymrer ham, at finansielle institutioner bliver 
taget i at bryde samfundskontrakten.

”Samfundskontrakten er ikke bare love og reg-
ler, men også værdier og idealer om ordentlig-
hed. Man kan ikke bare som virksomhed tage en 
hurtig gevinst, eller snyde lidt, fordi man kan”, 
understregede ministeren.

Indsatsen mod hvidvask er vigtigt for regerin-
gen og for Socialdemokratiet, der deltager i alle 
politiske aftaler, som har til formål at styrke kam-
pen mod hvidvask. Blandt andet har Finanstilsy-
net fået tilført flere ressourcer, der har betydet 50 
procent flere ansatte til indsatsen mod hvidvask.

Øjne på tallene
Banker i Danmark skal ikke være kanaler for 
hvidvask, sagde Simon Kollerup, der følte sig 
godt hjemme i fagforeningslokalerne på App-
lebys Plads:

”Medarbejdere i den finansielle sektor er af-
gørende i kampen mod hvidvask. I har den di-
rekte kontakt med kunderne, og I har øjnene 
på deres tal”, sagde Simon Kollerup og tilføjede:

”Jeg ved også, at når vi laver regler og stram-

mer op med nye krav, er der kunder, som lader 
deres frustration gå ud over de ansatte. Men det 
er ikke fair over for bankrådgiverne, for det er 
ikke deres skyld, hvad der besluttes på ledelses-
gangen”, understregede erhvervsministeren, der 
har en arbejdsgruppe i gang med at vurdere, 
hvordan ledelser i finansielle virksomheder kan 
holdes erstatnings- og strafferetsligt ansvarlige.

Et bredt flertal i Folketinget står bag en bedre 
beskyttelse af whistleblowere, fordi vi har brug 
for, at ”man tør være whistleblower”, hvis der er 
problematiske forhold, sagde Simon Kollerup. ¢

”Samfundskontrakten er ikke 
bare love og regler, men også 
værdier og idealer om 
ordentlighed. Man kan ikke 
bare som virksomhed tage en 
hurtig gevinst, eller snyde lidt, 
fordi man kan”, sagde Simon 
Kollerup, da han deltog i et 
debatmøde hos 
Finansforbundet.
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Næstformand i finansforbundet

MICHAEL BUDOLFSEN
KLUMME

Kan hvidvask blive for kulørt?

Et eksempel: Jeg er ret overbevist om, 
at ”Danske Bank har hvidvasket for 1.500 
milliarder” er sådan, sagen opleves for 
mange. Men det er jo ikke det, der er 
gravet frem – hverken af journalister el-
ler advokater. Det er, at Danske Bank 
i Estland er anvendt til mulig hvidvask 
for 1.500 milliarder, og det er altså ikke 
en nuancediskussion: Der er en kæmpe 
substantiel forskel. Jovist, den første ud-
lægning er noget mere letfordøjelig end 
den anden, men det bliver den altså ikke 
nødvendigvis mere rigtig af.

Den slags faktakortslutninger er et pro-
blem – i den konkrete sag, men også ge-
nerelt. Når ”oplevet virkelighed” erstat-
ter ”virkelighed”, tages der forkerte be-
slutninger, og det manifesterer sig tungt 
og konkret i tillidskrise, markedsværdi 
og tab af politisk kapital. Det håber jeg 
– også – bliver en af flere lektier fra Dan-
ske Bank sagen. 

Finanssektoren er en magtfaktor i 
Danmark – og kritisk journalistik er vig-
tigt. Med magt følger der et ansvar. Det 
ansvar skal sektoren tage på sig og gen-
skabe forbindelsen til samfundet og til-
liden til vores virke. Det ansvar påhviler 
alle ”magthavere”, og som samfund, som 
sektor og som medier har vi brug for, at 
tungen holdes lige i munden, når det 
kommer til substans, fakta og reel bag-
grund for det, vi går og ”synes”. ¢

I løbet af de seneste par måneder er 
der lagt nye alen til historien om Dan-
ske Bank og sagen om hvidvask via ban-
kens filial i Estland, hvor to ret så mar-
kante bogudgivelser har fulgt op på sa-
gen fra hver deres perspektiv.

Berlingskes gravergruppe, der som 
bekendt modtog den prestigefyldte Cav-
lingpris, har med bogen ”Beskidte milli-
arder” fulgt op på sin omfattende afdæk-
ning, mens erhvervsjournalisterne Bir-
gitte Dyrekilde og Lars Abild har kigget 
den såkaldte ”hvidvaskjæger” Bill Brow-
der, der har optrådt som navngiven og 
central kilde i blandt andet flere af Ber-
lingskes artikler, grundigt efter i søm-
mene i bogen ”Troldmanden”.

Herfra har også rejst sig mediediskus-
sion i forhold til journalistisk metode, 
kildekritik, og hvilke dele af historien vi 
egentlig har fået. Hele den afdeling vil jeg 
sådan set lade andre om at kloge sig på.

Men set fra min stol er det på høje tid, 
at vi får en nødvendig diskussion af, hvor-
dan alle forestillingerne, folkestemnin-
gen og ”synsningerne” bliver til. Altså det 
billede, der er vokset frem i den brede 
offentlighed, omkring middagsborde 
og i rigtig mange dele af vores samfund 
om, hvordan tingene ser ud i den finan-
sielle sektor, og hvad der egentlig fore-
går i en bank. 

Ingen er jo i tvivl om, at der er fore-
gået ting i Estland, som er helt uforstå-
elige for os, der arbejder i finanssekto-
ren hver dag ... og ingen er i tvivl om, at 
der har været store ledelsessvigt i Dan-
ske Bank. Jeg tænker dog over, om for-
tællingen over tid kommer til at fylde 
mere end de fakta, som sagen bygger på.

”Når ‘oplevet virkelighed’ 
erstatter ‘virkelighed’, tages 
der forkerte beslutninger, og 
det manifesterer sig tungt og 
konkret i tillidskrise, markeds-
værdi og tab af politisk kapital”

Læs flere klummer på  
finansforbundet.dk/klumme
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” Når mine børn er ældre, vil jeg 
gerne have en kandidat i jura oven 
på finansøkonomien, for arbejdet 
er mit drømmejob”, smiler Mona-
Lisa Schnell.

Som nyuddannet finansøkonom og i en alder 
af bare 26 år blev Mona-Lisa Schnell i februar 
en af Danmarks yngste AML-specialister, da 
hun fik sit drømmejob i Lunar Way

Teskt og foto: Anne-Mette Gyldenløv

Mona-Lisa  
bekæmper hvidvask

E n uge før sin dimission står mor til 
tre Mona-Lisa Schnell en aften i sit 
køkken og gør klar til næste dag. Ka-

lenderen siger januar, og om lidt er hun fær-
diguddannet finansøkonom. Telefonen rin-
ger. Det er banken Lunar Way, som tidligere 
havde hende til samtale om jobbet som suppor-
ter. Men Mona-Lisa brænder for at finde dem, 
der snyder systemet. Nu vil de have hende til 
samtale om ønskejobbet.

”Det øjeblik glemmer jeg aldrig. Det var jo 
drømmejobbet, men jeg havde ikke søgt det, 
for man skal typisk have en kandidatgrad og 
mange års erfaring. Men jeg fik alligevel jobbet”, 
smiler Mona-Lisa, der blev færdig på Erhvervsa-
kademi Dania i Silkeborg sidst i januar og star-
tede 1. februar i banken Lunar Way i Århus C.

Her blev hun som kun 26-årig en af Dan-
marks yngste AML-specialister, der i daglig tale 
leder efter tegn på hvidvask. 

”Jeg analyserer konti, ser efter mønstre og 
leder efter uregelmæssigheder. Hvorfor gør 
folk, som de gør, og hvordan skjuler de det? 
Det er vanvittigt spændende. Jeg glemmer ofte 
at holde frokost, fordi det er så fedt at lave det, 
jeg gør. Så har man fundet det rigtige at lave”, 
forklarer Mona-Lisa, der fandt lidenskaben 
for AML-arbejdet under sin praktik i Den So-
ciale Retshjælp.

Fængselsbesøg ændrede alt
Den indsatte fortæller og illustrerer på papi-
ret. Mona-Lisa lytter, som hun aldrig har lyt-

tet før. Historien handler om, hvordan den 
dømte begik omfattende hvidvask, og hun får 
den uden omsvøb. For hun er i praktik, og in-
genting bliver optaget.

”Men du sidder inde nu. Det gik jo ikke”, si-
ger hun og nikker ned mod papiret med forkla-
ringen på, hvordan pengene cyklede rundt og 
til sidst forsvandt. Den indsatte smiler.

”Jeg sidder inde for et par hundrede tu-
sinde og ikke de 13 millioner, som det i virke-
ligheden var. Så helt dumt var det ikke”, slut-
ter den indsatte. Og det må Mona-Lisa mod-
villigt give ham ret i. 

”Da han viste mig det, var det overraskende 
let at snyde. Men det er ikke okay at snyde på 
den måde”, understreger Mona-Lisa. 

Samarbejde og politi 
Oplevelsen blev startskuddet på hendes pas-

sion for at jagte hvidvaskslyngler.
”Hvidvask er en del af noget større som skat-

teunddragelse, og det går ud over alle, hvis 
nogle få snyder. Så det er til alles gavn, at jeg 
laver det, jeg gør, for ret skal være ret. På den 
måde er jeg måske lidt politiagtig”, smiler Mona-
Lisa, der undersøger både private kunder og 
erhvervskunder. 

”Det kunne for eksempel være et iværksæt-
terselskab, der sælger luksusbiler. Hvordan kan 
man have råd til biler for 30 millioner kroner, 
når man kun har en krone til indskud til virk-
somheden. Hvor kommer pengene fra?” spør-
ger Mona-Lisa Schnell retorisk. 

Når hun opdager uregelmæssigheder som 
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FOKUS
ARRANGEMENTER

Læs mere og  
tilmeld dig på  

finansforbundet.dk
/fokus 

22/10 København
• Få succes med  
kropssprog

23/10 Ballerup
20/11 Aarhus
• Stemmen – dit vigtigste 
redskab

23/10 Middelfart
26/11 Skanderborg
• Skab forandringer med 
adfærdsdesign

23/10 Randers 
4/11 Stouby
13/11 København
• Kys den gamle  
verden farvel

29/10 Kolding
12/11 København
27/11 Aarhus
• Nye fortællinger kan 
ændre mindset

30/10 Kgs. Lyngby
• Sådan skaber du  
lederidentitet

4/11 København
• Dit arbejde forandrer sig 
– kan du følge med?

5/11 København
• Kan Boris styre Storbri-
tannien godt ud af EU?

11/11 Randers
• Overbevisende  
kommunikation med retorik

19/11 Viborg
• Sov godt hele natten

19/11 Fredericia
• Dit personlige brand  
som leder

20/11 København
• Cyber-crime

i eksemplet, finder hun data, bygger en sag og 
rådfører sig ofte med blandt andre udviklerne 
eller compliancechefen i Lunar Way – og så ta-
ger hun kontakt til kunden.

”De fleste bliver lidt overraskede over, hvor-
for jeg kontakter dem, men når jeg så forklarer 
dem det stille og roligt, så kan de godt se, at det 
virker mærkeligt. Derefter tager vi en dialog om 
tingene, og mange er super søde og udtrykker 
også glæde over, at vi har fokus på hvidvask og 
svindel”, forklarer hun og tilføjer, at der også har 
været ubehagelige episoder og trusler, når hun 
har fundet snyd. 

Det sker ikke så ofte, men det motiverer hende 
til at fortsætte arbejdet, der i høj grad også in-
volverer folk uden for Danmarks yngste bank, 
Lunar Way.

”Så samarbejder jeg med advokater, politi og 
andre AML-specialister i banksektoren. Selvom 
vi ikke må udveksle oplysninger om kunderne, 
kan jeg godt spørge teoretisk og på den måde 
finde den bedste løsning”, siger hun.

Mona-Lisa Schnell har taget en meget utradi-
tionel vej til jobbet, der som oftest gives til bank-
rådgivere med mange års erfaring og gerne med 
en juraeksamen i bagagen.

”Når mine børn er ældre, vil jeg gerne have 
en kandidat i jura oven på finansøkonomien, for 
arbejdet er mit drømmejob. Hver uge går jeg 
hjem og har lært noget nyt, og det er helt fanta-
stisk”, siger hun. ¢
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Vi vil uddanne holdbare 
medarbejdere 
Finansforbundet og FA har nedsat Kompetencerådet, der blandt 
andet skal se på, hvordan uddannelse i højere grad kan blive en del 
af medarbejdernes hverdag

Af Berit Villadsen

FINANS
Oktober 2019

Hvad skal vi leve af i fremtiden, og hvordan skal 
vi leve i fremtiden? Hvilke kompetencer skal vi 
udvikle, hvorfor og ikke mindst hvordan? Det var 
omdrejningspunktet for det første møde man-
dag den 16. september i det nyetablerede Kom-
petencerådet, som Finansforbundet og Finans-
sektorens Arbejdsgiverforening (FA) står bag. 

Kompetencerådet, som består af repræsentan-
ter fra fagbevægelsen, arbejdsgiverorganisationer, 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, giver 
sit bud på kompetencebehovene i fremtidens ar-
bejdsmarked og i særdeleshed i finansielle og til-

stødende brancher. Fokus er blandt andet på at 
lette adgangen til efter- og videreuddannelse. 

”Ambitionen med Kompetencerådet er, at 
vi ikke bare taler om livslang læring, men at vi 
reelt set kommer med bud på et uddannelses-
system og uddannelsestilbud, som understøtter, 
at medarbejderne i højere grad kan få et hold-
bart arbejdsliv. Vi er i gang med en meget stor 
kompetencetransformation på hele arbejdsmar-
kedet og ikke mindst i den finansielle sektor. 
Det kommer til at kræve ændringer i adgang, 
sammensætning og opbygning af uddannelser 

Tjek dine forsikringer – måske er  
der penge at spare. Som medlem  
af Finansforbundet får du nemlig  
adgang til attraktive tilbud og faste 
lave priser på forsikringer i Tryg.

Tal med en rådgiver i Tryg, der kan 
gennemgå dine forsikringer og give  
dig et tilbud på forsikringer, der  
passer til dine behov. 

Når du har dine forsikringer i Tryg, 
er du medlem af TryghedsGruppen, 
der står bag TrygFonden, som blandt 
andet er kendt for hjertestartere, 
krammebamser og kystlivredning.

Læs mere på finansforbundet.tryg.dk

FÅ ET FORSIKRINGSTJEK

Ring 
44 20 52 00

Fakta om  
Kompetencerådet 

Kompetencerådet er sammensat 
af en bred vifte af fagforeninger, 
uddannelsesinstitutioner og 
virksomheder. Ud over repræ-
sentanter fra Finansforbundet 
og Finanssektorens Arbejds-
giverforening består rådet af 
repræsentanter fra Forsikrings-
forbundet, FSR – danske revi-
sorer, IDA, Akademikerne, Djøf 
Privat, HK Privat, Lederne, Dansk 
Ejendomsmæglerforening, 
Ejendom Danmark, Danske Er-
hvervsakademier, IT-Branchen, 
fintechvirksomheden The Next, 
Danske Universiteter, Hanne 
Shapiro Futures og Copenhagen 
Business School. Rådet mødes 
fire gange årligt.
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Finansforbundets 
formand Kent Petersen 
og FA’s direktør Mariane 
Dissing præsenterede 
formålet med 
Kompetencerådet.

og ikke mindst i samspillet mellem arbejdsplad-
sen og uddannelsesinstitutionerne”, siger Kent 
Petersen, formand for Finansforbundet og med 
i Kompetencerådet, og uddyber:

”Jeg tror, der er mange, der arbejder 40 timer 
i ugen, som synes, det kan være svært at overskue 
at skulle tage uddannelse på aftenskole eller i 
weekenden. Så det er ikke bare et tilbud om ud-
dannelse, det er også et spørgsmål om, hvordan 
du indretter arbejdsmarkedet, så uddannelse ikke 

bare bliver et tillæg oven i den arbejdstid, med-
arbejderne i forvejen har”.

Udbyd flere kombinationsuddannelser
Udbuddet af uddannelsestilbud optog også den 
tidligere forsknings- og uddannelsesminister 
Tommy Ahlers, som var gæstetaler til mødet. 
Han efterlyste et større udbud af kombinations-
uddannelser mellem tekniske og humanistiske 
fag, så arbejdsgiverne for eksempel kan rekrut-
tere medarbejdere med en bachelor i antropo-
logi og en overbygning fra IT-Universitetet. Efter-
lysningen blev bakket op af Mariane Dissing, ad-
ministrerende direktør i Finanssektorens Arbejds-
giverforening og medlem af Kompetencerådet.

”Det at kunne samarbejde på tværs af faglighe-
der kommer til at fylde mere og mere i de kom-
petencer, vi efterspørger i dagligdagen. Jo mere 
teknologien gør dit almindelige job, jo større bli-
ver behovet for, at du er i stand til at samarbejde. 
Og der har uddannelsessystemet en udfordring 
i forhold til at udbyde uddannelser, som kombi-
nerer de dybe faglige kompetencer og de mere 
sociale kompetencer”, sagde Mariane Dissing. ¢ 

Invester i dit fremtidige arbejdsliv!

Har du de rigtige kompetencer til fremtidens  
arbejdsliv? Eller kan du ruste dig endnu bedre?  
Kig inden for i Finanskompetencepuljen.dk, og  
se de mange uddannelser på akademi-, diplom-, 
bachelor- og masterniveau.  

Uddannelserne er gratis, og der kommer  
løbende nye til – lige nu kan du vælge mellem  
flere end 250 fx:
• Digital Omstilling 
• Projektledelse – metoder og værktøjer 
• Procesfacilitering
• Digital kommunikation
• Compliance

Se alle uddannelserne og ansøg på  
finanskompetencepuljen.dk
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Facit Bank, der åbner til vinter, har som mål at få over 100.000 kunder 
i Danmark, Norge og Sverige – en del af dem fra L’easy og andre 
varemærker i 3C Retail-koncernen 

Af Helle Sindal, freelancejournalist

At starte en helt ny bank er ikke en opgave, man 
render ind i hver anden dag. De seneste 10 år 
har Finanstilsynet givet licens til fem nye pen-
geinstitutter. 

”Det er hårdt arbejde, men først og frem-
mest er det spændende og sjovt at kunne sætte 
sit eget præg på en ny virksomhed”, fremhæver 
direktør Jesper Lyhne, som står i spidsen for den 
nye Facit Bank. 

Banken fik licens fra Finanstilsynet i august, 
og i løbet af efteråret arbejder Jesper Lyhne sam-
men med indtil videre 20-25 ansatte på at gøre 
Facit Bank klar til åbning i løbet af vinteren. 

”Regler og reguleringer bestemmer naturlig-
vis en del, men der er vide rammer for selve ud-
formningen”, fortæller han. 

For eksempel er det vigtigt at designe de digi-
taliserede processer, så de virker intuitive, samti-
dig med at der er mulighed for dialog med kun-
den per telefon. 

Facit Bank er en bank i sin reneste form med 
indlån og udlån, lyder Jesper Lyhnes helt korte 
karakteristik af banken: 

”Vi låner penge af indskydere til en forholds-
vis lav rente, og så låner vi pengene ud til en lidt 
højere rente”.

Rentesatserne er ikke fastlagt endnu, men Fa-
cit Bank garanterer opsparingskunder en posi-
tiv rente på kontante indskud fra 100.000 til 
750.000 kroner. Rentens størrelse vil blandt an-
det afhænge af bindingsperioden.  

NY BANK  
SATSER PÅ  
FORBRUGSLÅN

 
Jesper Lyhne

 53 år. Bor i Odense. Gift og far 
til to voksne børn. 

 Bankuddannet og diplomud-
dannet i økonomi.

 2019: Direktør i Facit Bank.

 2017: Børsprocesdirektør i  
Den Jyske Sparekasse.

 2012: Direktør i Landbrugets 
FinansieringsBank.

 2011: Underdirektør i  
Nova Bank Fyn.

 1987: Elev, rådgiver og område-
direktør i Fionia Bank.
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Udlånskunderne, som Facit Bank satser på at 
tiltrække, er primært voksne over 21 år, som har 
brug for et forbrugslån på 20.000-30.000 kroner 
til hårde hvidevarer, nyt tv, en flytning eller reg-
ningen fra bilværkstedet. Kunderne kan maksi-
malt låne 200.000 kroner i banken. 

100.000 kunder i tre lande
Hvis beskrivelsen af låneforretningen i Facit Bank 
får reklamefiguren Peter fra L’easy til at tone 
frem for det indre blik, giver det god mening: 
Den nye bank udspringer af 3C Retail-koncer-
nen, som er ejet af den velhavende forretnings-
mand Niels Thorborg og driver varemærkerne 
L’easy, DER og Thorn.

”Udgangspunktet for banken er lånedelen i 
L’easy, som typisk omfatter privatkunder med 
5-6-årige låneforretninger”, fortæller Jesper Ly-
hne.

Nuværende lånekunder bliver i L’easy, men 
hvis de vil låne igen, bliver det i Facit Bank. Det 
samme kommer til at gælde for kunder, som lå-
ner penge hos DER og Thorn, som opererer i 
Norge og Sverige. 

Også kunder, som vil købe eller leje hårde hvi-
devarer og forbrugerelektronik hos L’easy, DER 
og Thorn, vil i fremtiden blive tilbudt finansie-
ring i Facit Bank.

”Facit Bank lægger ud i Danmark, og når vi 
har opbygget erfaringer her, åbner vi i Norge og 
Sverige. Vores mål er at få over 100.000 kunder 
i de tre lande”, fortæller Jesper Lyhne, som har 
mere end tre årtiers erfaring fra banksektoren, 
senest i Den Jyske Sparekasse.

3C Retail har i sin nuværende form over 
100.000 kunder i Danmark, Norge og Sverige.

Stramninger giver nye muligheder
På bundlinjen er målet, at den samlede forret-
ning i Facit Bank skal være i balance om to-tre år. 

Ud over at tjene penge på forskellen mellem 
renterne på ind- og udlån i et marked præget 
af ekstremt lave renter fremhæver Jesper Lyhne 
de strammere regler for udlån som en af årsa-
gerne til, at det giver mening at åbne Facit Bank: 

”Markedet for udlån er i forandring. Myndig-
hederne har haft stort fokus på, at kreditgivning 
skal være forsvarlig. Man må kun give lån til kre-
ditværdige kunder, og udbydere af kviklån med 
mere skal have overblik over kundernes økono-
miske forhold. Stramningerne påvirker marke-
det og giver en anden spilleplade end hidtil. Der 
vil givetvis være nogle aktører, som forsvinder, 

NY BANK  
SATSER PÅ  
FORBRUGSLÅN

og det giver nye muligheder for en forretning 
som vores”, forventer Jesper Lyhne. 

Han mener, det er godt, at forbrugere og låne-
udbydere er sikret bedre i dag, men understre-
ger samtidig, at markedet for mindre forbrugs-
lån skal fungere på rimelige vilkår. 

”Man skal kunne få et lån under rimelige for-
hold og relativt enkelt – ellers er der en gruppe 
forbrugere, som bliver skubbet ud på et gråt lå-
nemarked”, siger han.

Facit Bank har ingen fysiske filialer, men kun-
derne kan kontakte hovedkontoret midt i Odense 
på telefon og web alle ugens dage i tidsrum-
met 8 til 22. 

Har en kunde et godt overblik over sine ud-
gifter og giver banken adgang til e-skat, kan en 
låneansøgning behandles i løbet af en time, lo-
ver Jesper Lyhne. 

Som Facit Banks nærmeste konkurrenter pe-
ger han på Basisbank, Coop Bank, Express Bank 
og de øvrige banker i markedet for forbrugslån. 

”Vi skal selvfølgelig have nogle konkurrence-
dygtige priser for at stå stærkt i kampen om kun-
derne”, bemærker han.

Finansfolk til specialstillinger
Facit Bank har meldt sig ind Finanssektorens 
Arbejdsgiverforening (FA) og tegner overens-
komst for medarbejderne med Finansforbundet. 

”Vores grundbemanding består dels af folk fra 
den finansielle sektor, dels af andre faggrupper, 
for der er en del opgaver, som ikke kræver bank-
uddannelse”, forklarer Jesper Lyhne.

Til specialstillinger som compliance, kredi-
tvurdering og risikostyring henter banken er-
farne folk fra den finansielle sektor, mens unge 
medarbejdere står for it, kontrakter og bankar-
bejde i sin enkleste form.

”Det er sjovt at arbejde sammen med et miks 
af unge og mere erfarne medarbejdere – i mod-
sætning til mange steder i den finansielle sektor, 
hvor der er en overvægt af ansatte på min egen 
alder”, siger den 53-årige bankdirektør. 

Det er i øvrigt ikke første gang, han er med 
til at starte en bank. I 2012 stod han i spidsen 
for etableringen af Landbrugets Finansierings-
Bank, der i kølvandet på finanskrisen skulle 
hjælpe landbrug, som var midt i generations-
skifter og rekonstruktioner, med lån og garan-
tier. Fem år senere var han med til at afvikle ban-
ken, hvis forretninger overgik til administration 
ved DLR Kredit. ¢ 

Som Facit Banks nærmeste 
konkurrenter peger Jesper 
Lyhne på Basisbank, Coop 
Bank, Express Bank og de 
øvrige banker i markedet for 
forbrugslån.
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Pas på  
optimisterne
Når nogen siger: ”Nu skal du ikke være så 
negativ”, er der som regel en dårlig 
beslutning på vej, vurderer lektor Einar 
Baldursson, som advarer mod, at 
optimisterne, specielt under tidspres, får 
for meget magt på arbejdsmarkedet

Af Thomas Davidsen, freelancejournalist / Illustration: Miss Lotion

Når et team arbejder under tidspres, ser det på overfladen 
ud, som om den robuste optimist, der siger til sig selv og an-
dre, at det nok skal gå, er den mest attraktive medarbejder. 

Optimister lader ikke arbejdspres føre til stress i samme 
grad som de bekymrede og nøjeregnende pessimister, der er 
uroligt opmærksomme på, om tidsplanen holder. 

For optimisterne har lykkeligt glemt alt om et tilsvarende 
projekt for flere år siden, som kørte helt af sporet. Pyt med 
fortiden – det er fremtiden, det handler om.

De bekymrede pessimister husker derimod, præcis hvad der 
gik galt – og et godt råd er at lytte til dem netop under tids-
pres, hvor de forhastede beslutninger står i kø for at komme 
til, mener lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi 
på Aalborg Universitet Einar Baldursson.

”Man siger, at det gode ved optimister er, at de er optimi-
ster. Det dårlige ved dem er, at de er forfærdelige planlæggere. 

Det dårlige ved pessimister er, at de er pessimister. Det 
gode ved dem er, at de lægger realistiske planer. 

Der er desværre en kraftig tendens til, at vi begynder at 
lytte mest til optimisterne, når vi er pressede. For netop der 
vil vi meget gerne tro på den nemme løsning. Bekymringer 
er besværlige, og kritik tager tid”, pointerer Einar Baldursson.

Optimister under pres
Uden optimisterne ville vi løse opgaverne som gentagelser 
af fortiden. De giver os håb og en tro på fremtiden, og der-
for har vi brug for dem, mener han.

”Pessimister kan kun se fortiden – men tag endelig ikke fejl. 
De er løsningsorienterede og tænker i realistiske og praktiske 
planer. De arbejder på at etablere en fremtid, de ikke bliver 
skuffede over”, siger Einar Baldursson, som vurderer, at dy-
namikken mellem optimister og pessimister er helt grund-
læggende på enhver arbejdsplads. 

”Hvis balancen ryger, så går det galt. Og helt galt går det, 
hvis optimisterne får den totale magt. Da det gik galt under 
finanskrisen, var grunden den, at finanssektoren var domi-
neret af optimister. Der var masser af tegn på, at der var en 
katastrofe under opsejling. Især på Island, hvor jeg kommer 
fra. Der var også mange pessimister, der var ude at advare. 
Efterhånden som der kom endnu flere faresignaler, kom op-
timisterne under pres. For det gik jo tydeligvis ikke, som de 
havde håbet på. 

Når optimister kommer under pres, så kan de ikke høre 
faresignaler. De går over for rødt lys”, siger Einar Baldursson. 

Ikke så negativ
Når et team bliver grebet af en følelse af at have for lidt tid, 
så holder man typisk op med at gøre det mest effektive, man 
kan gøre – at stoppe op og sige til hinanden: ”Vi har god tid 
til at tænke os om”. For så længe man ikke blot er under kon-
kret tidspres, men også domineret i sin tankegang af pres-
set, så kan man ikke tænke klart, vurderer Einar Baldursson. 

”Det er her, tilliden mellem pessimisterne og optimisterne 
ryger. Pessimisterne gider ikke længere bruge kostbar tid på 
at lytte til optimisterne, hvis de ikke tror på deres fremtids-
scenarier, og de kan derfor ikke længere stimulere og inspi-
rere optimisterne med deres kritiske spørgsmål. 

Optimister elsker at diskutere og tænke i alternativer, der 
fører til, at deres store planer bliver bedre. Men det forud-
sætter, at de tror på, at de har tid til det. Under pres bliver 
det for besværligt at lægge en ordentlig plan og lytte til ind-
vendinger.

I årene op til finanskrakket var den faste respons på tvivl, 
at ’nu skal du ikke være negativ’. Husk, at det er mere reg-
len end undtagelsen, at når nogen siger: ’Nu skal du ikke 
være så negativ’, så er der en dårlig beslutning på vej”, siger 
Einar Baldursson. 
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Det er ikke svært at identificere det filosofiske grundlag for 
optimisternes sejrsgang på arbejdsmarkedet, mener han. 

”Det altdominerende idégrundlag for ledelsesudvikling 
har de sidste par årtier været den positive psykologi. Og her 
er det vigtigt at skelne mellem den kvalificerede forskning i 
positiv psykologi og den discountudgave, der bliver udfoldet 
på arbejdsmarkedet, som udtrykker et dybtfølt ønske om at 
få kål på pessimisterne. Det er ligefrem en nedfældet del af 
programerklæringen”, siger Einar Baldursson.

Intet er, ifølge den positive psykologi, så galt, at vi ikke kan 
blive bedre mennesker af det, pointerer han.

Bare en vision 
”Trækket i retning af det visionært positive og væk fra det kri-
tisk negative har et umiskendeligt sekterisk præg. 

Man tror på, at noget er sandt, fordi man tror på det, og 

behøver ikke at kunne dokumentere en strategi, for den er 
jo en ’vision’. Ikke en vision om noget specielt – bare en vi-
sion”, siger Einar Baldursson. 

Når man er langt fra målet, men med en gylden vision for-
ude, så stortrives optimisterne, vurderer han. 

”De er så betagede af den potentielle fremtid, at de til en-
hver tid er villige til at sætte stabiliteten på arbejdspladsen 
over styr til fordel for den. De gør det af et godt hjerte, for 
de tror på, at de fjerner en bagstræberisk stabilitet, mens de 
indfører en dynamisk fremtid. 

Sandheden er, at hver gang man fjerner stabilitet, så ned-
sætter man effektivitet. Og hver gang man taler nye positive 
scenarier op, som viser sig ikke at holde stik, så mister man 
opbakning fra pessimisterne, der som udgangspunkt ellers 
gerne vil overbevises – de forbeholder sig blot retten til at 
være skeptiske”, siger Einar Baldursson. ¢

 

”Når optimister 
kommer under 
pres, så kan de 
ikke høre 
faresignaler. 
De går over for 
rødt lys”
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Bliv  
tillidsmand
I perioden frem til nytår holder de fleste finansvirksomheder tillidsmandsvalg. Måske 
skal du overveje, om det er noget for dig at blive tillidsmand? På disse sider kan du 
se, hvad det indebærer, og hvad du personligt kan få ud af at være tillidsmand.

Udvikl dig selv og dine evner –

DIRIGENT
BEHØVER DU IKKE AT VÆRE FOR AT  

BLIVE TILLIDSMAND, MEN DU ELSKER AT  
FÅ MENNESKER TIL AT SPILLE SAMMEN

UDVIKL DIG SELV OG DINE EVNER - BLIV TILLIDSMAND
SE HVORDAN PÅ TMVALG.DK ELLER RING 32 96 46 00

FODBOLDSTJERNE
BEHØVER DU IKKE AT VÆRE FOR AT  

BLIVE TILLIDSMAND, MEN DU ELSKER 
AT GÅ EFTER BOLDEN

UDVIKL DIG SELV OG DINE EVNER - BLIV TILLIDSMAND
SE HVORDAN PÅ TMVALG.DK ELLER RING 32 96 46 00

UDVIKL DIG SELV OG DINE EVNER - BLIV TILLIDSMAND
SE HVORDAN PÅ TMVALG.DK ELLER RING 32 96 46 00

LUFTKAPTAJN
BEHØVER DU IKKE AT VÆRE FOR AT  

BLIVE TILLIDSMAND, MEN DU ELSKER  
AT LANDE DE GODE AFTALER
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”Det er små ting, som gør en forskel. Som 
at alle siger godmorgen til hinanden, at 
man tilbyder at hente en kop kaffe til no-
gen, eller at man roser hinanden indimel-
lem. Det betyder meget for trivslen”. 

36-årige Daniel Skovgaard, som netop 
er blevet genvalgt som tillidsmand for an-
den gang i Nykredit, arbejder aktivt for 
god trivsel på sin arbejdsplads – og har 
mærket en effekt af det. 

”Jeg føler, at jeg bidrager med noget i 
forhold til mine kollegers arbejdsglæde. 
Jeg snakker med vores nærmeste chef om, 
hvordan vi alle får det bedst muligt, og 
prøver også at være opmærksom på, om 
nogen virker pressede – så spørger jeg til 
det og tilbyder min hjælp. Det bliver altid 
godt modtaget, kollegerne er glade for, at 
jeg viser dem interesse og omsorg”.

Mere blå end tidligere
Det var netop lysten til at gøre noget for 
kollegerne og være med til at skabe en 
god arbejdsdag, der trak i Daniel Skovga-
ard, da han meldte sig på banen som til-
lidsmand i 2016. Da var det for en kort pe-

riode som afløser for en tillidsmand, der 
forlod virksomheden, men det gav ham 
smag efter mere.

”Det lød også spændende med tillids-
mandsuddannelsen, som jeg havde hørt 
meget godt om på forhånd, og som le-
vede op til forventningerne. At det samti-
dig har givet mig en større indsigt og en 
bred social kontaktflade rundt i hele or-
ganisationen, er også et stort plus”, siger 
Daniel Skovgaard og erklærer sig ”mere 
blå end tidligere”.

”Det er et udtryk, vi bruger om at være 
dedikeret og optaget af Nykredit. Arbej-
det som tillidsmand har skærpet den fø-
lelse hos mig”.

Tillidsmanden sparrer meget med sin 
kredsbestyrelse og oplever det i det hele 
taget som meningsfuldt og spændende at 
være tillidsmand, et hverv, han passer ved 
siden af sit job som mæglerfaglig konsulent.

”Jeg er oprindeligt uddannet ejendoms-
mægler, så jeg har også prøvet at arbejde 
på de åbne jagtmarker, hvor ingen er or-
ganiseret. At være det og være med til at 
sikre gode vilkår er meget givende”. ¢

Bidrager til at  
flytte trivsel
Hvordan har kollegerne det? Opmærksomhed fra tillidsmanden 
kan være med til at sikre god trivsel på arbejdspladsen

Af Birgitte Aabo / Foto: Christoffer Regild

For Daniel Skovgaard er det 
meget givende at være med til 
at sikre gode vilkår for 
kollegerne i Nykredit.

Tillidsmænd er  
vigtigere end  
nogensinde

”Tidligere var tillidsmandens 
opgave især at holde øje med, 
om overenskomsten blev over-
holdt, og tillidsmanden var den, 
medarbejderne henvendte sig 
til, når der opstod problemer.
Det skal de stadig, men rollen 
som tillidsmand har udviklet sig 
til en funktion som arbejdslivs-
rådgiver. En sparringspartner, 
som medlemmerne kan gå 
til og få råd hos om blandt 
andet kompetencer, udvikling 
og trivsel. Samtidig varetager 
tillidsmanden opgaver omkring 
at motivere og samarbejde med 
den lokale ledelse. Derfor ser vi 
i Finansforbundet tillidsmands-
rollen som vigtigere end nogen-
sinde”, siger Finansforbundets 
formand, Kent Petersen.

Det får du som  
tillidsmand

Uddannelse
Indflydelse
Personlig udvikling
Nye netværk
Nye kompetencer
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”Begge dele handler om at forstå mennesker”.
For 30-årige Maria Glasdam, der i halvan-

det år har været leder for 15 medarbejdere i 
Nordea som Head of Issuer Services, er der 
ingen tvivl om, at tillidsmands- og lederrollen 
har mange fællestræk.

Hun har selv beklædt posten som tillids-
mand i to år og oplevede, at det gav hende en 
masse at være med til at sikre kollegerne gode 
vilkår – også et kæmpe netværk såvel i sekto-
ren som internt i Nordea.

”Tillidsmandsrollen giver lov til at være med 
kolleger i både sjove og svære situationer – 
man kan være med til at sikre, at sejrene fej-
res, og arbejde for et godt arbejdsmiljø. Man 
lærer også, at man skal vise sympati, ikke em-
pati – det hjælper ingen, hvis du bare sætter 
dig ned og græder med dine kolleger. Du skal 
forstå dem og kunne hjælpe med at løfte dem 
ud af situationen”.

Et uproblematisk skifte
Den samme evne er der brug for som leder, 
forklarer hun, der også har kunnet bruge me-
get af det, hun lærte på tillidsmandsuddannel-
sen om blandt andet kommunikation. Hun 
brugte også sine kompetencer på det felt, da 
hun skiftede fra tillidsmand til leder.

”Nogle af medarbejderne havde jeg også 
været tillidsmand for, så jeg tog en snak med 
dem på forhånd om, hvordan de så på mit 
skifte – og om de syntes, det gav problemer. 
Vi forventningsafstemte på den måde. Det gav 
nogle gode snakke, og der har ikke været no-
get efterfølgende”.

Selv om hun nu sidder på den anden side 
af bordet, oplever hun i det hele taget ikke, 
at rolleskiftet har krævet et større hamskifte:

”Selvfølgelig har jeg som leder et ansvar for 
forretningen, som jeg ikke tidligere skulle leve 
op til, men det handler også som leder om at 
få mennesker til at trives og udvikle sig”.

Maria Glasdam er opmærksom på, at hun 
som leder ikke længere har samme adgang til 
at vide, hvad der sker blandt medarbejderne. 

”Jeg er glad for, at jeg nu får en tillidsmand 
blandt medarbejderne at sparre med. Det er 
sindssygt vigtigt, så jeg ved, hvor jeg skal lægge 
mit fokus. Tillidsmanden vil i nogle tilfælde 
være tættere på kollegerne”, siger hun og ud-
trykker fuld forståelse for, at det er sådan. 

”Samtidig vil jeg bakke op om, at der bliver 
plads til, at den nye tillidsmand kan tage på kur-
ser og så videre. Jeg har jo selv været i samme 
sko og ved, at det er vigtigt at prioritere”. ¢

Mange fællestræk  
med lederrollen
Det har været en fordel for Maria Glasdam, at hun har 
kunnet trække på sine kompetencer som tidligere 
tillidsmand, da hun blev leder i Nordea

Af Birgitte Aabo / Foto: Nana Reimers

Både som tillidsmand og 
som leder er det vigtigt at 
kunne forstå mennesker, 
mener Maria Glasdam.

Scan QR-koden og se 
video med Maria Glas-
dam om, hvordan du 
bliver tillidsmand
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”Det er helt i orden, jeg vil gerne stille op”.
Et par kolleger drøftede, om de kunne skrive 

Terese Skjødt Jessen på opstillingslisten forud 
for seneste tillidsmandsvalg i Nets, da hun kom 
forbi og hørte deres samtale.

”På en måde var jeg allerede lidt på vej ind 
i rollen som tillidsmand dengang. I hvert fald 
i den forstand, at jeg i forvejen brugte en del 
energi på, at vi alle skulle have det godt på vo-
res arbejdsplads”.

Derfor stillede Terese Skjødt Jessen op og 
har siden årsskiftet været tillidsmand. Hun er 
cirka halvvejs i grunduddannelsen og er me-
get begejstret for sit nye hverv.

”Min motivation var først og fremmest den 
klassiske at gøre noget godt for kollegerne og 
arbejde for – som minimum – at fastholde de 
arbejdsvilkår, vi har i dag. Men det har også væ-
ret virkelig spændende at gå i gang med grund-
uddannelsen til tillidsmand”, siger den 30-årige 
tillidsmand, der har arbejdet i Nets i to år.

”Der er helt vildt meget at lære, men det 
er megaspændende, så jeg er rigtig glad for 
uddannelsen. En del af det opbygger kompe-
tencer, som jeg ikke naturligt ville få i mit ar-
bejde. Det handler ikke alene om det tillids-
mandsfaglige, blandt andet arbejder vi med 
forskellige ledelsesmetoder og kommunika-
tion”, fortæller hun, der også har opnået en 
større selvindsigt.

Opbakning fra cheferne
Det var ikke kun kollegerne, der var glade for, at 
Terese Skjødt Jessen meldte sig på banen, også 
hendes teamleder og HR-leder har bakket hende 
op og givet hende rum til at passe uddannelsen. 

”Jeg har faktisk kun fået positive tilbagemel-
dinger, og både ledere og kolleger bruger mig 
til stort og småt. Det kan være en kollega, der 

spørger til, hvordan det lige er med barsels-
reglerne, men også noget mere alvorligt, hvis 
noget trykker i arbejdslivet. Eller en chef, der 
gerne vil høre, hvordan en organisationsæn-
dring modtages af kollegerne, og vil have min 
vurdering af, om det er noget, der skal tages op”.

Nyt netværk
Som tillidsmand har Terese Skjødt Jessen, 
der er User Researcher og sidder i et team på 
Østerbro, også fået et nyt netværk med de øv-
rige tillidsmænd på arbejdspladsen.

”Tidligere kendte jeg ingen af dem, så det 
er en stor gevinst for mig at have fået et for-
grenet netværk i organisationen. De er rigtig 
gode at spørge til råds og læne sig op ad, når 
der er noget, jeg som ny tillidsmand er usik-
ker på eller gerne vil vende”.

I det hele taget er der ingen grund til at 
holde sig tilbage fra at stille op som tillidsmand:

”Men det kræver, at man er klar på og har 
energi til at lære noget nyt og udvikle sig. Jeg 
synes, det er rigtig fedt”. ¢

Spændende og  
selvudviklende
Det vigtige for Terese Skjødt Jessen var at være noget for 
kollegerne, men tillidsmandsrollen byder på meget mere

Af Birgitte Aabo / Foto: Nana Reimers

Tillidsmænd i tal

Tillidsmænd i alt:  
946
Medlemmer med tillidsmand: 
82 procent
Yngste tillidsmand:  
25 år
Ældste tillidsmand:  
68 år
Tillidsmænd, som har en ph.d: 
2
Kønsfordeling:  
60 procent kvinder,  
40 procent mænd
Mest almindelige navn:   
Mette (23) og Lars (18)

Terese Skjødt Jessen er meget 
glad for tillidsmandsuddannelsen, 
som hun nu er cirka halvvejs 
igennem.
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Den nemme  
  løsning

Danskerne har hurtigt taget mobile betalinger 
til sig. Et studie om adfærden blandt mødre på 
loppemarkeder viser, at MobilePay opfattes 
som mere bekvemt, trygt og fleksibelt end 
kontanter, men at det kan knibe med at 
overskue forbruget

Af Regner Hansen, freelancejournalist

Hvad forklarer den enorme popularitet i bru-
gen af MobilePay? 

 Dette giver Mia Olsen svar på i en ph.d.-af-
handling, som hun forsvarede på Department 
of Management, Society and Communication på 
Copenhagen Business School før sommerferien.

 Hun er særligt optaget af brugernes perspek-
tiv, men har også undersøgt, hvad Danske Bank, 
udbyderen af MobilePay, gjorde for at sikre en 
positiv modtagelse.

 MobilePay profiterede af at være først på mar-
kedet, og den konkurrerende løsning, Swipp, 
havde vanskeligt ved at vinde frem. Efter få års 
kamp opgav det brede samarbejde mellem pen-
geinstitutter bag Swipp denne betalingsapplika-
tion i forhold til privatpersoner.

 ”Jeg havde gennemført studier om prototyper 
på mobile betalingsløsninger og brugeroplevelser, 
da der stadig ikke fandtes nogen fungerende løs-
ning herhjemme. Det var tydeligt, at Danmark var 
på vej mod det kontantløse samfund. Vi er blandt 
de mest digitaliserede lande, og folk var vant til di-

Betal
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Den nemme  
  løsning

gitale betalinger ved hjælp af dankort blandt an-
det”, siger Mia Olsen, der også har en bachelor-
grad i engelsk og international markedsføring fra 
Syddansk Universitet og en mastergrad i e-busi-
ness fra IT-Universitetet i København.

 ”Det var et forskningsobjekt, der hele tiden 
flyttede sig. Jeg var fascineret af MobilePays hur-
tige succes”, siger hun.

Kravene til innovation
Hovedelementet i Mia Olsens studie er dybtgå-
ende interview med MobilePay-brugere. 

 Men for at kunne formulere de rigtige spørgs-
mål gennemgik hun relevant teori, og hun støtter 
sig primært til den afdøde amerikanske kommu-
nikationsteoretiker og sociolog Everett Rogers’ 
tese om udbredelsen af innovationer.

 Everett Rogers fastslår, at en innovation for at 
være vellykket skal give en relativ fordel i forhold til 
eksisterende muligheder, den skal være i overens-
stemmelse med eksisterende værdier, den må ikke 
være for kompleks, den skal åbne mulighed for af-
prøvning, og den skal medføre synlige resultater.

 Everett Rogers beskriver videre, hvordan ud-
bredelsen og ibrugtagningen af innovationen 
blandt brugerne afhænger af den enkeltes pa-
rathed til innovation.

 Mia Olsen fortæller, at hun besluttede at føje 
begrebet tillid til studiet.

 ”Tillid blev i tidligere forskning udpeget som 
en vigtig faktor, når folk skulle beslutte sig for en 
ny måde at betale på. Årsagen er, at det hand-
ler om penge. Der er noget på spil”, siger hun.

 I kommunikationen og markedsføringen af 
MobilePay benyttede Danske Bank den såkaldte 
ambassadørstrategi. Danske Bank forsøgte først 
at engagere teknologikyndige på blandt andet 
fagmagasinerne Computerworld og Ingeniøren. 

 ”Når de kyndige har brugt det, tør vi andre 
også bruge det”, siger Mia Olsen.

 Senere blev produktet markedsført i forhold 
til den brede befolkning. Formålet var at slå nav-
net fast, at forklare begrebet mobile betalinger 
og vise situationer, hvor det var oplagt med mo-
bil betaling.

Udbyderen er stor og solid
Mia Olsen valgte i sit studie at fokusere på lop-
pemarkedskunder, fordi det i forskning om mar-
kedsfunktioner er konkluderet, at handel på lop-
pemarkeder ligner handel i butikker. Med meget 
besvær fandt hun frem til i alt 13 unge mødre, 
som var hyppige loppemarkedsgæster.

 Interviewene afspejlede, at mødrene alle-
rede var vant til at bruge apps såsom Reshopper, 
Trendsales og Den Blå Avis til at købe brugt bør-
netøj. Teknologien stillede de ikke spørgsmål ved.

 ”Jeg er overbevist om, at disse apps har hjul-
pet hinanden på vej. Det er en teknologiklynge”, 
siger Mia Olsen.

 Med hensyn til tillid til udbyderen var alle 
opmærksomme på, at Danske Bank stod bag. 

 ”De så det som en stor og solid bank”, siger 
Mia Olsen. Pletterne på Danske Banks image 
efter finanskrisen rokkede ikke på opfattelsen.

 Der var mange udsagn om, at mobile beta-
linger er mere bekvemt end kontanter.

 ”Det er en nem adgang til penge hele tiden, 
lød en typisk kommentar. Det øger muligheden 
for spontan adfærd, som jo kendetegner besøg 
på loppemarkeder: Man falder måske over no-
get brugbart og kan nu købe det uden at med-
bringe kontanter”, siger Mia Olsen. Der er des-
uden mindre risiko for tyveri, når man ikke be-
høver at have kontanter på sig.

 Et flertal af de interviewede mødre fremhæ-
vede som en risiko ved MobilePay, at de ofte endte 
med at købe lidt mere, end de havde planlagt.

 ”Mange sagde, at de lidt mistede overblikket 
over deres forbrug. Fordi man ikke har fysisk 
kontakt med pengene, mærker man ikke, hvor 
meget man bruger”, siger Mia Olsen.

 Men der var også modstridende stemmer. Der 
var to mødre, som talte om øget selvkontrol, for 
tidligere følte de sig tilskyndet til at bruge alle 
de kontanter, som de havde hævet på vejen hen 
til loppemarkedet med henblik på køb.

 ”Min gennemgang viser, at rigtig mange af fak-
torerne for loppemarkedsmødrene også gør sig 
gældende for brugere generelt”, siger Mia Olsen.

 Hun tror, at MobilePay er kommet for at 
blive, simpelthen fordi løsningen har fået tag i 
så mange mennesker. Også ældre er i stærkt sti-
gende tal begyndt at foretage mobile betalinger.

 Mia Olsen er efter ph.d.-forløbet blevet an-
sat i BEC. Hun håber at komme til at arbejde 
mere med mobile betalinger og mobiltelefo-
nen som medie.

 ”Det er helt oplagt at gennemføre en under-
søgelse om mobile betalinger, der er mere re-
præsentativ ved at medtage flere typer af bruger-
grupper og flere kontekster. Det kunne også være 
spændende at se nærmere på flere af de sociale 
aspekter ved mobile betalinger”, siger hun. ¢

”Det var et forskningsobjekt, 
der hele tiden flyttede sig. Jeg 
var fascineret af MobilePays 
hurtige succes”, siger Mia 
Olsen, der i dag er ansat i BEC.

Alternativer  
til MobilePay

Her er Mia Olsens vur-
dering af muligheder-
ne for andre løsninger 
med hensyn til mobile 
betalinger: 
 
Apple Pay og  
Google Pay:  
De har formentlig 
gode muligheder for at 
vinde frem i Danmark, 
fordi det er mastodon-
ter, der står bag. 
 
Dankort på  
mobiltelefonen:  
Det er svært at spå om 
potentialet. Dankort 
på mobiltelefonen er 
i princippet ikke nem-
mere end kontaktløs 
betaling med et fysisk 
dankort.
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Region Midtjylland – Viborg/Skive

Julefrokost

Julehygge, julebuffet inkl. 1 genstand.  

Levende musik og bankospil.

Tid: 19. nov. kl. 12 (lokalet åbnes kl. 11.30)

Sted: Restaurant Strandtangen,  

Strandvejen 24, 7800 Skive

Pris: Medlem 175 kr., ledsager 300 kr.

Kontonummer: 9255-0759777026  

(NB! Husk navn)

Frist: 7. november

Tilmelding til: Steffen Hvidt, e-mail:  

sahvidt@gmail.com.

Region Sjælland – Vestsjælland

Julefrokost på Vesthhuset

Stor julebuffet inkl. stort juleshow med Keld 

og Hilda Heick. Vesthhuset er et spændende 

kulturhus beliggende i Sorø, hvor en lang 

række af landets bedste solister og nye ta-

lenter har optrådt.

Drikkevarer for egen regning. Der kan kun 

betales med kontanter eller MobilePay. Se 

mere på seniorfinans.dk.

Tid: 24. november kl. 12-16.30

Sted: Vesthhuset, Frederiksbergvej 22, 4180 

Sorø (dette er et kør selv-arrangement – fyld 

gerne bilerne op. Der er også kun 2 min.s 

gang fra Sorø Station)

Pris: 100 kr., ledsagere 300 kr.

Kontonummer: 4398-3556266093

Frist: 10. november  

Tilmelding til: Kirsten Nordbo, e-mail:  

seniorfinansvestsjaelland@gmail.com. 

Region Sjælland – Roskilde

Se vores hjemmeside:  

Seniorfinans.dk/roskilde-kreds.

Region Hovedstaden – København

Julemøde
I år får vi besøg af tidligere folketingsmedlem 

Per Stig Møller, han vil fortælle om sit liv og 

virke og sine mange år som udenrigsminister.

Efter foredraget skal vi have vores traditionelle 

julemenu, hertil 1 øl/sodavand eller 1 glas rød-

vin. Vi runder af med kaffe/te og 1 stk. kage.

Tid: 26. november kl. 10

Sted: Restaurant Brøndby, Brøndby Stadion 

10 (bus 500S kører lige til døren, og der er 

gode parkeringsmuligheder)

Pris: 300 kr.

Kontonummer: 1551-2561400213 (husk at 

anføre medlemsnummer og postnummer. 

Vi gør opmærksom på, at tilmelding først er 

gældende, når vi har modtaget både tilmel-

ding og indbetaling. 

Frist: 22. oktober 

Der vil være mulighed for tilbagebetaling  

indtil tirsdag d. 12. november

Tilmelding til: Kaj Hilker Nielsen,  

e-mail: kajhilker0709@gmail.com   

Region Sjælland – Storstrøm 

Julefrokost i Vig-gaarden 
Vi starter med morgenkaffe/te med et stykke 

brød. Flemming Krøll, tidligere direktør for Ny-

købing F. Revyen, underholder. Vi indtager 

årets julefrokost og trækker lod om gevin-

sterne, alt imens Brian spiller hyggelig musik . 

Se hjemmesiden Seniorfinans.dk.

Tid: Onsdag den 27. november 

Sted: Vi samler op følgende steder:

Bus 1:
Grønvej, parkeringsplads bag Næstved Sta-

tion, kl. 8.40

Rønnede (af-/tilkørsel 37), rundkørsel med 

toilet, kl. 9.00

Stensved (af-/tilkørsel 41) kl. 9.30

Vig-gaarden kl. 10.00

Bus 2:
Lysemose (af-/tilkørsel 48) kl. 9.00

Nykøbing F, Cementen, kl. 9.30

Nørre Alslev (af-/tilkørsel 43) kl. 9.45

Vig-gaarden kl. 10.00

Busserne returnerer fra Vig-gaarden ca.  

kl. 16.00

Pris: Medlemmer 350 kr./ledsager 450 kr.

Kontonummer: 4515-3348412329

Frist: 13. november 

Tilmelding til: Grete Fagerberg,  

e-mail: seniorfinans@lightmail.dk.  

 
Region Nordjylland

Julefest
Julefest med underholdning af sangerinden 

Anne Dorte Michelsen. Der serveres 1 øl/

vand under underholdningen.

Efter underholdningen serveres Papegøje-

havens traditionelle julebuffet inkl. 1 øl/vand 

og 1 snaps. 

Der er mulighed for at reservere bord. Reser-

veringen sker ved at sende en mail med op-

lysninger om pengeinstitut eller navnene på 

de øvrige deltagere ved bordet. 

Information om bordnummeret oplyses ved 

opslag i foyeren på selve dagen.

Tid: 28. november kl. 11 (fra kl. 10 kan der kø-

bes drikkevarer i foyeren)

Sted: Europahallen, Aalborg Kongres & Kultur 

Center, Europa Plads 2, Aalborg

Pris: 200 kr. pr. medlem 

Kontonummer: 9001-4565445192

Frist: 15. november 

Tilmelding til: finans.nord@gmail.com  

–indbetaling på ovennævnte kontonummer 

Bemærkninger: Evt. afbud kan ske til Vinni 

Hansen, tlf. 29 82 31 45.

Region Midtjylland – Århus

Underholdning med Thomas Eje

Frokost og underholdning med multikunstner 

Thomas Eje. Kl. 12.30 starter vi med frokost. Kl. 

14 er der underholdning med Thomas Eje. Se i 

øvrigt vores hjemmeside:  

Finansseniormidtjylland.dk.

Tid: 31. oktober kl. 12.30

Sted: Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 

1, 8900 Randers

Pris: 100 kr. pr. medlem (drikkevarer for egen 

regning)

Kontonummer: 4716-4716182096 (angiv 

venligst medlemsnr. ved tilmelding og betaling. 

Såfremt man ikke melder afbud senest 5 dage 

før arrangementet, vil man blive afkrævet en 

betaling på 250 kr.)

Frist: 20. oktober         

Tilmelding til: Kurt Bjerre, Rønnevangen 39, 

8471 Sabro, e-mail: kubjerre@adr.dk. 

Julefrokost
Årets julefrokost og underholdning med Dan-

marks ældste boyband – Tørfisk fra Thyborøn. 

Kl. 12 starter vi med julefrokost. Kl. 14 under-

holdning med Tørfisk. Se i øvrigt vores hjem-

meside: Finansseniormidtjylland.dk.

Tid: 20. november 

Sted: Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro    

Pris: 125 kr. inkl. 1 genstand øl/vand/vin pr. 

medlem 

Kontonummer: 4716-4716182096 (angiv 

venligst medlemsnr. ved tilmelding og betaling. 

Såfremt man ikke melder afbud senest 5 dage 

før arrangementet, vil man blive afkrævet en 

betaling på 250 kr.)

Frist: 10. november           

Tilmelding til: Kurt Bjerre, Rønnevangen 39, 

8471 Sabro, e-mail: kubjerre@adr.dk.
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Læs mere på  
Finansforbundet.dk/seniorer.

Region Hovedstaden/Nordsjælland

Julefrokost
Kom til Hotel Marienlyst Helsingør og del-

tag i vores julefrokost. Frokosten består af en 

lækker buffet samt kaffe og 2 genstande. Der 

vil være musikalske indslag med Jeannet Ul-

rikkeholm, som fortæller, spiller og synger 

sange, salmer og viser.

Tid: 14. november kl. 13-17

Sted: Hotel Marienlyst, Ndr. Strandvej 2, 

Helsingør (tog/bus til Helsingør, Gilleleje-to-

get, udstigning Marienlyst – eller en appe-

titvækkende spadseretur langs havnen og 

Øresund på ca. 2 km. Bil: Der kan være  

dårlige p-muligheder)

Pris: Medlemmer 250 kr., ledsager 475 kr.

Kontonummer: 1551-3719467814

Frist: 1. november

Tilmelding til: Erik Mathiesen, mail: 

ebm@post.tele.dk, Lindehøj 135, 2990 Nivå, 

tlf. 45 86 55 23, mobil 40 86 55 23 (kan ikke 

bruges ved tilmelding).

Region Syddanmark – Ribe

Julefrokost

Årets julefrokost afholdes torsdag den 28. 

november 2019 kl. 12.30 (forventes slut ca. 

kl. 16.30).

Sted: Brorsonsminde, Fiskegade 13,  

6760 Ribe

Pris: Medlemmer 175 kr., ledsager 410 kr.  

Det er inkl. 2 genstande

Kontonummer: 2430-6266790293

Frist: 20. november 

Tilmelding til: Ane Marie Bertramsen, 

Skovgade 2f, 6760 Ribe, e-mail:  

finansribe@hotmail.dk.

Region Syddanmark – Vejle

Julefrokost
Vi holder i år julefrokost på Fuglsangcentret i 

Fredericia.

Tid: 28. november kl. 11 (kaffe fra kl. 10.30)

Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 

150, 7000 Fredericia.

Pris: kr. 100 for medlemmer og kr. 350 for 

ledsagere 

Kontonummer: 3618-4800340373

Frist: 12. november

Tilmelding til: Lissy Hansen, Bøgballevej 

111, 7171 Uldum, tlf. 61 77 07 45,  

e-mail lissyhehan@gmail.com

Region Syddanmark, Sønderjylland

Foredrag og lotto

Kør selv til foredrag og lotto på Bov Kro. Chef-

gartner Gert Jensen vil fortælle om sit arbejde 

på Universe og som gartner i Bitten Clau-

sens privathave. Efter middagen (egnsret inkl. 

1 genstand) er der lotto med mange fine præ-

mier. I pausen kaffe m. kringle.

Tid: 24. oktober kl. 10.30 

Sted: Bov Kro

Pris: 100 kr. for medlemmer, 150 kr. for sam-

boende/ledsager (3 plader er gratis)

Kontonummer: 4652-4652207375

Frist: 13. oktober (først til mølle)

Tilmelding til: Hans Henrik Galle, Nyhusvej 

11, 6330 Padborg, e-mail: hanshenrik@galle.dk 

(husk navne, tlf.nr og betaling).

Julefrokost
Vi voldgæster igen restaurant Æ Knapp, som 

vil servere en fantastisk frokost med mange 

dejlige lækkerier. Underholdning ved Doris 

Sommerlund.

Tid: 26. november kl. 12 (afslutning ca. 17.30)

Sted: 
Bus 1:  
Kl. 10.30: Tangshave, Nordborg Plejecenter

Kl. 11: Alsion, Sønderborg, nedre p-plads

Bus 2:  
Kl. 10.45: Haderslev, Hertug Hans Plads

Kl. 11.25: Aabenraa, Under Sejlet

Bus 3: 
Kl. 10.45: Bov Svømmehal

Kl. 11.05: Gråsten Banegård

Pris: 200 kr. for medlemmer, 400 kr. for sam-

boende ledsager

Kontonummer: 4652-4652207375

Frist: 26. oktober (først til mølle)

Tilmelding til: Hans Henrik Galle, Nyhusvej 

11, 6330 Padborg, e-mail: hanshenrik@galle.dk 

(husk deltagernavne, tlf.nr., påstigningssted 

og betaling v. tilmelding).

Region Midtjylland – Ringkøbing

Julefrokost
Årets julefrokost er i år henlagt til den smukke 

herregård Nørre Vosborg. Herregården og 

omgivelserne kombineres med en gastronomi 

i absolut topklasse. Vi indleder dagen i Multi-

salen, hvor sopranen Suzi Elena Apelgren og 

pianisten Anne-Marie Hjelm vil underholde 

med julesange! Kl. 12.00: Underholdning. Kl. 

12.30: Lækker julebuffet med alt godt til ganen. 

Kaffe, te og risalamande. 2 valgfrie genstande.

Tid: 28. november kl. 12

Sted: Herregården Nørre Vosborg, Vembvej 

35, 7570 Vemb

Pris: 200 kr. (kun for medlemmer)

Kontonummer: 0871-4160065988

Frist: 10. november

Tilmelding til Birthe Mikkelsen, e-mail:  

birthe-mikkelsen@hotmail.com (oplys navn 

og postnummer ved tilmelding).

Region Hovedstaden – Bornholm

Julearrangement
Vi mødes på Restaurant Bolsterbjerg i Almindin-

gen. Der serveres en let julefrokost og to gen-

stande (øl, vand eller vin) pr. deltager samt kaffe. 

Tid: 29. november kl. 13

Sted: Restaurant Bolsterbjerg,  

Bolsterbjergvej 26, Almindingen

Pris: Medlemmer gratis, ledsager 300 kr.

Kontonummer: 0650-4374119104 (betaling 

bedes foretaget ved tilmelding)

Frist: 11. november

Tilmelding til: Jørn Svendsen, Boulevarden 

6, Balka, 3730 Nexø, tlf. 21 72 31 54,  

e-mail: jesven@mail.dk 

Ved tilmelding oplyses medlemsnummer.

Region Syddanmark – Fyn

Før jul-møde – foredrag med  
Jesper Grønkjær
Så er det igen tid til vores årlige julekomsam-

men, som igen i år afholdes på Næsbyho-

ved Skov. Vi begynder med kaffe og brød. 

Derefter foredrag med forfatter, tryllekunst-

ner, eventyrer og samfundsdebattør Jesper 

Grønkjær. Ca. kl. 12.30 nyder vi Næsbyhoved 

Skovs dejlige julebuffet inkl. to genstande. 

Derefter slutter dagens program.

Tid: 22. november kl. 10

Sted: Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52, Odense

Pris: Medlemmer 100 kr., ledsager (fælles 

bopæl) 400 kr.

Kontonummer: 6845-1717398 (husk angi-

velse af det ved tilmeldingen oplyste num-

mer. Hurtig tilmelding tilrådes.

Frist: 14. november

Tilmelding til: Lis Larsen, tlf. 66 16 14 13 – 

Jørn Hvolbæk, tlf. 66 15 83 12 – Synnøve An-

dersen, tlf. 62 61 81 13 – Bjarne Lindgren, tlf. 

30 35 05 35 – Georg Juel, tlf. 22 11 78 25

E-mail:  
mgjuel@yahoo.com og synnove.a@outlook.dk. 
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Landsretsdom blåstempler bortvisning af sygemeldt 
medarbejder, der ikke ville deltage i mulighedssamtaler

Af Katja Heberg, juridisk konsulent

Mulighedssamtaler er ikke valgfrit
58

Dagen efter inviterer han derfor på ny 
medarbejderen til en mulighedssamtale 
den 13. oktober. Igen tilbydes det, at sam-
talen kan tages telefonisk, og igen under-
streges det, at manglende deltagelse uden 
gyldig grund kan betyde, at lønnen ophø-
rer, og at ansættelsesforholdet ophæves.

Den 10. oktober 2017 sender med-
arbejderen mulighedserklæringen med 
lægens bemærkninger til arbejdsgiveren. 
Arbejdsgiver holder dog fast i, at med-
arbejderen har pligt til at deltage i en 
mulighedssamtale, hvor de sammen ud-
fylder erklæringen, og indskærper igen 
de mulige konsekvenser af medarbejde-
rens udeblivelse.

Medarbejderen svarer, at en samtale 
er ”spild af tid”, da han er uarbejdsdyg-
tig til efter nytår 2017/2018, og møder 
heller ikke op til samtalen.

Arbejdsgiveren meddeler herefter 
medarbejderen, at lønnen vil blive til-
bageholdt indtil den dato, hvor medar-
bejderen deltager i en mulighedssam-
tale, og indkalder til en ny samtale den 
24. november.

Da medarbejderen endnu en gang 
udebliver fra mødet, bliver han bortvist.

Medarbejderen lagde herefter sag an 
mod arbejdsgiver med påstand om, at 
løntilbageholdelsen og bortvisningen 
af ham var uberettiget.

Frifundet i byret og landsret
Arbejdsgiveren blev frifundet i både by-
ret og landsret. 

Landsretten fandt ikke, at medar-
bejderen kunne være i tvivl om, at han 
havde pligt til at deltage, og at det ikke 
var tilstrækkeligt, at hans læge udfyldte 
mulighedserklæringen. 

Desuden fandt landsretten, at med-
arbejderen ved ikke at møde op til sam-
talen og ikke sende lægelig dokumen-
tation for, at han på grund af sygdom-
men var forhindret i at møde op eller 
holde samtalen telefonisk, havde mis-
ligholdt sine forpligtelser i en sådan 
grad, at bortvisning og løntilbagehol-
delse var berettiget. 

Dommen er konkret begrundet, men 
vær alligevel opmærksom på følgende 
retningslinjer:
• Der er pligt til at deltage i muligheds-

samtaler, uanset eventuel lægeerklæ-
ring på fuldtidssygemelding.

• Manglende deltagelse kan medføre 
løntilbageholdelse og i sidste ende 
bortvisning.

• Mulighed for telefonisk muligheds-
samtale.

• Arbejdsgiver skal gøre opmærksom 
på de ansættelsesretlige konsekven-
ser, som manglende deltagelse kan 
udløse. 

• Lægeerklæring kan dokumentere lov-
ligt forfald, hvis sygdommen gør det 
umuligt at møde op. ¢

Vestre Landsret har for nylig afsagt en 
dom vedrørende arbejdsgivers ret til at 
tilbageholde en sygemeldt medarbej-
ders løn og bortvise medarbejderen, 
fordi denne afviste at deltage i mulig-
hedssamtaler.

Sagen omhandlede en medarbejder 
(M), som den 1. juni 2016 blev ansat 
som teknisk chef hos arbejdsgiveren. I 
foråret 2017 fik M behov for regelmæs-
sig dialyse med deraf følgende fravær, 
og den 1. september sygemeldte han sig 
på ubestemt tid.

Efter at have forsøgt kontakt både te-
lefonisk og på mail sender arbejdsgive-
ren den 27. september et brev til med-
arbejderen, hvori han indkalder til en 
mulighedssamtale den 6. oktober med 
henblik på udfyldelse af den første del af 
en mulighedserklæring. Af brevet frem-
går også, at samtalen kan foregå telefo-
nisk, hvis medarbejderens helbred for-
hindrer et fysisk møde, og at manglende 
deltagelse vil kunne medføre løntilba-
geholdelse og bortvisning.

Arbejdsgiver gensender brevet per 
mail den 4. oktober, hvorefter medar-
bejderen svarer, at han ”ikke ser nogen 
grund” til at holde møde om muligheds-
erklæringen, da arbejde for tiden slet 
ikke kan komme på tale.

Arbejdsgiveren giver dog ikke op så let. 

Kontakt Finansforbundet, 
hvis du er i tvivl om noget
Har du spørgsmål til, hvordan du skal 
forholde dig som sygemeldt i forhold til 
mulighedssamtaler eller ansættelsesforhol-
det i øvrigt, bør du kontakte din tillidsmand, 
kreds eller Finansforbundet.

Vi har et forslag til dig: Kom til Lån & Spar
Flyt dig til en bank, hvor du får meget mere kunde-
kontakt. I en overskuelig og uformel organisation, 
hvor du har stort ansvar for din egen arbejdsdag.

Faktisk forventer vi, at du planlægger dagen, så du 
kan give den bedst mulige personlige rådgivning til 
dine kunder.

Det betyder stor fleksibilitet og variation i arbejds- 
opgaverne til dig.

Kunder kan jo være meget forskellige, ikk’?

Se hvem vi mangler lige nu på lsb.dk/job

En bank der bygger på fællesskaber
Lån & Spar har en række faglige organi-
sationer i ejerkredsen. Mange af deres 
medlemmer er kunder hos os.

Vi kender hinanden godt. Det giver høj 
tilfredshed hos kunderne. Og tårnhøj 
jobtilfredshed blandt dine nye kolleger.

TIL EN MINDRE BANK  
OG FÅ STØRRE ANSVAR
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Nogle ser et historisk Rusland. 
Vi ser en vigtig del af BRIK-landene.

Sydinvest tilbyder Danmarks  
eneste fond med aktier ude- 
lukkende fra BRIK-landene: 
Brasilien, Rusland, Indien og Kina. 
Sydinvest BRIK har de seneste fem 
år givet et afkast på 68,9 %, hvilket 
svarer til et gennemsnitligt årligt 
afkast på 11,1 %.

Fokus på russisk fremgang
De store kursstigninger på russiske 
aktier de seneste år afspejler en 
forbedret indtjening for selskaberne, 
og værdiansættelsen af aktierne er 
stadig relativt lav. Det viser, at 
Rusland har håndteret det politiske 
pres på en økonomisk forsvarlig 
måde.
 
På trods af hårde sanktioner og de 
seneste års relativt store kursstignin-
ger ser vi stadig positivt på den 
russiske økonomi. De store oliepris-
fald tilbage i 2014 synliggjorde 
Ruslands store olieafhængighed. 
Netop olieafhængigheden har den 
russiske regering og centralbank 
arbejdet hårdt på at mindske.

BRIK-landene
Brasilien, Rusland, Indien og Kina er de 
fire store Emerging Markets-lande i 
verden. Indien fører an med høje 
vækstrater og en ung arbejdsstyrke, 
mens Kina er en voksende forbruger- 
og it-nation. Brasilien og Rusland 
supplerer fint som storleverandører af 
energi og råstoffer. Dermed er landene 
– trods lavere BNP-vækst – vigtige for 
den overordnede væksthistorie.

Sydinvest BRIK Akk. har i 2019 vundet 
tre priser for investeringsstrategien – 
blandt andet European Funds Trophy 
for bedste europæiske investeringsfond 
inden for Emerging Markets-aktier.

Mere information
Der er høj risiko forbundet med 
investering i Sydinvest BRIK, og 
afkastet i afdelingen kan blive 
negativt. Derfor bør du tale med din 
rådgiver, inden du investerer. Vi 
anbefaler, at du læser mere om 
investeringen på sydinvest.dk, hvor 
du også finder prospekt og Central 
Investorinformation. 

Læs mere på opsparing.nu

*  Pr. 01. 08. 2019. Historiske afkast er ingen  
garanti for fremtidige afkast. Tallene er fra den 
akkumulerende fond Sydinvest BRIK Akk., der 
har vundet European Funds Trophy 2019.

Værdiudvikling af 100 kr. i  
Sydinvest BRIK*

Vinder af  
European 

Funds Trophy 
2019

Afkast seneste 5 år: 68,9 %
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