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“Lederne har aldrig haft mere 
tilfredse medlemmer end ved 

udgangen af 2013. Samtidig var 
2013 året, hvor Lederne for alvor 

konsoliderede digitaliseringen.”
– Svend Askær
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Leder

DeT	hører	TiL	sjæLDenheDerne,	at øget digitalisering af serviceydelser 

hænger sammen med øget tilfredshed blandt brugerne. ikke desto mindre skete 

det i Lederne i 2013.

og det er godt – endda rigtig godt – fordi der kommer mere, meget mere, 

digitalisering i år og i de kommende år. det gælder for Lederne, som det gælder 

for andre private virksomheder, at hvis vi også fremover skal være konkurren-

cedygtige, er der en lang række processer i vores medlemsservice, som vi skal 

kunne håndtere digitalt. 

Vi har samtidig fokus på en forbedring af med-

lemstilfredsheden, og det er ikke nogen hemmelig-

hed, at jeg gerne ser, at overliggeren for medlems-

tilfredsheden i den kommende strategiplan bliver 

hævet. Tilfredsheden blandt medlemmerne har 

aldrig været højere, så der er al mulig grund til at 

hæve ambitionerne på medlemmernes vegne.

digitaliseringen giver samtidig mulighed for i 

langt højere grad at indsamle og systematisere 

vores viden om medlemmerne og det, vi hjælper 

dem med. denne viden gør os i stand til at forbedre 

vores rådgivning. Være mere proaktiv i forhold 

til medlemmerne og samtidig skabe basis for, at 

vi på et mere kvalificeret grundlag kan synliggøre ledere og ledelse. data om 

medlemmerne giver os mulighed for at afdække udviklingen på en lang række 

parametre, hvad enten det handler om kontraktforhold, uddannelse, bortvisning, 

bonusordninger, eller hvad det ellers kunne være interessant at belyse. data 

giver også mulighed for at opfange nye behov blandt medlemmerne tidligere, 

end vi kan i dag.

digitalisering er ikke gratis. Vores gode økonomi gør imidlertid, at vi uden 

at ryste på hånden roligt kan investere selv store beløb. det er en investering 

i Ledernes fremtid. digitalisering er vejen frem for Lederne i de kommende år, 

også fordi det frigør ressourcer til, at varme hjerner (læs medarbejderne) kan 

bruge deres tid på det, der giver en høj medlemstilfredshed.

der skete også andre ting i Lederne i 2013. det kan du læse om på de føl-

gende sider.

God	læsning
svend	Askær

2013 gav 
forsmag på 
FreMTiden 

”Digitaliseringen giver 
samtidig mulighed for i 
langt højere grad at ind-
samle og systematisere 
vores viden om medlem-
merne og det, vi hjælper 
dem med. Denne viden 
gør os i stand til at for-
bedre vores rådgivning”  
 – Svend Askær
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fremgang For 7. År i TræK

ved udgangen af 2013 var medlemstallet 
107.068, hvilket er en stigning på 2.415 medlemmer i 
forhold til ultimo 2012. nettotilgangen af medlemmer 
er således på niveau 2012, hvor der kom 2.520 flere 
medlemmer. Bag de stabile tal gemmer sig imidlertid et 
billede af et marked i bevægelse og betydelige udfor-
dringer for Lederne. 

2013 var nemlig også et år, hvor afgangen af 
medlemmer desværre steg. Konkurrencen i markedet 
er steget markant, og konkurrenterne bliver stadig 
mere fokuserede på markedsføring og salg af medlem-
skaber. Flere konkurrenter arbejder nu ihærdigt med at 
fortælle, hvad de kan tilbyde for kontingentet. 

Som modtræk i kampen om medlemmerne har 
Lederne lanceret et fastholdelsesprogram. når et med-
lem meddeler, at vedkommende ønsker at melde sig 
ud, bliver han eller hun ringet op og mindet om mulighe-
derne og tilbuddene i Lederne. 

Tabene opvejes af en støt stigning i nye medlemmer 

– i 2013 mere end 9.800. Lederne kan derfor notere 
vækst for syvende år i træk modsat mange andre or-
ganisationer, hvis medlemstal er dalende eller i bedste 
fald stagnerende. en sammenligning af medlemstallet 
i udvalgte organisationer viser, at Lederne er blandt de 
organisationer, der har oplevet størst medlemsfrem-
gang i 2013. 

igen i 2013 valgte titusindvis af danskere at 
forlade de faglige organisationer som helhed. Store 
organisationer som hK har igen i år måtte registrere 
et fald i medlemsskaren – i 2013 på 2,6 procent. Selv 
Krifa, som i mange år har oplevet vækst, har i 2013 haft 
en tilbagegang på 0,3 procent i medlemstallet. Mange 
peger på, at hovedårsagen til medlemsfaldet skal 
findes i medlemmernes økonomi. 

Trods en støt vækst i tilgangen stiger afgangen af 
medlemmer desværre så meget, at målet om 120.015 
medlemmer i 2015 ikke kan nås. 

Trods skærpet konkurrence fra andre organisationer fastholder 
Lederne medlemsfremgang for syvende år i træk. 



9Lederne  Beretning 2013

FLere MedLeMMer

ledernes medlemstal ultimo året
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medlemstal 
1. januar 2013

medlemstal 
1. januar 2014

Ændring procent

lederne 104.653  107.068  2.415 2,3

de gule
Krifa  136.059  135.660  -399 -0,3

det faglige hus  84.028  84.926  898 1,1

akademikerne
djØF  52.780  55.313  2.533 4,8

idA  55.579  57.304  1.725 3,1

Magistrene  25.710  26.636  926 3,6

udvalgt lo-forbund
dansk el-forbund  28.539  28.148  -391 -1,4

3F  323.076  309.218  -13.858 -4,3

FoA  192.670  191.542  -1.128 -0,6

hK  281.219  273.882  -7.337 -2,6

dansk Metal  116.005  112.686  -3.319 -2,9

Socialpædagogerne  36.790  35.172  -1.618 -4,4

lederne fastholder markedsandel
i 2013 lykkedes det Lederne at bevare vandringsoverskuddet fra konkurrenterne. Flere medlemmer siger således 
goddag end farvel. hK og Krifa er de a-kasser, Lederne har det største vandringsoverskud fra. den eneste a-kasse 
med negativ vandring til er FoA med beskedne 16 medlemmer. hver femte af de medlemmer, som går til en anden 
a-kasse, går til a-kasser for selvstændige (ASe/dAnA).

a-kasse
vandrings
overskud

hK 1.339

Kristelig 879

Metal 322

det Faglige hus 305

Funktionær- & Tjenestemændenes 289

Faglige Fælles 259

Frie Funktionærers 194

CA 193

Business 165

ASe 41

Kilde: Jyllandsposten 5. marts 2014 samt de faglige organisationer.      
Tallene fra LO-forbund, de gule fagforeninger og Lederne omfatter studerende og pensionister. Disse grupper er 
ikke medtaget hos akademikerne. 
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Flere kvindelige medlemmer

igen i 2013 er andelen af kvindelige medlemmer 
øget. i kraft af målrettet branding og kampagner var 39 
procent af de nye medlemmer kvinder. over en periode 
på fem år er andelen af kvindelige medlemmer løftet 
med seks procentpoint fra 22 til 28 procent. 

dette er ikke mindst glædeligt, fordi det lover godt for 
fremtiden. i de kommende år vil Lederne have et højt 
prioriteret fokus på rekruttering af medlemmer med en 
lang videregående uddannelse. og netop i den gruppe 
udgør kvinderne nu en markant majoritet.  

tilgang i 2013 sammensætning 2008 sammensætning 2013

Kvinder 39 22 28

Mænd 61 78 72

medlemsfordeling i procent
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fremtidssikring 
også i 2013 gik et stort antal medlemmer på pension. 
Knapt hver tredje af dem, der meldte sig ud, var 65 år 
eller ældre. 

Lederne bemærker med tilfredshed, at et voksende 
antal unge danskere vælger ledervejen. over halvdelen 
af de ledere, som i løbet af 2013 meldte sig ind hos 
Lederne, var således under 40 år – og flere end hver 
femte nye medlem af Lederne er under 30. det fremgår 
af Ledernes medlemsstatistik for 2013.

helt præcis 53 procent af de nye medlemmer, der 
kom til i 2013, er under 40 år, fordelt med 21 procent 
under 30 år, 15 procent i alderen 30 til 34 år og 17 
procent 35 til 39 årige. 

når unge melder sig ind i en a-kasse og organisa-
tion, handler det naturligvis om økonomisk tryghed og 
sikkerhed – men ikke udelukkende. i 2013 stod ønsket 
om at være medlem af en organisation, som sætter 
fokus på ledelse, højt på listen over motiver for at 
melde sig ind. 

de nye unge medlemmer har en stærk lederidentitet. 
Mange har et specifikt ønske om at blive medlem af en 
organisation, der kan hjælpe og vejlede dem med de 
daglige udfordringer, de har som ledere – for eksempel 
hvis de står over for at skulle gennemføre en vanskelig 
samtale for første gang. derfor er Ledernes leder- og 
karrieresparring særdeles attraktiv for dem. 

Trods den høje tilfredshed er der ledere, der vælger 
Lederne fra og melder sig ind hos en af konkurrenterne.

derfor er det vigtigt, at Lederne i den næste strate-
giperiode øger indsatsen for ledelsesprodukterne, hvor 
Lederne står stærkere end konkurrenterne og dermed 
bliver mere attraktive over for potentielle medlemmer. 
Samtidigt vil et øget fokus på ledelse formentlig være 
med til at minimere afgangen, da et medlemskab af 
Lederne bliver mere eksklusivt. 

tilgang fordelt på alder
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Salgskampagner
med en målrettet internetkampagne og nye typer 
MgM-kampagner lykkedes det i 2013 at få over 
15.000 potentielle medlemmer til at bestille et opkald 
om Lederne. 

Samtidig blev der introduceret helt nye salgsmeto-
der i det otte mand store opsøgende salgskorps, hvilket 
tydeligt afspejles i deres resultat: over 1.900 nye 
medlemmer lig med ni procent flere end året før.

mgm
Member Get Member var i 2013 igen en central del af 
hvervningen af nye medlemmer. i 2012 havde MgM-
kampagnerne fokus på kendskab til vores fordele og 
målgrupper med det formål at klæde medlemmerne 
bedre på til at hverve nye medlemmer. 

i forlængelse heraf var strategien i 2013, at 
medlemmerne nu kunne bruge det øgede kendskab 
til Lederne til at hverve nye medlemmer. For at gøre 
det endnu mere attraktivt at anbefale et nyt medlem, 
blev MgM-kampagnerne i 2013 bygget op omkring to 
forskellige konkurrencer.

den første var et klassisk koncept, hvor man, for hvert 
medlem man anbefalede, fik et lod i konkurrencen 
om et benzinkort til Statoil til en værdi af 25.000 kr. 
Som noget nyt indgik vi et samarbejde med Statoil. 
de donerede præmien mod omtale i forbindelse med 
kampagnen, der løb fra marts til og med august. 

efterårets kampagne udsprang igen af et samarbej-
de – denne gang med B&o. de donerede et BeoVision 
11 Smart TV + to sæt høretelefoner til konkurrencen. 
Konkurrencen varede fra september til og med januar. 
Begge kampagner bestod af tre elementer: en tryksag, 
som blev sendt ud til 40.000 medlemmer, et website, 
hvor man kunne anbefale, samt en e-mail som blev 
sendt ud til de medlemmer, der ikke fik den trykte fol-
der. Kampagnerne var en del af forårets og efterårets 
lokale lederkonferencer. Alt i alt gav MgM-indsatsen 
2.800 nye medlemmer, hvilket gør 2013 til det bedste 
MgM-år nogensinde. 

Du får et lod i konkurrencen om et benzinkort 
fra Statoil for hvert medlem, du anbefaler.

Som altid får du også 3 måneders gratis 
organisationskontingent (værdi op til 517 kr.) 
for hvert medlem, vi får på din anbefaling.

Anbefal på 
www.lederne.dk/anbefal
Du får et lod pr. anbefaling og som altid får du også 3 måneders gratis 
organisationskontingent (værdi op til 517 kr.) for hvert medlem, vi får 
på din anbefaling.

Luk op for en helt ny verden
Anbefal et nyt medlem og vind et BeoVision 11

Smart TV fra Bang & Olufsen

MGM-indsatsen gav 
2.800 nye medlemmer, 
hvilket gør 2013 til det 

bedste MGM-år 
nogensinde. 
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digitalisering 
– en ViSion BLiVer VirKeLig

i de senere års Beretninger er der blevet 
fortalt om forsøg, udvikling hen imod og fokus på 
digitalisering. i 2013 blev Lederne en digitalt funderet 
organisation. 

digitalisering handler både om systemer og 
platforme, men det handler også om at følge med 
medlemmernes ønsker og krav. For bare fem år siden 
var det hverken muligt eller meningsfuldt at indføre en 
omfattende digitalisering af Ledernes mange services, 
men i dag, hvor medlemmerne er vant til i næsten alle 
sammenhænge at betjene sig selv, giver digitalisering 
ikke blot mening – det er den eneste vej. Både når det 
gælder forventninger til god betjening, når det handler 
om hurtig service, når det handler om at være til 
rådighed, når det tidsmæssigt passer bedst, og når det 
handler om at holde omkostningerne i ro. 

tilbageblik
For at sætte digitaliseringen i perspektiv er det godt 
med lidt historie. de første tanker om digitalisering 

i Lederne tog form i begyndelsen af 00’erne. det var 
ikke uden en vis stolthed, at Lederne dengang kunne 
meddele, at det nu var muligt at ændre sit telefonnum-
mer på hjemmesiden, og at ledige medlemmer kunne 
udfylde deres dagpengekort elektronisk.

dengang vakte det også stor begejstring, da 
Lederne lancerede en ny og mere overskuelig hjem-
meside. i beretningen for 2001 fremgik det, at 714 
personer gennemsnitligt besøgte hjemmesiden om 
dagen. Til sammenligning var der flere end 10 millioner 
sidevisninger i 2013 på Lederne.dk. 

den første egentlige digitale vision blev formuleret 
i beretningen for 2005, hvor der stod; “Lederne.dk skal 
være en serviceportal. hver enkelt skal kunne søge den 
information, service og rådgivning, der passer ham eller 
hende – akkurat når det passer ham eller hende”. 

en vision er et mål, en drøm, et sigte, som man gerne 
vil forfølge. og i 2005 var sætningen i sandhed en vision. 

2013 blev året, hvor Lederne for alvor brød 
igennem den digitale lydmur.
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digitalisering 
– en ViSion BLiVer VirKeLig

målrettet kommunikation i elektroniske  
nyhedsbreve
i 2005 var hjemmesiden stadig Ledernes primære 
elektroniske kanal. den direkte kommunikation med 
medlemmerne foregik via fysisk post samt i magasinet 
Lederne, som ligeledes blev sendt med posten. det var 
nærmest utopisk at tro, at det en dag ville blive muligt 
at kommunikere målrettet og segmenteret til medlem-
merne elektronisk. ikke mindst set i lyset af at Lederne 
tilbage i 2005 blot kendte e-mailadresser på omkring 
10.000 medlemmer. 
 Siden er der sket ikke så lidt. Takket være en målret-
tet indsats er e-mailadresser i dag ikke længere en 
mangelvare. Med knap 90.000 e-mailadresser på med-
lemmerne var det i 2013 et klart mål at gøre nyheds-
brevene så personlige, relevante og skræddersyede 
som muligt. Alle medlemmer modtager ikke længere 
det samme indhold, men et indhold, som er mest muligt 
målrettet det enkelte medlems jobsituation, ledelses-
opgave, interesser og geografiske placering. 

digital selvbetjening 
igennem de sidste knap ti år har Lederne således stæ-
digt stræbt mod at virkeliggøre visionen om digitalise-
ring. i beretningen fra 2009 blev det slået fast, at det 
var et højt prioriteret mål at tilbyde flere digitale tilbud 
for derved at spare medlemmerne for besvær med 
porto og papir. 
 Fra 2013 er digital selvbetjening blevet en realitet. 
det er nu muligt at melde sig ind i Lederne på sms, søge 
oplysninger på lønstatistikken på smartphone, tablet 
og pc og få råd og vejledning gennem brug af selvbetje-
ningsområdet “Mit Lederne” – for blot at nævne et par 
af eksemplerne fra det digitale univers. 
 Særligt med lanceringen af et nyt medlemssystem 

og Mit Lederne ved udgangen af 2012 tog Lederne for 
alvor hul på de muligheder, som digitaliseringen gene-
rerer. på Mit Lederne kan medlemmerne logge ind og 
få adgang til alt, hvad der vedrører deres medlemskab. 
de kan opdatere medlemsdata, se korrespondancen til 
og fra Lederne samt bestille rådgivning, booke møde 
og stille spørgsmål via hjemmesiden. dertil kommer 
muligheden for at udfylde dagpengekort, efterlønskort, 
melde sig ledig og meget andet. Cirka 60 procent af 
medlemmerne anvendte et selvbetjeningsprodukt én 
eller flere gange i 2013.

udviklingen i antal sidevisninger på lederne.dk 2010-2013

med over ti millioner sidevisninger i 2013 spiller lederne.dk en afgørende rolle i ledernes elektroniske kommunikation.

på selvbetjeningsområdet “mit lederne” kan medlemmerne få adgang til 
alt, hvad der vedrører deres medlemskab. de kan opdatere medlemsdata, 
se korrespondancen til og fra lederne samt bestille rådgivning, booke et 
møde og stille spørgsmål via hjemmesiden. dertil kommer muligheden for 
at udfylde dagpengekort, efterlønskort, melde sig ledig og meget andet. 
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posten blev elektronisk
Lanceringen af Mit Lederne betyder blandt andet, at 
medlemmerne ikke skal finde papir, kuvert og frimærke 
frem for at sende de nødvendige dokumenter til Le-
derne i en sag. de skal ikke vente på, at posten kommer 
frem, bliver registreret i Lederne og fordelt til den rette 
medarbejder. det hele klares digitalt og finder automa-
tisk direkte vej til den person, som i Lederne skal se på 
sagen. i tilgift har hvert medlem fået sin egen mappe 
“post” på Mit Lederne, som kan give fuldt overblik over, 
hvad der er sendt og modtaget.
 Alt i alt sendte Lederne cirka 330.000 breve ud i 
2013. heraf blev cirka 76.000 breve sendt med fysisk 
post og 254.000 via “post” på Mit Lederne. det svarer 
til en digitaliseringsgrad på 77 procent. Sammenlagt 
har Lederne sparet hele 1,8 millioner kroner på porto 
i 2013 sammenlignet med 2012. en besparelse, som 
bidrager til at fastholde kontingentet på sit nuværende 
konkurrencedygtige niveau.

svargaranti på 24 timer
Men digitalisering er langt mere end portobesparelse. 
det er muligheden for at minimere fejl i sagsgangen, når 
processerne automatiseres. det er muligheden for at 
hjælpe medlemmerne hurtigt og give garanti for et svar 

inden for 24 timer. det er muligheden for at følge op på 
enhver henvendelse og få en præcis måling på tilfreds-
heden hos det enkelte medlem, så Lederne hele tiden 
kan lære, forbedre og indrette services til medlemmer-
ne på den bedst mulige måde. indsatsen har resulteret 
i, at der er sket en automatisering af sagsområdet i 
Medlemsrådgivningen på hele 34 procent. det er en 
stigning på ti procentpoint sammenlignet med 2012.
 digitaliseringen giver også adgang til bedre med-
lemsoplysninger og dermed bedre betjening af den 
enkelte. Med det rigtige mobilnummer kan der hurtigt 
skabes kontakt, virksomhedsoplysninger gør det 
muligt at hjælpe straks, hvis masseafskedigelser truer, 
og oplysninger om branche, uddannelse og stilling gør 
det muligt at udvælge de tilbud, som netop er særligt 
relevante for det enkelte medlem i karrieren.
 i enhver sammenhæng er god service forbundet 
med hurtighed, god kvalitet og forståelse for modtage-
rens behov. Med digitaliseringen har Lederne fået mu-
lighed for at kende medlemmerne på en helt ny måde. 
det skaber grundlag for at forstå det enkelte medlems 
situation langt bedre og hurtigere end tidligere, og vi 
har i målingerne på tilfredsheden i 2013 kunnet se, at 
tilfredsheden aldrig har været større, og at utilfredshe-
den aldrig har været mindre. 

den nye digitale vision
Fra 2013 handler digitalisering især om at blive stadig 
dygtigere til at anvende den indsamlede viden om det 
enkelte medlems interesser og behov. Lederne skal 
levere lige præcis den information, den service og den 
rådgivning, som der er behov for. Med digitalisering 
følger muligheden for hele tiden at gøre det bedre for 
det samme kontingent. 

Sammenlagt har Lederne sparet hele 1,8 
millioner på porto i 2013 sammenlignet 
med 2012. En besparelse, som bidrager til 
at fastholde kontingentet på sit nuværende 
konkurrencedygtige niveau.
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Januar 2013 Blev Ledernes KonferenceCenter 
på Fyn sat til salg efter 37 års ejerskab. Siden Lederne i 
1976 overtog den daværende Slukefter Kro, har stedet 
under navnene Frederik den 6. Kro og Konferencehotel, 
Ledernes UddannelsesCenter og fra 2006 Ledernes 
KonferenceCenter fungeret som ramme for en lang 
række aktiviteter i Lederne-regi. 
 Ledernes formand Svend Askær så det som en 
vemodig afsked, men samtidig som en naturlig konse-

kvens at kappe de ejermæssige bånd, da ejerskabet af 
Ledernes KonferenceCenter ikke længere havde nogen 
strategisk betydning for Lederne. 
 otte måneder senere var en ny ejer fundet, og den 1. 
september 2013 blev konferencecentret overdraget til 
h.C. Andersen Kongres Center A/S. 

i kølvandet på salget af Ledernes Konfe-
renceCenter i odense blev Ledernes nye MødeCenter 
indviet i København den 26. august 2013. 
 det nyåbnede mødecenter skal styrke Ledernes 
position som udbyder af lederudvikling samt møde- 
og kursusfaciliteter i et miljø, der fremmer læring og 
udvikling. 

en bæredygtig forretning
Trods hårde vilkår på markedet har Ledernes Møde-
Center været pænt booket fra dag ét. og alene de 

første seks uger blev der registreret flere end 1.000 
besøg fordelt på omkring 20 kurser og uddannelser, 
86 outplacement- og coachingssessioner samt fire 
eksterne arrangementer. 
 i perioder er belægningen nået op på over 80 pro-
cent af kapaciteten. Sammenholdt med de forespørgs-
ler, der er indløbet siden, tegner Ledernes MødeCenter 
til at blive en god, bæredygtig forretning, som kommer 
både erhvervslivet i lokalområdet samt Ledernes egne 
kursister og medlemmer til gode. 

KonferenceCenter på Fyn solgt

Ledernes MødeCenter 
– nye rammer for læring og udvikling
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2013 Blev det hidtil bedste år i Kompeten-
ceCentret. omsætningen voksede for fjerde år i træk. 
Antallet af kunder har aldrig været større. og tilfreds-
heden er fortsat meget høj. 
 det primære fokus i 2013 handlede om at igang-
sætte flere offensive investeringer med henblik på 
at sikre vækst og langsigtet udvikling. Blandt inve-
steringerne kan nævnes åbningen af Ledernes nye 
MødeCenter, lancering af Ledernes outplacement 
samt en projektlederuddannelse, der gennemføres via 
e-learning. Ledernes KompetenceCenter står nu med 
en bred og stærk produktportefølje, der er med til at 
cementere Lederne som en konkurrencedygtig spiller 
på markedet for kompetenceudvikling af ledere.
 2013 bød på en styrket markedsføring af Kompe-
tenceCentret og dets produkter over for særligt Leder-
nes medlemmer. den primære kanal var nyhedsbrevet 
“nyt fra Ledernes KompetenceCenter”, der blev sendt 
ud til over 100.000 modtagere hver 14. dag. i årets 
løb blev også et kursuskatalog præsenteret samt et 
“bestsellerkatalog”, der indeholdte de mest populære 
lederkurser og uddannelser. indsatserne resulterede i 
flere tilmeldinger på de åbne kurser og uddannelser. 
 Salget af virksomhedsinterne lederudviklingsforløb 
voksede med 30 procent i 2013. det gælder både i an-
tal og i omsætning. også konferencesiden kunne notere 
en fordobling i såvel omsætning som antal deltagere. 
Salget af individuel LederCoaching har været uændret 
i 2013, dog har interessen for coachuddannelsen for 
ledere været stor. 

seks ugers selvvalgt uddannelse for ledige
Tager man som ledig et seks ugers selvvalgt kursus, 
drejer det sig i høj grad om at få papir på sine kom-
petencer, så jobsøgningen kan optimeres. For at 
styrke dette blev der i 2013 tilføjet en certificering i 
testværktøjet garuda til kursusforløbene “Ledelse i 
praksis” og “hr og Ledelse”. det har resulteret i flere 
tilmeldinger til netop de to forløb.
 den første juli 2013 blev der vedtaget en lovæn-
dring, der betød, at ledige fremover skal være ledige 
i fire måneder, før de får ret til seks ugers selvvalgt 
uddannelse. Tidligere havde man denne ret fra første 
ledighedsdag. det har haft den konsekvens, at antallet 
af tilmeldinger faldt drastisk i perioden juli til novem-
ber. Samlet set har lovændringen medført et lavere 
antal tilmeldinger end tidligere. 

nye initiativer i kompetenceCentret
KompetenceCentret lancerede i foråret en projektle-

Stabil vækst i Ledernes 
KompetenceCenter 

På en skala fra 1-5 fik de 
åbne forløb vurderingen 
4,3, mens forløbene for de 
ledige blev belønnet med 4,4. 
På de virksomhedsinterne 
lederudviklingsforløb var 
vurderingen ligeledes 4,4.
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deruddannelse, der gennemføres via e-learning. det 
første hold begyndte i april og blev udsolgt. projektle-
deruddannelsen er blevet gennemført yderligere tre 
gange i 2013 med gode eksamensresultater.
 i november 2013 holdt Ledernes KompetenceCen-
ter informationsmøde om en ny coachuddannelse 
udviklet særligt til ledere. Uddannelsen er godkendt 
af iCF – international Coach Federation – og afsluttes 
med eksamen. Uddannelsen klæder den enkelte leder 
på til at anvende coaching og nærværende kommuni-
kation til at udvikle og motivere både individuelt og i 
teams. det første hold begynder i marts 2014.
 Samme måned blev et nyt lederkursus målrettet le-
dere inden for transport- og logistikbranchen lanceret 
i samarbejde med dTL/TungVognsSpecialisten. det er 
første gang, at Lederne fokuserer på uddannelse til en 
branche frem for en enkelt virksomhed. Ledere inden 
for tranport og logistik er en bred målgruppe, hvor 
hovedparten har stor praktisk, men typisk ingen uddan-
nelsesmæssig ballast i ledelse. Lige præcis den type 
ledere kan have stor gavn af et skræddersyet kursus 
udviklet med udgangspunkt i deres behov. 
 i efteråret blev 13 nye Master Classes lanceret. 
Master Classes er et produkt, der har til formål at give 
danske beslutningstagere viden om forretningsudvik-
ling, strategi og ledelse. en Master Class varer en dag 
og modsvarer mange lederes behov for at indhente ny 
viden på relativ kort tid. Lederne ønsker at udvide pro-
duktporteføljen til at omfatte produkter, der henvender 
sig til den mere erfarne og i nogen grad akademiske 
målgruppe.

Nyhedsbreve fra 
Lederne anno 2013

Annonceindtægter 2013

Lederne udsender en lang række skræddersyede 
nyhedsbreve til forskellige målgrupper.

Magasinet Lederne
kr. 1.695.507

Ledelse i dag
kr. 57.040

nyhedsbreve
kr. 369.291

nyt fra Lederne, Lokalnyt, nyt fra Ledernes 

KompetenceCenter,Lederne Mandag, 

nyt fra Ledelse i dag, Ledernetværk, Tilbud til dig
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Outplacement – nyt tiltag fra Lederne

som reaktion på de mange afskedigelser, 
der har ramt medlemmerne i kølvandet på finanskrisen, 
udviklede Ledernes KompetenceCenter i 2013 et 
outplacementforløb rettet mod opsagte ledere. 
 Som led i deres fratrædelsesaftaler har mange 
ledere et tilbud om outplacement og/eller uddannelse. 
Langt de fleste aktører, der yder den form for rådgiv-
ning, dækker alle grupper af ansatte. Lederne arbejder 
kun med ledere og betroede medarbejdere og har et 
indgående kendskab til vilkårene for fyrede ledere og 
til deres aktuelle muligheder. derfor er det naturligt 
for Lederne som danmarks største lederorganisation 
at tilbyde opsagte ledere et produkt, der giver dem det 
optimale afsæt for at komme videre i karrieren. 

outplacement i Ledernes regi er for medlemmer, 
der ønsker et effektivt og professionelt jobsøgnings-
forløb i tiden efter opsigelsen. 
 det indebærer et længerevarende individuelt sam-
arbejde med en erfaren konsulent om alle jobsøgnin-

gens faser. Forløbet tilrettelægges i tæt samarbejde 
med den enkelte og strækker sig som regel over 12-14 
møder. der er tale om et målrettet og velstruktureret 
forløb, der bliver afstemt efter den enkelte leders øn-
sker og behov. det handler om at forkorte tiden mellem 
to job. 
 et outplacementforløb hos Lederne indeholder 
blandt andet kompetenceafklaring, fastlæggelse af 
mål og strategi, intro til jobsøgningskanaler og sparring 
om netværksaktiviteter. 
 det nye tiltag fik en flot start. i 2013 blev der solgt 
70 outplacementforløb, hvilket er tilfredsstillende og 
helt i tråd med målet. jobafklaringsprocenten ligger på 
80 procent, og tilfredsheden med de afsluttede forløb 
har været helt i top. Til at løse opgaven har Lederne 
håndplukket og ansat fire specialkonsulenter med 
dokumenteret erfaring og resultater på netop dette 
område. 
 Ledernes outplacementforløb henvender sig 
både til medlemmer af Lederne og ikke medlemmer. 
Ledernes outplacement er også et oplagt valg for den 
leder, der skal afskedige en leder og samtidig ønsker at 
bringe personen godt videre i karrieren. 

Jobafklaringsprocenten ligger på 80 
procent, og tilfredsheden med de afslut-
tede outplacementforløb var helt i top.
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rekordår i MedLeMSrÅdgiVningen

der findes ingen smutveJe til tilfredse 
medlemmer. god service og professionel rådgivning er 
ikke kun hjerteblod for Lederne, men også den eneste 
vej til tilfredse medlemmer. det er derfor med en vis 
stolthed, at Lederne kan konstatere, at Medlemsråd-
givningen afsluttede 2013 med den højeste tilfredshed 
målt nogensinde. 

resultatet bliver ikke mindre imponerende, når det 
ses i lyset af, at 2013 var et år kendetegnet ved mange 
nye indsatser og et nyt medlemssystem, der fik sin 
ilddåb i et travlt år, hvor cirka 25 procent af samtlige 
medlemmer søgte rådgivning hos Lederne. 

når så mange henvender sig for at søge råd, og 
medlemstilfredsheden samtidig er stigende, bør det i 
høj grad tilskrives øget automatisering, der er med til at 
sikre en hurtig og effektiv service til medlemmerne. 

 automatisering skaber hurtigere service
det nye medlemssystem åbner mulighed for at auto-
matisere rutineprægede arbejdsgange, og det blev 
udnyttet til fulde i 2013. i Medlemsrådgivningen steg 
graden af automatisering på hele sagsområdet fra 24 
procent primo 2013 til 34 procent ved årets udgang. 

også gennemløbstiderne mærker effekten af øget 
automatisering. gennemløbstiden er et udtryk for 
den tid, der går, fra et medlem henvender sig med en 
konkret sag, til sagen er færdigbehandlet og endelig 
afgjort. den tid er i løbet af blot et år blevet reduceret 
med næsten 25 procent på tværs af medlemskab og 
A-kassen. 

24-timers-svargaranti
en anden betydningsfuld faktor for den høje medlems-
tilfredshed er 24-timers-svargarantien. denne garanti 
indebærer, at medlemmerne får svar inden for et døgn, 
når de eksempelvis har juridiske spørgsmål eller skal 
have gennemgået en kontrakt eller en opsigelse. At 
få hurtig hjælp og at vide, at Lederne står bag, når der 
opstår et behov, er et helt afgørende succeskriterium i 
Medlemsrådgivningen. 

Medlemsrådgivningen afsluttede 2013 med den højeste 
tilfredshed målt nogensinde. 

TiLFredSe MedLeMMer

At få hurtig hjælp og at vide, at Lederne 
står bag, når der opstår et behov, er 
et helt afgørende succeskriterium i 
Medlemsrådgivningen.
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opsagte medlemmer bliver mere og mere tilfredse 
en interessant udvikling i 2013 er, at især de opsagte 
medlemmer bliver stadigt mere tilfredse med Leder-
nes rådgivning. i perioden 2010-2013 er der sket en 
stigning i tilfredsheden fra 80 procent til 91 procent. 
det er en flot udvikling i lyset af, at opsigelser er en 
proces, hvor Lederne af og til må skuffe medlemmerne, 
hvis det ikke kan forsvares at gå videre med en sag.

gode tilfredshedsmålinger i callcenteret
2013 var også året, hvor Lederne begyndte at måle på 
tilfredsheden med den telefoniske rådgivning i Callcente-
ret. Callcenteret modtager årligt over 100.000 opkald fra 
medlemmer, der søger rådgivning om blandt andet ansæt-
telsesforhold, dagpenge og efterløn. efter knap et halvt 
års måling svarer over 86 procent af medlemmerne, at de 
alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med samtalen. på 
spørgsmålet om de fik kompetent rådgivning , svarer over 
83 procent, at de var tilfredse eller meget tilfredse.

feedback skaber udvikling
Selvom klageprocenten er på blot 0,01 procent, og an-
tallet af utilfredse medlemmer udgør et fåtal, priorite-

res det at være i tæt dialog med de medlemmer, som af 
den ene eller anden årsag ikke har oplevet et vellykket 
forløb hos Lederne. 
 i forlængelse af tilfredshedsmålingen inviteres 
utilfredse medlemmer til at komme med uddybende 
bemærkninger og forslag til forbedringer. hvert kvartal 
bliver der fulgt op på disse kommentarer, og ansatte i 
Lederne ringer retur til stort set alle medlemmer, som 
har svaret utilfreds eller meget utilfreds. Lederne lærer 
på denne måde af medlemmerne, og det danner samti-
dig grundlag for individuel feedback til de involverede 
medarbejdere.

lille stigning i ansættelsesretlige sager 
Medlemsrådgivningen har i 2013 samlet set oplevet en 
stigning i de ansættelsesretlige sager på 2,8 procent 
sammenlignet med 2012. det er glædeligt, at antallet 
af opsigelsessager faldt med 14 procent i forhold til 
2012. rådgivningssagerne steg med 33 procent, mens 
antallet af kontrakter stort set var uændret i forhold til 
2012 

tilfredshed i Callcenteret

var du alt i alt tilfreds med samtalen?
fik du kompetent rådgivning?

meget utilfreds utilfreds hverken/eller tilfreds meget tilfreds

53,6% 32,8% 
6,3% 3,7% 3,7% 

52,7% 
30,9% 

8,4% 
3,5% 4,6% 
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Historisk høj tilfredshed i 
Medlemsrådgivningen

I alt 7.048 medlemmer har svaret på, om de ”Alt i alt har været tilfredse med forløbet hos Lederne". Hele 89 procent har samlet set svaret, at de 
var tilfredse eller meget tilfredse. Dertil kommer, at blot fire procent svarer, at de har været utilfredse eller meget utilfredse. Det er den laveste 
utilfredshed målt nogensinde i Medlemsrådgivningen. Det er ligeledes værd at bemærke, at samtlige forretningsområder indfrier det strategiske 
mål om en medlemstilfredshed i spændet mellem 80 – 90 procent.
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ledernes advokat-
gruppe har afsluttet 87 
retssager, hvilket i alt 
har indbragt 8.920.413 
kroner. det svarer til 
102.553 kroner i gen-
nemsnit pr. sag. Ud af de 
87 afsluttede retssager 
blev 31 procent vundet, 
6 procent tabt, 6 procent 
hævet på grund af 
frivillig betaling, og i de 
resterende 57 procent 
blev der indgået fratræ-
delsesaftaler.

642 afsluttede opsi-
gelsessager indbragte 
53.152.378 kroner. det 
svarer til et gennemsnit 
pr. sag på i alt 82.791 
kroner. Spredningen i de 
indbragte beløb spænder 
fra 630 kroner (refusion 
af udlæg) til 950.000 
kroner (indgåelse af 
fratrædelsesaftale). 
Størstedelen af de ind-
bragte beløb vedrører 
godtgørelse for usaglig 
opsigelse, manglende 
løn, manglende ferie-
penge, manglende bonus, 
manglende fratrædel-
sesgodtgørelse (primært 
Ledergodtgørelse) samt 
erstatning for uberet-
tiget bortvisning. 

på konkursområdet 
blev der i 2013 inddre-
vet i alt 126.938.086 
kroner – fordelt med 
kr. 125.258.601 fra 
Lønmodtagernes garan-
tifond og 1.679.485 kro-
ner fra konkursboerne. 
der er fortsat stor aktivi-
tet på konkursområdet, 
og skønt færre virksom-
heder drejer nøglen om, 
er det ikke slået igennem 
på konkursområdet i Le-
derne. Ledernes tal viser, 
at konkurserne fortsat er 
aktuelle i små og mellem-
store virksomheder. et 
par store virksomheder 
blev tillige ramt i 2013, 
da Biva/Tæppeland gik 
konkurs den 28. juni og 
e. pihl & Søn den 26. 
august. 

i arbejdsskadesager 
har Lederne hentet 
3.045.692 kroner hjem 
i 19 afsluttede arbejds-
skadesager svarende til 
gennemsnitligt 160.299 
kroner pr. sag. det svarer 
til en fordobling af antal-
let af sager sammenlig-
net med 2012. 

192 millioner til medlemmerne i 2013
Når der gøres status over opsigelser, konkurser, arbejdsskader og retssager, 

har Lederne hentet 192 millioner kroner hjem til medlemmerne i 2013. 

8,9 mio

53,1 mio

127 mio

3 mio
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C

Nul huller i 
økonomien 
– fra 50 
kroner om 
måneden

Hvad gør 
du, hvis  
du mister 
din løn?

ser man på udviklingen i antallet af sager 
på hele ydelsesområdet i A-kassen, ses en faldende 
tendens hele vejen rundt. på både dagpenge- og efter-
lønsområdet drives denne reduktion primært af et fald 
i de generelle henvendelser, der vedrører spørgsmål 
omkring ret til ydelser, betingelser, rettigheder med 
mere. endelig er der sket et fald i ansøgninger om god-
kendelse til at gennemføre selvvalgt uddannelse. 

trods tøBrud i økonomien er en del danske ledere 
stadig usikre på deres jobsituation, hvilket kan aflæses 
i interessen for Ledernes Tillægsforsikring. i 2013 
var der atter en kraftig tilgang af medlemmer, som har 
tegnet en tillægsforsikring, og der er nu i alt 18.200 
medlemmer med en tillægsforsikring.
 2013 var også året, hvor der blev udbetalt rekord 
mange penge til ledige medlemmer – næsten 77 mil-
lioner kroner. 
 Som en forsøgsordning kan medlemmer med en 
tillægsforsikring, der bliver opsagt i 2014, få et gratis 
outplacementforløb – uden at præmien på forsikringen 
stiger.

Færre sager i A-kassen

Fortsat stor interesse for 
Ledernes Tillægsforsikring

udvikling i medlemsrettede henvendelser i a-kassen
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de seneste år har Lederne haft øget fokus på, 
i hvilket omfang aktiviteter for opsagte medlemmer 
bringer dem hurtigere i job. det sker ud fra devisen om, 
at en tidlig og målrettet indsats formodes at have en 
positiv beskæftigelseseffekt. 

For de opsagte medlemmer har en positiv beskæf-
tigelseseffekt en åbenlys værdi. Samtidig kan Lederne 
reducere omkostningerne til hjælp og håndtering af 
færre ledige medlemmer. 

Med det in mente lancerede Lederne i september 
et nyt projektforløb kaldet “Mellem-2-job”. Forløbet er 
målrettet en udvalgt gruppe af opsagte medlemmer 
med to til fire måneder tilbage af deres opsigelsespe-
riode. det vil sige medlemmer, som Lederne allerede 
har haft kontakt med og rådgivet i forbindelse med en 
opsigelse. 

programmet varer ni uger og består af en workshop 
sammen med andre ledere og specialister i samme 
situation samt tre individuelle coachingsamtaler. ind-
satsen koncentreres om at få struktureret og målrettet 

medlemmets jobsøgningsmateriale samt kvalificeret 
deres jobsøgning. Medlemmet får i perioden også 
tilbudt at få tilknyttet en fast karrierekonsulent, som 
de har mulighed at kontakte hver uge.

Lederne har indgået et samarbejde med rambøll 
med det formål at sikre en kvalificeret og korrekt 
måling af effekten. det er afgørende for Ledernes 
fremtidige prioritering af beskæftigelsesindsatsen at 
få skabt klarhed over, om det rent faktisk kan betale sig 
at dedikere ressourcer til før-ledighedsområdet. det 
bliver derfor interessant at følge forløbet og se, om 
deltagerne dels kommer hurtigere i ordinær beskæf-
tigelse og dels bliver mere afklarede, målrettede og 
realistiske i forhold til deres fremtidige jobsøgning. 

175 opsagte ledere havde ved årets udgang været 
igennem eller var i gang med sparringforløbet. de giver 
mange positive tilkendegivelser og udtrykker tilfreds-
hed med, at Lederne agerer proaktivt, og allerede i op-
sigelsesperioden hjælper dem med deres jobsøgning. 

Mellem-2-job er et nyt professionelt   
forløb for dig, der vil hurtigt videre  
til dit næste spændende job

Mellem-        -job

 En personlig karriererådgiver du kan sparre med

 Værktøjer til din jobsøgningsstrategi

 En skræddersyet handlingsplan

 Input og feedback i forhold til ansøgninger, CV,  
 LinkedIn-profil og din personlige præsentation

 Mulighed for at møde andre ledere og  
 specialister og udvide dit netværk

Mellem-2-job giver dig:

Mellem-2-job 

Færre sager i A-kassen
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i 2013 fortsatte Lederne med projektet “den 
gode samtale”. 
 “den gode samtale” handler om at give medlemmer-
ne øget frihed til selv at præge deres jobsøgning, og 
det hviler på en grundtanke om, at tillid er en stærkere 
motivationsfaktor end kontrol. 
 projektet har åbnet muligheder for at afprøve 
nye metoder for at få de ledige hurtigere ud af deres 
ledighed. eksempelvis kan samtaler nu afholdes mere 
fleksibelt, så medlemmerne selv kan vælge tidspunkt 
for samtalen, hvilket sted eller kanal (telefonisk, fysisk 
fremmøde), hvilken jobkonsulent, længde på samtalen 
samt hvilket emne, samtalen skal dreje sig om.

de nye frihedsgrader og justerede regler har 

markant øget tilfredsheden med beskæftigelsesind-
satsen hos de ledige medlemmer fra 64,8 procent til 
90 procent.
 en af ændringerne i rådighedssamtalen har været, 
at hvis medlemmets jobsøgning og rådighed i øvrigt er 
godkendt, så kan samtalen have et mere fremadrettet 
indhold og blandt andet lære at bruge Linkedin til at 
blive synlig på jobmarkedet. 
 Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har 
forlænget projektet med “den gode samtale”, indtil der 
foreligger en ny lov inden for beskæftigelsesområdet. 
det betyder, at de syv involverede a-kasser kan fort-
sætte projektet uændret indtil videre. en ny lovgivning 
på området forventes i efteråret 2014. 

Den gode samtale

Faldende ledighed
i lighed med arBeJdsmarkedet generelt 
er ledigheden for ledere faldet i løbet af 2013. når 
ledigheden ligger på et stabilt og forholdsvis lavt 
niveau, skyldes det, at mange ledige ledere hurtigt 
kommer i job igen. Samtidig skyldes en del af faldet 
den afkortning af dagpengeperioden, som fik virkning 
fra årsskiftet 2012/2013. Ledigheden blandt ledere 
ligger dog et godt stykke under ledigheden for det 
samlede arbejdsmarked. 

ledighed for medlemmer af 
ledernes a-kasse og ledighed for hele landet

januar 2013 december 2013

Kilde: Lederne og danmarks Statistik.

3,4%

6,0%

2,8%

5,6%
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aldrig før har medlemmerne kunnet 
vælge mellem så mange forskellige medlemstilbud, 
som de kan i dag. I de senere år har Lederne hvert år 
udviklet, tilrettelagt og lanceret en lang række nye 
tilbud til medlemmerne med det sigte at støtte og 
inspirere dem i deres lederjob – og 2013 var ingen 
undtagelse. 

Mange nye 
medlemstilbud

nye unge ledere
et nyt udviklingsforløb med fokus på personlig 
lederudvikling, træning i personaleledelse, netværk og 
ledersparring fik premiere med deltagelse af knap 100 
nye unge ledere. 

Udviklingsforløbet gav et større kendskab til helt 
nye medlemmer med mindre end tre års ledererfaring 
som led i at udvikle og målrette nye medlemstilbud til 
ledere under 35 år i de kommende år. 

ni lokalafdelinger (Østjylland, Kronjylland, Syd-
vestjylland, Sydøstjylland, Østsjælland, nordsjælland, 
København nord, København Vest og hovedstaden) 
var involverede, og de bidrog dermed kraftigt til, at 
forløbet kunne udbydes tre steder i landet. 

i den afsluttende deltager-evaluering udtrykte ni 
ud af ti af de nye ledere stor tilfredshed med forløbet. 
de følte sig styrkede som ledere omkring værdier, kom-
munikation og gennemslagskraft. 

den indsigt, Lederne har fået i nye unge lederes 
ambitioner, behov og forventninger til organisationen, 
vil blive brugt til strategisk udvikling af nye og målret-
tede tilbud til nye medlemmer i målgruppen. 

ledelse over sundet
Lederne indledte i 2013 et samarbejde med den sven-
ske organisation Ledarna. Samarbejdet er rettet mod 
den gruppe medlemmer, der bor i danmark og arbejder 
i Sverige. Lederne kan tilbyde dem en række services, 
som de kan få brug for i deres professionelle liv. 

Blandt andet har de to organisationer i fællesskab 
udarbejdet en oversigt over de ti største forskelle 
på dansk og svensk ansættelsesret. der er tilbud om 
rådgivning om ansættelsesvilkår og karrieremuligheder 
i Sverige, og der er rådgivning om den række særlige 
forhold, man skal være opmærksom på i forhold til 
a-kasse, efterløn og dagpenge, hvis man bor i danmark 
og arbejder i Sverige. endelig har de to organisationers 
medlemmer adgang til lønstatistikkerne hos begge, så 
man har et kvalificeret grundlag for lønforhandling.

nyt netværk for globale ledere 
i slutningen af 2013 samlede Lederne flere end 60 
ledere i et nyt netværk for globale ledere. Målgrup-
pen er danske ledere på chef- og direktørniveau, 
der leder medarbejdere i udlandet. 

netværket blev skabt med afsæt i Ledernes 
store undersøgelse “globalisering af ledelsesar-
bejdet” omkring de globale ledelsesudfordringer. 
Undersøgelsen var baseret på svar fra medlem-
mer, der er ansat i udlandet eller leder medar-
bejdere i flere lande. 200 medlemmer udtrykte 
interesse for at styrke deres viden, erfaring og 
kompetencer til at lede i en mere global verden via 
netværk.

Besvarelserne afdækkede altså et ønske om 
netværk som en værdifuld hjælp til at håndtere 
mange af de globale ledelsesudfordringer som 
distanceledelse, diversitet, kulturelle forskelle og 
kommunikations-barrierer. 

formålet med netværk for globale ledere er at:
•  Brande Lederne som en organisation, der har 

fokus på den stigende internationalisering af 
lederjob hos medlemmer og potentielle medlem-
mer.

•  Skabe et nyt netværk for praksiserfaringer 
omkring ledelse, kommunikation, karriereveje og 
kulturforståelse i en mere global verden.

•  Øge erfaringsbasen hos rådgivere og konsulenter 
i Lederne om medlemmers udfordringer med at 
arbejde i internationale virksomheder.

netværket bestod ved udgangen af 2013 af to 
netværksgrupper med henholdsvis 24 medlem-
mer i jylland og 41 på Sjælland.
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1.335 medlemmer Benyttede sig i 2013 af 
LederSparring, som tilbydes alle medlemmer i job. 
 Knap halvdelen har brugt sparring til deres karriere-
udvikling. de vil afsøge nye muligheder i den nuvæ-
rende virksomhed gennem nye opgaver og kompeten-
ceudvikling, eller de vil gerne have et andet job – uden 
at vide, hvad det skal være. 
 en særlig tendens i mange karrieresparringer i 
2013 har været ledere, som har været glade for blot 
at beholde deres job under finanskrisen med et lavere 
jobudbud. nu vil de gerne videre. Men de er rådvilde i 
forhold til hvorhen og hvordan. 
 det er typisk ledere med en halv snes års ledererfa-
ring fra to til tre lederjobs, som er ude af træning med 
at fastsætte deres egen værdi og mål i forhold til le-
derens arbejdsmarked. en Ledersparring kan skabe en 
større bevidsthed hos medlemmet, som kan målrette 
jobsøgningen og øge arbejdsglæden i det næste job. 
 Ledernes målinger viser, at hele 91 procent af med-

lemmerne, som har anvendt LederSparring, svarer, at 
de er “Meget tilfredse” eller “Tilfredse” med sparrings-
forløbet og dets anvendelighed.

selvhjælp til lederens trivsel
i 2013 har Lederne udviklet og formidlet nye værktøjer 
og refleksionsøvelser, så medlemmerne bedre kan 
håndtere deres trivsel og forebygge stress. Ledernes 
viden på det felt har dannet grundlag for opbygningen 
af et nyt område på Lederne.dk kaldet “Trivsel og 
stress – viden og værktøjer”. 
 Udgangspunktet er medlemmets egen situation. 
i alt 12 forskellige tilgange i form af guides, øvelser, 
vejledende tekster, test og gode råd er blevet præsen-
teret for medlemmerne i løbet af 2013. 
 et særligt fokusområde har været introduktionen til 
mindfulness, som stadigt flere virksomheder og ledere 
anvender for at styrke den enkelte leders robusthed 
over for stress. Webområdet “Skab nærvær med mind-
fulness” omfatter blandt andet en introvideo til mind-
fulness og en lydfil med en guidet meditationsøvelse. 
Med disse værktøjer håber Lederne, at medlemmerne 
opnår større bevidsthed om betydningen af trivsel og 
af at kunne reagere i tide, inden travlhed fører til stress. 

Ledere får hjælp til at fastsætte egen værdi

Ledernes målinger viser, at hele 91 
procent af medlemmerne, som har 
anvendt LederSparring, svarer, at de er 
“Meget tilfredse” eller “Tilfredse” med 
sparringsforløbet og dets anvendelighed.
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nye konCepter for Ledernes konferencer gik i 
2013 hånd i hånd med et rekordstort antal deltagere, 
emner og afholdelsessteder.
 på de traditionsrige lokale lederkonferencer rundt 
i landet deltog flere end 5.300 ledere, mens over 50 
indlægsholdere bød på indspark om alt fra konflikt-
håndtering over handlekraft til arbejdsglæde. Som 
noget nyt deltog alle Ledernes lokalafdelinger aktivt i 
udvælgelsen af emner og indlægsholdere, og det betød 
fornyet alsidighed i programmet og gode muligheder 
for at favne lederes forskellige interesser.
 på den årlige Ledelse i dag-konference med indlæg 
af førende ledelsesforskere blev 2013 ligeledes året, 
hvor en bredere kreds af medlemmer og potentielle 
medlemmer valgte at hente inspiration til lederjobbet 
uden for de vante hjemlige omgivelser. i alt 363 ledere, 
eller hvad der svarer til 60 procent flere end i 2012, 
deltog på den forskningsbaserede konference, som for 

første gang blev afholdt i både København og Aarhus 
og bød på indlæg af såvel danske som udenlandske 
ledelsesforskere. 
 Foruden lokale lederkonferencer og Ledelse i dag-
konference bød Lederne traditionen tro på Ledelsens 
dag i Tivoli Congress Center i november samt Årets 
projektdag i maj.   

Lederkonferencer for alle medlemmer

Onsdag den 30. oktober 2013, Biograf Center Fotorama,
Tingvej 4,  8800 Viborg  

13.00 - 13.15  Velkomst 
Bjarne Kragh Jensen – afdelingsformand Lederne Midt Nord

13.15 - 13.45  Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering 
Johny Gammelgård Jensen  
– afdelingsleder v. Bofællesskaberne Edelsvej

13.45 - 14.35  Samarbejdspladsen – kom konflikterne i forkøbet! 
Vibeke Hastrup – skuespiller, speaker og foredragsholder

14.35 - 15.05 Pause

15.05 - 16.15  Når bølgerne går højt 
Mikkel Beha Erichsen – tv-vært og foredragsholder

PROGRAM

OPLEV
Johny Gammelgård Jensen er optaget af, 

hvordan hjernen fungerer, hvordan vi 

træffer beslutninger, og hvorfor vi 

reagerer og opfører os, som vi gør. Hvordan 

folder konflikter sig ud og endnu vigtigere, 

forebygger man konflikter, så de ikke får 

lov til at vokse sig store og stærke? De 

spørgsmål giver Johny dig svar på i hans 

indlæg om konflikthåndtering.

Mikkel Beha Erichsen er ikke blot en 

stærk kommunikator. Han har også en 

særlig evne til at være ægte og 

nærværende i hans møde med andre 

mennesker.  Disse evner gør ham til en 

god konfliktløser. Og han har fået trænet 

sine evner fra barnsben, hvor han sejlede 

rundt med sin familie på ”Nordkaperen”. 

På et skib er alle afhængige af hinanden 

og af et godt samarbejde – og der er 

ingen steder at flygte hen, når en konflikt 

opstår!

  

Vibeke Hastrup giver dig gode råd til, 
hvordan du ændrer din kommunikation, 
så alle føler sig hørt og værdsat. Hvordan 
I får skabt fælles vilje og ansvar for at 
møde kravet om stadig stigende 
produktivitet samtidig med, at der 
skabes mere rum til den enkelte. 
Foredraget bygger bl.a. på de erfaringer, 
Vibeke har gjort sig i arbejdet med 
Center for Ledelsesudvikling i KL og 
Ministeriernes Projektkontor i 
Digitaliseringsstyrelsen

ViBEKE HaSTruP  

SKuESPILLEr, SPEaKEr  

OG FOrEDraGSHOLDEr

Sådan tackler du 

KONFLIKt 
HåNDtErING

effektivt konflikter  

Pris 300 kr. 

onsdag den 30. oktober 2013

Biograf Center Fotorama
Viborg

JOHNy GaMMELGård JENSEN

aFDELINGSLEDEr,  

BOFæLLESSKaBErNE  EDELSVEJ
MiKKEL BEHa EriCHSEN 

tV-Vært OG 

 FOrEDraGSHOLDEr

PrOGraM

Kan du ikke deltage den 30. oktober,  

afholder vi lignende konferencer andre  

dage. Se alle konferencerne på    

www.lederne.dk/konferencer

Du kan framelde dig konferencen  

omkostningsfrit, indtil tre uger før  

konferencen afholdes.

tilmeld dig på:  

www.lederne.dk/konferencer

Pris 300 kr.

 

Tirsdag den 5. november 2013, Munkebjerg Hotel, 
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 

	13.00	-	13.15	 	Velkomst	
Bent	Walther	Jensen	–	afdelingsformand	Lederne	Sydøstjylland

13.15	-	13.45	 	Styrk din karriere	
Rune	Sørensen	–	partner	i	Flensby	&	Partners/AIMS

13.45	-	14.15	 Pause
																
14.15	-	15.00	 	Kend dig selv som leder 

Lars	Klingert	–	journalist,	underviser	og	foredragsholder

15.00	-	16.15	 	Fundamentet for god ledelse 	
B.S.	Christiansen

Bliver	du	nogle	gange	overrasket	over,	
hvordan	du	eller	dit	budskab	bliver	mod-
taget,	og	vil	du	gerne	selv	have	større	
indflydelse	på	det?	Hvor	stor	en	andel	i	
din	kommunikation	har	du,	som	afsender	
kontra	modtager,	og	er	du	i	stand	til	at	
kommunikere	dine	budskaber,	så	de		bliver	
modtaget	positivt?	Lars  Klingert	giver	
dig	input	og	enkle		værktøjer	til,	hvordan	
du	kan	skabe	overensstemmelse	mellem	
din	hensigt	og	din	adfærd.	En	øget	
	bevidsthed	om,	hvordan	du	og	din	
	kommunikation	virker	på	andre,	vil	
	styrke	din	egen	personlige	udvikling		
og	din	rolle	som	leder.	

Kom	og	hør	B.S. Christiansen	give	
inspiration	til,	hvordan	man	som	leder	
skal		arbejde	med	sig	selv,	og	hvorfor	det	
er	så	vigtigt	at	sætte	sig	mål	–	både	
karrieremæssige	og	personlige.	B.S.	
giver	dig	sit	bud	på,	hvad	der	skal	til	for,	
at	du	når	de	mål,	du	sætter	dig,	og	
udnytter	dit	fulde	potentiale.	En	
forudsætning	for	at	lede	andre	er,		
at	man	kan	lede	sig	selv.

Rune Sørensen	giver	dig	inspiration	til,	
hvordan	du	forbliver	en	attraktiv	res-
source	i	et	konkurrencepræget	arbejds-
marked	–	både	for	din	nuværende	virk-
somhed	og	for	fremtidige	arbejdsgivere.	
Er	det	nødvendigt	at	deltage	på	et	hav	af	
kurser	for	at	have	et	stærkt	CV	og	et	godt	
renomé,	eller	er	det	ligeså	værdifuldt	at	
skabe	flotte	resultater	i	dit	eksisterende	
lederjob?	Læn	dig	tilbage	og	grib	guldkor-
nene!	

OPLEV
RunE SøREnSEn

PARtnER	I	FLEnSBy	&	PARtnERS/AIMS		

styrk  

PERSonLIg	udVIKLIng
dit lederskab

Pris 300 kr. 

tirsdag den 5. november 2013 

Munkebjerg Hotel
Vejle

LaRS KLingERT 

JouRnALISt,	undERVISER		

og	FoREdRAgSHoLdER B.S. CHRiSTianSEn

PROGRAMPROgRaM

Kan	du	ikke	deltage	den	5.	november,	

afholder	vi	lignende	konferencer	andre	

dage.	Se	alle	konferencerne	på						

www.lederne.dk/konferencer

du	kan	framelde	dig	konferencen	omkost-

ningsfrit,	indtil	tre	uger	før	konferencen	af-

holdes.

tilmeld	dig	på:		

www.lederne.dk/konferencer

Pris	300 kr.

Tirsdag den 19. november 2013, Messecenter Fredericia
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

18.00 - 18.15  Velkomst 
Bent Walter Jensen – formand Lederne  Sydøstjylland

18.15 - 19.15  Fra stress til trivsel og arbejdsglæde  
Helen Eriksen – foredragsholder, forfatter og Cand. Psych.

19.15 - 19.45 Pause

19.45 - 21.00   Hjernekapacitet og stress  
Peter Lund Madsen –  læge, dr.med.

PROGRAM

OPLEV
Hvorfor opdager vi ofte stress alt for sent, og hvordan lærer vi at 

opfange de første  advarselslamper og handle på dem, før det går 

galt? Cand. psych. Helen Eriksen giver dig et indblik i, hvad stres-

sens bagvedliggende psykologiske faktorer er, og hvorfor vi ofte 

opdager stress alt for sent. Trods alvoren i dette foredrag, formår 

Helen Eriksen at levere et humoristisk og opløftende budskab, der 

ansporer dig til handling. Helens foredrag er på én og samme tid 

 intenst, jordnært og visionært – og uden løftede pegefingre.

Hvor kommer hjernen fra, og hvorfor bliver vi trætte i hovedet 
af at tænke os om? Hvad sker der i nervesystemet, når vi 
bliver stressede? Hvorfor er det nødvendigt at koble fra, og 
hvorfor bruger vi vores hjerner 100% hele tiden? Bliv meget 
klogere på dette og meget mere, når Danmarks mest kendte 
hjerneforsker Peter Lund Madsen giver et foredrag om 
hjernen og vores mentale balance.

PETER Lund MadsEn

LægE, Dr.MED.

Leder  

Work-LifE BaLanCE
– pas på dig seLv

pris 300 kr. 

Tirsdag den 19. november 2013 

Messecenter Fredericia 

HELEn ERiksEn

forEDragSHoLDEr,  

forfaTTEr og CanD. PSyCH

PROGRaM

kan du ikke deltage den 19. november, 

 afholder vi lignende konferencer andre  

dage. Se alle konferencerne på      

www.lederne.dk/konferencer

Du kan framelde dig konferencen  

omkostningsfrit, indtil tre uger før  

konferencen afholdes.

Tilmeld dig på:  

www.lederne.dk/konferencer

Pris 300 kr.

Onsdag den 20. november 2013, Tivoli Congress Center,
Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

13.00 - 13.15  Velkomst 
Jan Rossil – afdelingsformand Lederne Hovedstaden

13.15 - 14.15  At navigere i stormfuldt hav 
Anders Eldrup – top-erhvervsmand

14.15 - 15.15  Kærlighed, krig og kaos 
Simi Jan – journalist og tv-korrespondent

                        
15.15 - 15.45   Pause med forfriskninger

15.45 - 17.00  Tør du satse? 
Lars Christiansen

PROGRAM

OPLEV
Hun var ofte i livsfare, men mødte også 
en grænseløs gæstfrihed fra de lokale. 
Og så mødte hun sig selv! Hør Simi Jans 
gribende beretning om, hvordan det er at 
blive kastet ud i krig og kaos som ung 
journalist – om at være tvunget til at 
handle hurtigt og overbevisende i en 
verden, hvor tingende ændrer sig fra 
minut til minut. Hvor kidnapningstruslen 
ofte er i baghovedet, samtidig med at de 
lokale viser en kæmpe gæstfrihed trods 
håbløsheden og sorgen. Et usædvanligt 
job, hvor hun skal holde hovedet koldt og 
bevare overblikket – for det kan nemt gå 

galt. 

Hør Lars Christiansen fortælle hans 

personlige historie om, hvad det kræver 

at være en af de allerbedste spillere. 

Den, som alle hver gang har tårnhøje 

forventninger til. Den, der i et brøkdel af 

et sekund på banen skal tænke hurtigt, 

holde hovedet koldt og træffe valg, der 

kan betyde succes eller fiasko. Lars har  

pga. presset selv været hårdt ramt af 

angst og har om nogen kendt til en 

verden, der stiller større og større krav, 

og hvor det er ekstra vigtigt også at 

kende sig selv.  Tag med på en unik rejse 

med Lars Christiansen – både til 

forsiden og bagsiden af medaljen.  

Anders Eldrup er en visionær mand,  
der har arbejdet sig derop, hvor man  
skaber sig indflydelse. Hans evner som 
topleder, en lyst til at præge energi-
sektoren og vores samfundsdebat om 
grøn energi gør, at han hører til i den 
 absolutte elite i dansk erhvervsliv. 
 Afskedigelsen i DONG skete under 
 massiv mediedækning. I dag er han 
 videre i sin spændende karriere. Hør  
den erfarne og dygtige topleder, der 
 både har lært at navigere i mod- og 
medvind fortælle om, hvordan han har 
tacklet karrieremæssige og personlige 
udfordringer, der har krævet et stort 
mod og en stærk handlekraft.

AndErS ELdruP 

TOp-ERHvERvSmAND

Handlekraft     

HANDLINGSORIENTERET 
LEDELSE

og personlig succes!

pris 300 kr. 

onsdag den 20. november 2013

Tivoli Congress Center

København

SiMi JAn 

JOuRNALIST OG Tv-kORRESpONDENT
LArS ChriSTiAnSEn

HåNDbOLDSpILLER OG 

fOREDRAGSHOLDER 

PrOGrAM

kan du ikke deltage den 20. november, 

 afholder vi lignende konferencer andre  

dage. Se alle konferencerne på    

www.lederne.dk/konferencer

Du kan framelde dig konferencen  

omkostningsfrit, indtil tre uger før  

konferencen afholdes.

Tilmeld dig på:  

www.lederne.dk/konferencer

Pris 300 kr.

som noget nyt deltog 
alle ledernes lokal-

afdelinger aktivt i udvælgelsen 
af emner og indlægsholdere 

til de lokale lederkonferencer 
2013. det betød fornyet alsi-
dighed i programmet og gode 

muligheder for at favne lederes 
forskellige interesser. 
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i 2013 har lederne fortsat fokuseret på at sikre 
kvaliteten i Ledernetværk og deltagernes udbytte af 
netværksmøderne. relationen og støtten til netværks-
lederne er blevet styrket, og der er skabt et fælles fun-
dament for afvikling af lokale netværksarrangementer, 
netværks kick offs med videre. 
 Bag dette ligger en stor indsats fra såvel netværks-
ledere som lokale netværkskontakter. en tilfreds-

hedsmåling fra november 2013 viser fremgang i både 
tilfredsheden og udbyttet i Ledernetværk.
 i samme tilfredshedsmåling blev det tydeligt, at 
kravet om fagligt udbytte, der kan bruges i de daglige 
ledelsesudfordringer, er et vigtigt ønske fra deltagerne. 
ni ud af ti deltagere understregede betydningen af 
netværkets værdi som sparringsmulighed. 

LederNetværk

68 
netværksgrupper

1.023 
netværksmedlemmer

4.315 
abonnenter 

på nyhedsbrevet

VED 
UDGANGEN 

AF 2013 
VAr DEr ...
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frem til 2011 har et stigende antal ledere 
deltaget på de kompetencegivende lederuddannel-
ser. de to sidste år er deltagerantallet på de tre mest 
efterspurgte lederuddannelser dog stagneret, og den 
samlede aktivitet er faldet med syv procent fra 2012 
til 2013.
 Aktivitetsnedgangen skyldes både den generelle 
krise og ændrede tilskudsmuligheder til blandt andet 
diplomuddannelsen i ledelse. på den grundlæggende 
Lederuddannelse (AMU) er der samtidig sket en mar-
kant stigning i deltagerbetaling for deltagere med en 
videregående uddannelse.
 For at styrke og forny den grundlæggende 
Lederuddannelse har Lederne stået i spidsen for en 
omfattende opdatering og nyudvikling af uddannelsen. 
i 2013 og 2014 gør Lederne også en ekstra indsats for 

at markedsføre uddannelsen, der gennemføres på 15 
godkendte uddannelsesinstitutioner.
 For at styrke ledernes kompetencer inden for 
økonomi- og forretningsudvikling har Lederne fået 
udviklet nye videreuddannelsestilbud for ledere på alle 
niveauer. Uddannelsestilbuddene, der er på grundlæg-
gende-, akademi- og diplomniveau, markedsføres som 
et forsøg i samarbejde med tre af ledernes afdelinger 
og seks uddannelsesinstitutioner.

Udviklingen på kompetencegivende 
lederuddannelser

* Tal for 4. kvartal 2013 er endnu ikke offentliggjort for den grundlæggende Lederuddannelse og er derfor estimeret af Lederne.
Kilde: Undervisnings- og Uddannelsesministeriet

2009 2010 2011 2012 2013

den grundlæggende Lederuddannelse 331 284 212 175 133

Akademiuddannelsen i ledelse 1556 1977 2069 2133 2134

diplomuddannelsen i ledelse 1800 2116 2351 2208 1927

i alt 3687 4377 4632 4516 4194

samlet aktivitet (årselever)

For at styrke ledernes kompetencer inden for 
økonomi- og forretningsudvikling har Lederne 
fået udviklet nye videreuddannelsestilbud for 
ledere på alle niveauer. 
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lederne har i 2013 indgået i alt 51 kollektive 
aftaler, overenskomster med videre på det offentlige 
område.
 Året har været kendetegnet ved, at der blev indgået 
et to-årigt forlig på det offentlige område. da der ikke 
kunne indgås forlig på undervisningsområdet, endte 
aftale- og overenskomstforhandlingerne med et rege-

ringsindgreb baseret på de frem til indgrebet forhand-
lede aftaler og overenskomster.
 det har ikke været muligt at sikre de offentligt an-
sattes realløn i perioden. dog blev reguleringsordningen 
bevaret således, at der er større mulighed for at sikre 
de offentligt ansatte lederes lønudvikling i forhold til 
den lønudvikling, der sker på det private arbejdsmarked.

Aftale- og overenskomstforhandlinger 
på det offentlige område

offentlige aftaler m.v. 2013

oVerenSKoM
ST

LØnAFTALe

Tje
neSTeM

AndSAFTALe

proToKoLLAT M
.V.
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LeDere	
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lederne pÅ SoCiALe Medier

danmark er Blandt de lande med relativt flest 
brugere af Facebook, og samtlige nyere undersøgelser 
peger i retning af en konstant stigende tilslutning til de 
sociale platforme generelt. Mennesker bliver forbund-
ne på kryds og tværs, og vi flytter mere af både vores 
tid og vores kommunikation ud på de sociale medier. 

den udvikling medfører, at mange ikke længere kun 
bruger de sociale medier til private formål, men i stigen-
de grad orienterer sig både fagligt og forretningsmæs-
sigt på disse platforme. Social business udvikler sig til 
et område, der kræver både skarpt fokus og ledelses-
ansvar og indeholder nye udfordringer og muligheder 
for virksomheder og deres ledere. derfor er de sociale 
medier et naturligt fokusområde for Lederne. 

hvorfor først nu? For Lederne har synlighed på eksem-
pelvis Facebook aldrig været et mål i sig selv. Men tiden 
er nu moden til, at strategisk brug af sociale medier 
kan understøtte Ledernes forretning og mål. et af 
Ledernes strategiske mål er at sætte ledere og ledelse 
på dagsordenen. det betyder blandt andet, at Lederne 
skal deltage i og påvirke de debatter, der omhandler 
ledelse, ligesom Lederne skal gå i dialog med de øvrige 
aktører, der interesserer sig for ledelse. Meget af 
denne kommunikation og debat foregår i stigende grad 
på de sociale medier, og Ledernes tilstedeværelse er 
derfor uomgængelig. 

implementeringen af en strategi for sociale medier 
og opbygning af både profiler og relationer på de 
forskellige platforme kræver, at man lærer og forstår 
dynamikkerne i de sociale kanaler. derfor er der ansat 
en medarbejder med særligt ansvar for strategi og 
tilstedeværelse på sociale medier. 

Efter et langt og grundigt tilløb blev 2013 det år, hvor de sociale 
medier for alvor blev en integreret del af Ledernes digitale 
kommunikation. 

Tiden er nu moden til, at strategisk 
brug af sociale medier kan understøtte 
Ledernes forretning og mål.
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LEDErNE HAr OPSTILLET TrE FOrMåL MED 
TILSTEDEVærELSEN På SOCIALE MEDIEr

1
at sætte ledere 
og ledelse på 
dagsordenen 
og udbrede 
organisatio-
nens viden om 
og holdninger 
til ledere og 
ledelse i form 
af nyheder, 
artikler, 
undersøgelser, 
klummer m.v.

2 
at skabe 
kendskab til or-
ganisationen, 
dens viden og 
produkter som 
eksempelvis 
uddannelser 
og konferen-
cer. herigen-
nem styrkes 
positionen 
som danmarks 
største lederor-
ganisation, der 
går forrest med 
troværdig og 
relevant viden, 
indhold og 
produkter til 
ledere.

3
at involvere 
medlemmer, 
meningsdan-
nere og andre 
ledelsesinte-
resserede i 
diskussionen 
om ledelse og 
dele ledernes 
syn på ledelse 
og holdninger 
til lederens 
rammer og 
vilkår. 

lederne har profiler og deltager aktivt på 
linkedin, twitter, google+ og facebook.

linkedin
Lederne har været på Linkedin siden 2009, og uden et 
koordineret formål eller indsats voksede gruppen til 
cirka 4.500 medlemmer i 2012. i begyndelsen af 2013 
koordinerede Lederne initiering af debatter og dilem-
maer i gruppen. effekten var tydelig: Ved udgangen 
af december 2013 var der over 12.000 medlemmer i 
gruppen, og dagligt kommer flere til. 

også Ledernes Linkedin virksomhedsside kan no-
tere en lignende positiv udvikling efter samme indsats. 
Frem til udgangen af 2013 steg antallet af følgere fra 
cirka 1.600 til 2.200.

Både Ledernes virksomhedsside og gruppe på 
Linkedin fungerer efter formålene. i gruppen diskuteres 
der ledelsesdilemmaer og problematikker med høj grad 
af deltagelse af gruppens medlemmer. og fra virksom-
hedssiden deles og spredes nyheder, undersøgelser, 
jobopslag og analyser. 

twitter
Twitter har i danmark udviklet sig til at være den 
foretrukne platform for mange af de meningsdannere 
– eksperter, bloggere, politikere og især journalister – 
som Lederne ønsker at komme i dialog med. derfor har 
Lederne i november 2013 lanceret en Twitter-profil 
med det formål at kommunikere til denne målgruppe. 

Twitter er desuden det førende kommunikations-
værktøj til konferencer og større arrangementer. Lederne 
har brugt Twitter til at opsamle kommunikationen fra egne 
arrangementer. et eksempel er Ledelsens dag, hvor der 
kom et anderledes og moderne konferenceresumé ud af 
de Twitter-beskeder, der blev sendt på dagen.

google+ og facebook 
Ledernes google+ og Facebook profiler udrulles primo 2014.

Under hashtagget 
#åretsLeder13 fungerede 

Twitter som en vigtig 
kommunikationskanal i 

forbindelse med kåringen 
af årets Leder
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Fordobling i antallet af lokale debatindlæg
“fynske ledere sÆtter turbo på”, “indsats 
for unge ledere i Østjylland”, “drop bare supermandsfa-
caden” og “Lederens kalender er fyldt med møder”.
Sådan lød nogle af overskrifterne på en lang række 
klummer, debatindlæg og læserbreve, som i løbet 
af 2013 satte ledere og ledelse på dagsordenen i 
medierne med afdelingsformænd og talspersoner fra 
Lederne som afsendere.
 Som resultat af en målrettet presseindsats lykkedes 
det at øge antallet af klummer, debatindlæg og læser-
breve, der kom på tryk, fra 81 i 2012 til 151 i 2013.
 og i forhold til det særlige fokus på at få placeret 
holdninger til ledere og ledelse i de lokale og regionale 
medier med Ledernes lokale formænd som afsendere 
blev der opnået mere end en fordobling: Fra 39 debat-
indlæg i lokale/regionale medier i 2012 til 82 i 2013.
debatindlæggene har en vigtig funktion i forhold til at 
synliggøre Ledernes lokale afdelinger og ansigter i de 
lokale medier. Samtidig kan de åbne øjnene hos såvel 
nuværende medlemmer som potentielle nye medlem-
mer for, hvad Lederne konkret mener, når vi retter 
luppen mod god ledelse.
 Mange af de temaer, som de lokale formænd i 2013 
satte ord på i debatindlæg i dagblade og ugeaviser, ud-
sprang af Ledernes undersøgelser og analyser. der blev 
blandt andet skrevet om den stigende andel af ledere, 
som døjer med stress, om vigtigheden af at ledere hol-
der den ferie, de har optjent, og op til kommunalvalget 
i november om god ledelse – eller mangel på samme – i 
kommunerne.
 i de landsdækkende medier fandt Ledernes debat-
indlæg og klummer især vej til spalterne i Berlingske 
og jyllands-posten. Blandt andet var der i 2013 hver 
eneste søndag en klumme af direktør Vibeke Skytte 
i Berlingskes Business-sektion. det velfungerende 
samarbejde med Berlingske, som tillige omfatter serien 
Ugens dilemma, fortsætter i 2014.

seks omtaler om dagen
også i forhold til det samlede antal presseomtaler blev 
det et særdeles godt år. det lykkedes således at øge 
antallet af artikler/omtaler fra 2.027 i 2012 til 2.269 i 
2013 – en stigning på 12 procent. 

 de 2.269 omtaler svarer til, at der i gennemsnit var 
seks omtaler af Lederne i trykte og elektroniske me-
dier dagligt. dermed bidrog Lederne også i 2013 med 
at sætte ledere og ledelse på dagsordenen i medierne.
en betydelig del af Ledernes samlede presseaktiviteter 
tog afsæt i egne undersøgelser og analyser. Undersø-
gelserne er en uundværlig grundsten i pressearbejdet, 
da de bidrager med ny viden om lederjobbet og de ud-
fordringer og muligheder, som ledere konfronteres med.

årets mediehit fra lederne
det største mediehit fra Lederne i 2013 var kåringen 
af Årets Leder, der udløste 106 artikler og omtaler. 
Cirka halvdelen kom i forbindelse med selve kåringen af 
Se-direktør niels duedahl medio november.
 dermed slog Årets Leder på målstregen nyheden 
fra slutningen af juni om, at et stigende antal ledere 
vælger at arbejde, mens de har ferie. den nyhed om de 
arbejdsivrige ledere blev gengivet i 105 medier.  

09/TIRSDAG 6. AUGUST 2013

DEBAT

Henry Jensen
Byrådskandidat for Venstre i Østfjends

STOHOLM: Ny skole i Sto-

holm er en fornuftig idé. Det 

er økonomisk set en frem-

tidssikret idé at bygge en ny 

skole ved Stoholm Idræts- og 

Kulturcenter. 
God idé, Lene og Per Bal-

leby. Hvorfor udbygge en sko-

le, som er dyr i drift på høj 

varmeudgift og vedligehol-

delse? Når man har store ud-

gifter til varme, er man til-

bøjelig at skrue ned for tem-

peraturen.  Det kan have en 

skadelig virkning på bygnin-

gerne, som nemmere bliver 

udsat for fugt og kondens, 

deraf  følger med risiko for 

udvikling af  skimmelsvamp.

Når skimmelsvamp har 

været i en bygning, udvikler 

den sig igen, selvom den har 

været bekæmpet, så kan den 

ligge i dvale i flere år – og 

når fugtigheden igen stiger 

er problemet tilbage. Byg-

ning af  ny skole kan blive et 

aktiv for både skolen og hal-

len at samle aktiviteterne et 

sted.
Det vil spare elever og læ-

rere mange timer på årsba-

sis i spildtid på transport. 

Tænk på trafiksikkerheden 

fra skolen til hallen. For øje-

blikket skal børnene kryd-

se Bakkevej for at komme i 

hallen. Bakkevej er i dag en 

stærkt trafikeret omfartsvej. 

Børn i flok kan glemme tra-

fikken i kådhed eller uop-

mærksomhed. Bare et enkelt 

barn som kommer til skade i 

trafikken er ét for meget. 

Økonomien skal nok blive 

løst!  Viborg Kommune har 

som frikommune særlige 

muligheder – med depone-

ringsfritagelse til offentlige/

private samarbejdsprojekter 

med effektiviserings aspek-

ter. Besparelser på varme og 

el kan betale en stor del. Jeg 

synes idéen med en privat 

investor er en god idé. Den 

gamle skole kunne indgå i 

projektet, som en del af  øko-

nomien.  Den gamle skole-

grund kan bidrage med en 

fornuftig udvikling af  byen. 

Vi må stå sammen om pla-

nen for en ny skole ved hal-

len.   

Ny skole – en god idé!

DEBAT

Af Rasmus Petersen

Viborg Ungdoms Råd

LÆSERBREV: Ved sidste 

kommunalvalg stemte under 

halvdelen af  de 18-25-årige. 

Samtidig viser undersøgel-

ser fra Dansk Ungdoms Fæl-

lesråd, at de unges engage-

ment i samfundet generelt 

og de unges interesse for po-

litik aldrig har været større. 

Derfor går Viborg Ungdoms 

Råd ind for mobile valgste-

der, som blandt andet kan 

placeres på ungdomsuddan-

nelser.  
Søren Munk Schjødt hen-

viser i folkebladet 3. august 

de unge til sportshaller og 

folkeskoler i nærheden. At 

skulle bevæge sig hen til sin 

gamle folkeskole kan virke 

som et nederlag, da man er 

rykket videre fra den tid, og 

at den lave stemmeprocent 

blandt unge er et udtryk for 

at demokratiet ikke er ble-

vet tilpasset den verden ung-

dommen lever i. Man kan 

sige, at de unge er dovne, 

når de ikke stemmer, men en 

mulighed er også, at de fø-

ler sig overhørte, og at poli-

tik for dem er noget, de ikke 

skal blande sig i.
I sit læserbrev spørger Sø-

ren Munk Schjødt, om vi vir-

kelig ønsker, at flere unge 

stemmer? Hertil vil mit svar 

være ja, men det må aldrig 

være på den baggrund, at po-

litikerne ønsker at se højere 

stemmeprocenter. Det bør 

være på baggrund af  ønsket 

om at danne de unge politisk 

til i endnu højere grad at del-

tage i samfundet og tage del 

i politik. 
En kamp som Årets Ung-

domskommune 2012 bør gå 

forrest i. Til dette formål, er 

der allerede igangsat en ræk-

ke initiativer af  kommunen, 

de politiske ungdomspartier 

og ungdomsuddannelserne. 

Alt sammen for at danne og 

oplyse de unge, og her kan 

mobile valgsteder spille en 

vigtig rolle til at give de un-

ge en følelse af  at være med 

i demokratiet, der hvor de 

unge er, og at deres stemme 

også tæller. Samtidig vil mo-

bile valgsteder gøre det mu-

ligt at stemme sammen med 

sine venner, og netop det so-

ciale i at stemme trækker 

endnu flere unge i stemme-

boksen og hver gang en ung 

mere stemmer, trækker det 

fire andre unge med i stem-

meboksen. 

Håbet om, at disse nye 

valgdeltagere fremover vil 

tage del i samfundet, er for 

mig vigtigt nok til, at vi skal 

have mobile valgsteder.
Vi vil alle gerne sikre vo-

res demokrati i fremtiden. 

Det har vi muligheden for 

ved at danne de unge poli-

tisk og give dem en god op-

levelse ved at stemme første 

gang, så de også stemmer i 

fremtiden, så de har en tro 

på demokratiet, og at de ved 

at tage del får indflydelse. 

Jeg tror på at mobile valgs-

teder kan være et middel til 

at ændre de unges holdning 

til politik, så de ikke har 

samme berøringsangst, så 

de får mulighed for at møde 

demokratiet på deres hjem-

mebane.  

Mobile valgsteder - et middel, ikke et mål

Af Jørn Iver Bak
Stenbakken 4, Bjerringbro

LÆSERBREV: Indtil 2009 

var jeg mangeårig abonnent 

på Viborg Stifts Folkeblad.

Men i 2009 havde VSF en 

artikel om, at man kunne 

spare cirka 2.500 kroner om 

året ved at melde sig ud af  

folkekirken.
Det overvejede jeg lidt, 

men valgte en alternativ be-

sparelse ved at opsige mit 

abonnement på VSF, der ud-

gjorde cirka samme beløb.

Fredag den 26. juli 2013 

havde VSF igen en stor arti-

kel om, hvor meget man kan 

spare ved at udmelde sig af  

folkekirken. VSF har bereg-

net den til en årlig  bespa-

relse på 3.800 kroner ved en 

årsløn på 400.000 kroner. (Be-

løbet på 3.800 kroner er alt 

for højt – der fragår både be-

skæftigelsesfradrag og per-

sonfradrag, inden der bereg-

nes kirkeskat!)
Men min alternative be-

sparelse ved ikke mere at 

være abonnent på VSF be-

løber sig nu til 2.999 kroner 

om året.

En anden mulighed

DEBAT

Af Bjarne Kragh Jensen

Afdelingsformand Lederne Midt-Nord, 

Salvievej 28, 8800 Viborg

LÆSERBREV: Når solen 

skinner, og temperaturen på 

kontoret stiger, kan det give 

problemer på arbejdsplad-

serne i forhold til medarbej-

dernes påklædning, der let 

kan komme til at fremstå for 

uformel. Derfor kan det væ-

re en god idé at indføre en 

dresscode, som flere vestjy-

ske virksomheder allerede 

har gjort. 
I en ny undersøgelse fra 

Lederne siger over hver tred-

je, 35 procent af  lederne i 

Vestjylland, at de på deres 

arbejdsplads har regler for 

påklædning om sommeren. 

17 procent i nedskreven form 

og 18 procent som uskrevne 

regler. 
Nogle vil måske mene, at 

en dresscode er en unødven-

dig kontrolforanstaltning 

fra ledelsens side, men intet 

kunne være mere forkert. 

Tværtimod er en dresscode 

med til at give medarbejder-

ne tryghed, og lederne får 

klare rammer at operere in-

den for. 
Har man ingen retnings-

linjer på området, bliver det 

op til den enkelte medar-

bejder at afkode kolleger og 

tolke på »passende« påklæd-

ning. De fleste tænker nok, 

at det giver sig selv, men jeg 

har over årene observeret 

mange forskellige tolkninger 

af, hvad »pæn« og »passen-

de« påklædning er. Det kan 

være alt fra T-shirts, slips 

og jakke, mænd i sandaler – 

både med bare tæer og med 

sokker - til 3/4 bukser, soltop-

pe og meget korte nederdele. 

Udover at man risikerer, 

at en medarbejders påklæd-

ning – eller mangel på sam-

me – bliver en distraktion, 

som tager fokus fra det vig-

tige, så må man heller ikke 

glemme, at medarbejderne 

er virksomhedens ansigt ud-

adtil og i høj grad er med til 

at sikre, at virksomhedens 

budskaber er troværdige. 

Det er ikke unormalt, at 

arbejdspladser bruger større 

eller mindre formuer på at 

fremstå professionelle, når 

det drejer sig om indretning, 

hjemmeside, logo, brevpapir 

etc., men mange glemmer i 

kampens hede medarbejder-

ne, hvilket er en stor fejl, for-

di der ofte vil drages paral-

lel mellem medarbejdernes 

fremtoning og virksomhe-

dens image.
Derfor skal en dresscode 

også ses som en naturlig for-

længelse af  den imagepleje, 

som mange virksomheder 

allerede bruger krudt på – 

og ikke som en gammeldags 

kontrolforanstaltning, der er 

lavet for at ensrette medar-

bejderne. 
En dresscode kan være 

med til at afværge de proble-

mer, der kan opstå på en ar-

bejdsplads i forbindelse med 

medarbejdernes påklædning 

– specielt om sommeren. 

Derfor vil jeg også opfordre 

alle ledere i Vestjylland til at 

drøfte vigtigheden af  at have 

en dresscode – ikke mindst 

nu, hvor sommeren er på sit 

højeste. 

I de rette klæder

Har man ingen retningslinjer 

på området, bliver det op 

til den enkelte medarbejder 

at afkode kolleger og tolke 

på »passende« påklædning, 

skriver Bjarne Kragh Jensen, 

formand for Lederne i området.
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Europa version 2.0

Af Morten 
Løkkegaard 

Næstfor-
mand (V)
i Europa-

Parlamen-
tets kultur-

udvalg 

Min stilling er klar: Foran-
dring er uundgåelig. Til-
pasning en nødvendighed. 
De vilkår gælder også for 
Europa, som lider under en 
dyb økonomisk krise, men 
også en mangel på folkelig 
opbakning. 

Hvorfor? Jo, den oprinde-
lige EU-fortælling om »fred 
gennem handel« har brug 
for at blive forandret - ikke 
erstattet - men udviklet og 
genoplivet i en form, der pas-
ser til en virkelighed, der er 
fundamentalt forandret fra 
dengang projektet blev født. 
Jeg er derfor gået i spidsen 
for en større kultursatsning 
i jagten på en ny fortælling 
»Version 2.0«, og forleden 
blev projektet så lanceret 
med opbakning fra selveste 
EU-Kommissionsformand, 
Barroso.

Europa har brug for en ny 
selvtillid og tro på de vær-
dier, som samler os. Langt 
de fl este europæere over 50 
år ser fred som en selvfølge. 
Verden er forandret - og nu 
er social uro, arbejdsløshed 
og krisepakker »the new 
normal«. Så hvordan over-
beviser man europæerne 
om visdommen ved EU? Én 
ting står i hvert fald klart: 
der er behov for en ny fortæl-

ling til at supplere den ek-
sisterende om fred mellem 
nationer.

Hvad den fortælling præ-
cist skal indeholde - ja, det 
er det fundamentale spørgs-
mål i projektet. Jeg har bedt 
en række engagerede kul-
tur-personligheder om at 
sætte sig sammen og skabe 
et nyt narrativ, og projektet 
er nu lanceret. Endda med 
deltagelse af Kommissions-
formand, Barroso, som kort 
efter, jeg havde fået opbak-
ning til initiativet, ringede 
og spurgte, om vi kunne 
samarbejde om projektet.  

En stor dag
Det var en stor dag. Nok en 
af de største i min tid i Par-
lamentet. Kan vi med jagten 
på det nye narrativ få skabt 
en reel debat om, hvad det vil 
sige at være europæer, så er 
vi allerede langt. Folkelig 
forankring kræver andet og 
mere end ord. Borgerne skal 
involveres i Europa, og vi 
skal have skabt en - ny - fæl-
les forståelse. Hvis vi læner 
os tilbage og opfatter foran-
dringer som noget, der sker 
imod os - og ikke som noget, 
vi kan være med til at forme 
- ja, så vil EU-projektet for 
alvor være i nød. Europa er 
andet og mere end krise og 
økonomi. Det er kultur og 
værdier, der samler.

Borgerne skal 
involveres i Europa

»  Europa er andet og 
mere end krise og øko-
nomi. Det er kultur og 
værdier, der samler.

Folkeskolen

Merete Riisager, folketings-
medlem (LA), børne- og un-
dervisningsordfører:

Forældre skal have større 
indfl ydelse på den folkesko-
le, deres børn går i. Derfor 
foreslår vi i Liberal Alliance 
at give skolebestyrelserne 
mere medbestemmelse og 
et større ansvar for skolen. 
Skolebestyrelsen skal kun-
ne fyre og hyre skoleledere, 
den skal have større budget-
ansvar og dermed indfl y-
delse på, hvordan pengene 
prioriteres på skolen, og 
ikke mindst skal forældrene 
være med til at formulere en 
vision for den enkelte skole.

Folkeskoler skal nemlig 
ikke være ens, som rege-

ringen lægger op til med 
den tvungne heldagsskole. 
Folkeskoler skal ligesom 
eleverne og deres forældre 
være forskellige, så den en-
kelte familie kan vælge den 
skole, der passer dem og de-
res børn bedst. 

Det er også derfor, at vi 
kæmper for at lægge ansva-
ret ud på den enkelte skole 
- hos skolelederne og foræl-
drebestyrelserne - for det 
er nu engang skolelederne, 
lærerne og forældrene, der 
kender eleverne bedst. Po-
litikerne på Christiansborg 
skal ikke detailregulere, 
men kun udstikke de over-
ordnede målsætninger. 
Hvordan skolerne når dem, 
må være op til dem selv, og 
hvis de ikke når dem, skal 
det selvfølgelig have konse-
kvenser.

Skal kunne fyre 
skoleledere

LEDELSE: For at lederne kan 
inspirere og være gode rol-
lemodeller, har de brug for 
refleksion og videndeling 
- blandt andet om, hvordan 
de motiverer i tider, hvor 
ledelse ikke handler så 
meget om at dele poser ud 
med store lønstigninger.

Af Henning 
Kokholm Brænder

Formand 
Lederne Nordsjælland

To gange om året spørger vi i Lederne 
dele af vores medlemmer, hvordan de 
vurderer udsigterne for det kommende 
halve år. Lederne på virksomhederne 
har om nogen fi ngeren på pulsen, og 
derfor plejer konjunkturundersøgel-
sen at give et godt fi ngerpeg om, hvor-
dan nøgletallene vil forme sig. Den se-
neste udgave af undersøgelsen er netop 
færdiggjort, og i Nord- og Østsjælland 
er der en vis optimisme. 55 procent af 
de adspurgte ledere vurderer, at om-
sætningen og overskuddet vil stige i det 
næste halve år, mens knap hver tredje 
kalkulerer med omtrent uændret om-
sætning og overskud. På beskæftigel-
sesfronten er optimismen mere beher-

sket, idet kun 28 procent regner med at 
skulle ansætte fl ere medarbejdere. De 
fl este, 57 procent, tror på uændrede be-
skæftigelsestal.

Konjunkturundersøgelsen indike-
rer, at vi så småt er på vej ud af krisen, 
og det er glædeligt, at der er tegn på 
vækst. Men når så mange kalkulerer 
med uændret bundlinje og beskæfti-
gelse - og nogen fortsat peger på nedad-
gående kurver - viser det også, at kri-
sen set over en bred kam ikke er slut. 
Når jeg taler med ledere i området, hø-
rer jeg, at mange virksomheder fortsat 
slås med eftervirkningerne af krisen, 
og de sidste nedskæringer og fyringer 
er desværre næppe eksekveret. 

Beskedent udbytte
På det seneste har der i mange virk-
somheder været lønforhandlinger, 
og udbyttet for de fl este både ledere og 
medarbejdere har givetvis nok engang 
været beskedent - virksomhederne har 
ganske enkelt ikke råd til at give store 
lønstigninger. Men selv om mange le-
dere og medarbejdere har forladt årets 
lønsamtaler med et meget beskedent 
udbytte, er det vigtigt at fokusere på 
det positive og det fremadrettede. Per-
sonligt vil jeg til enhver tid foretrække 
at beholde mit gode og udfordrende job 
på en spændende arbejdsplads frem for 
at tænke på, at jeg kun har fået en be-
grænset lønregulering.

Og som leder har jeg en helt særlig 

forpligtelse til at holde medarbejderne 
motiverede i svære tider, hvor der ikke 
er mulighed for at belønne med løn el-
ler frynsegoder. For jeg mener, at god 
ledelse, arbejdsglæde og motivation 
langt hen ad vejen kan kompensere for 
en markant lønforhøjelse.

Det handler blandt andet rigtig me-
get om at skabe engagement i det dag-
lige arbejde. Hvis man som leder hjæl-
per medarbejderne med at identifi cere, 
hvilke arbejdsopgaver de brænder for, 
giver det arbejdsglæde. 

Hvilken vej skal de gå?
Medarbejderne har brug for at vide, 
hvilken vej de skal gå. Det kræver en 
klar defi nition af virksomhedens vi-
sion, mission og strategi - og konkrete 
mål og målsætninger for den enkelte 
afdeling og medarbejder. 

Mange ledere synes, at det er svært 
at uddelegere - men det er nødvendigt 
for at skabe engagement og motivation. 
Medarbejderne skal have muligheden 
for at lykkes. Det gør dem dygtigere og 
giver ansvarsfølelse.

Lederne bør endvidere sørge for, at 
der bliver lavet personlige udviklings-
planer for medarbejderne, og lederne 
skal sørge for, at planerne ikke ligger 
og samler støv.

Endelig handler det rigtig meget om, 
at lederne skal huske at belønne posi-
tiv adfærd og gode resultater - og med 
knappe ressourcer behøver belønning 
ikke indpakning i guld for at gøre en 
medarbejder glad og stolt. Det kan også 
være belønning med ansvar.

Lederne skal i øvrigt også huske at 
belønne sig selv med kompetenceud-
vikling, netværk og konferencer. For 
at lederne kan inspirere og være gode 
rollemodeller, har de brug for refl ek-
sion og videndeling - blandt andet om, 
hvordan de motiverer i tider, hvor le-
delse ikke handler så meget om at dele 
poser ud med store lønstigninger.

Ledere skal motivere 
- især i krisetider

God ledelse indebærer, at medarbejderne ved, hvilken vej de skal gå. Det kræver en klar defi nition af virksomhedens vision, mission og strate-
gi, mener Henning Kokholm Brænder. På billedet Mie Madsen,  som underviser i coaching på diplomuddannelsen i ledelse på Køge Handels-
skole, under et tre timer langt foredrag om ledelse på et fyraftensmøde. 

»  Mange ledere synes, at det er 
svært at uddelegere - men det er 
nødvendigt.

Synspunkt

årets største mediehit fra Lederne i 2013 
var kåringen af årets Leder, der udløste 
106 artikler og omtaler.
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[ Hvilket jo udgør en særlig blåstempling ...
Sørine Gotfredsen, præst og journalist, om tv-konditoren Mette Blomsterberg 
(billedet), der ifølge Gotfredsen ”er i færd med at udvikle sig til hele nationens 
storsmilende forklæde” - og som tilmed netop er udtaget til ”Vild med dans” 
på TV2. I Kristeligt Dagblad.

[ Jeg render rundt 
med en meningsmåling 
fra 2009 i min taske, 
hvor SF var større end 
Venstre.
Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk 
Folkeparti, der finder det nyttigt at blive 
mindet om, at meningsmålinger er 
øjebliksbilleder - selv om hans parti står 
til stor fremgang i øjeblikket. I Politiken.

TBT: Bjarne Hilmersson skriver i FS, at han ønsker en 
demokratisk afstemning vedr. TBT-gadelukningen i re-
spekt for borgerne i Odense. 

Mit spørgsmål er derfor som følger: Er der ikke tale 
om en demokratisk afstemning som fandt sted ved sid-
ste kommunalvalg, hvor borgernes repræsentanter og 
talerør blev fundet? Repræsentativt demokrati betyder 
ikke, at det er de valgte politikeres meninger der kæmpes 
for og fremføres, men derimod de borgere der har valgt 
dem. Hvis dette ikke er en demokratisk afstemning, må 
hr. Hilmersson meget gerne oplyse om, hvad han så me-
ner er en demokratisk afstemning?
Lasse Baagøe Hansen,  Korsløkkevej 11 1.-2 Odense SØ, studerende

Er valget ikke demokratisk?

Byrådsmøde:  Så sluttede sommerferien for byrådet. I ons-
dags klokken 17 startede et enigt råd. Med tilfredshed 
konstaterede Per Berga fra Enhedslisten, at Jegind fra 
Venstre også kunne  godkende, at etableringen af om-
bygningen af krydset Benediktsgade/ Nyborgvej/ Frede-
riksgade blev fremskyndet. De tog vel bare af kassen, så 
der bliver færre penge til planetbyerne som Dalum, San-
derum, Bellinge, Korup, Tarup, Næsby o.s.v.

Men allerede under sidste punkt på dagsordnen gik det 
galt med økologien, det var der stor enighed om.

Hvad med at lade de gamles børn og børnenes forældre 
bestemme i hvor høj grad, maden skal være økologisk?
Anders Drud,  Søbakkevej 21B, Korup 

Sommerferien er slut

Overforbrug:  Vi får konstant ørene tudet fulde om, at hver 
tredje dansker er overvægtig. At vi lever usundt og spi-
ser for lidt grøntsager, og økologisk mad er lykken. Der-
for kan jeg undre mig over alle de madprogrammer som 
konstant optræder i tv. Så er det fremragende kokke som 
brødrene Price, og så skal vi endelig lære at lave dejlige, 
fedende desserter som i ”den store kagedyst”.

Hvor bliver jeg træt af disse påtvungne programmer. 
Der er vel andre spændende ting i verden end mad.
Myrtle Hageltorn,  Kirkendrupmarken 10, Odense N

Vi stopfodres med kokke-tv

Vision: Torsdag aften foran fjernsynet. ”Bag Borgen” 
som handler om SF på baggrund af det nyligt overståede 
sommermøde. Tør man se det? Og ja, lige så pinligt som 
frygtet. Anette Vilhelmsens floskler og krampagtige gen-
tagelser af ingenting. Katastrofe.

Videre til ”Deadline”. Orker man mere? Prøver. Mar-
tin Krasnik interviewer Henrik Sass Larsen. Og så - man 
retter sig i stolen. Hvilken fryd, en politiker der siger no-
get, når han taler. En politiker, som oven i købet kan få 
undertegnede søvnige seers forfrosne socialdemokrati-
ske sjæl til at tø en smule. Måske er der håb endnu.

Men nej, vælgerne vil det jo anderledes. Regeringens 
sammensætning er håbløs, meningsmålingerne håbløse.

Alligevel slukker jeg fjernsynet - opløftet af Henrik 
Sass Larsens karisma og visionære udmeldinger.
Mette Nilsson,  Holmstrupvej 16, 1., Odense SV 

Politikerlede - og et stænk af håb
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Karriere: Mange fynske ledere 
sidder godt i deres nuvæ-
rende job og har ikke umid-
delbart lyst til at begive sig ud 
på nye jobeventyr. Men vi må 
alle passe på med ikke at lade 
den økonomiske situation, 
der har præget arbejdsmar-
kedet de seneste år, blive en 
hvilepude, når det handler 
om at rykke sig på karriere-
fronten.

En ny undersøgelse fra Le-
derne viser, at tre ud af fem 
fynske ledere ikke ønsker at 
skifte job i øjeblikket, og kun 
fem procent er aktivt jobsø-

gende. Tallene vidner dels 
om, at der generelt er stor 
jobtilfredshed. Langt stør-
stedelen af lederne er rigtig 
glade for de udfordringer, de 
karrieremuligheder og den 
frihed, som lederjobbet giver. 
Dels er tallene et udtryk for, 
at arbejdsmarkedet i lang tid 
har været præget af stor usik-
kerhed, og det har for mange 
ikke været tidspunktet at 
”gamble” med egen jobsik-
kerhed.

Det er forståeligt nok, men 
når det så er sagt, er tiden 
måske ved at være inde til 

igen at overveje nye udfor-
dringer. Specielt for de ledere 
der de seneste år har haft lyst 
til at få et nyt job.

En vis mobilitet er ikke 
kun gavnligt, men også nød-
vendigt for at have et sundt 
arbejdsmarked og konkur-
rencedygtige virksomheder. 
For den enkelte er der også 
store gevinster at hente ved 
ikke ”at gro fast”. Et jobskifte 
styrker ikke kun den enkeltes 
kompetencer og viden. Det 
styrker også fremtidige job-
muligheder. For ikke at tale 
om lønnen, der som regel 

får et betydeligt nøk op, når 
kontrakten skal forhandles 
på plads.

Selv om de gode jobmulig-
heder ikke kommer flyvende 
hver dag, er jobmarkedet så 
småt ved at tø op igen. Der-
for vil jeg gerne opfordre alle 
lederne på Fyn til at kigge 
nærmere på egen karriere – 
måske tiden så småt er inde 
til igen at kaste sig ind i job-
kampen?

Af Karsten Kjærby
Rørhatten 34, Odense SØ,  
afdelingsformand for Lederne Fyn

Ledere på Fyn skal ind i jobkampen

Finn Thomsen

syNspuNKT

Når man  nærlæser den netop 
offentliggjorte Task Force 
rapport, har man undladt 
direkte at nævne, at byens 
topledelse har sovet i timen 
når det gælder nye tiltag og 
udvikling i stedet for den 
afvikling af byens gamle in-
dustrivirksomheder som 
man allerede for 10 år siden 
har kunnet forudse, men det 
pointeres dog, at det er høje 
tid at vågne op og styrke er-
hvervslivet. Eneste lyspunkt 
er Lindø, hvor en kommu-
nalbestyrelse i Fredericia 
gennede et stort værft ud 
af byen til held for Østfyn 
og ikke mindst for Odense. 
På Frederiksøen i Svend-
borg foregår p.t. også en 
tvist hvor man ligeledes vil 
stimulere byliv i stedet for 
erhvervsliv. Desværre alt for 
gode eksempler på, hvad der 
sker, når kommunalbesty-
relser svigter erhvervslivets 
interesser, og set i det ulide-
lige bakspejl er det kun triste 
kendsgerninger, der dukker 
op, når det gælder udviklin-
gen i Odense.

Blandt andet  kunne Danish 
Crown med i dag 1500 ar-
bejdspladser i Horsens må-
ske ved lidt mere rettidig 
forståelse eller forhandling i 

stedet have ligget i Tietgen-
byen, og den skævvridning 
af byens handelsliv som by-
ens topledelse de seneste 
20 år i SØ selv har medvir-
ket til, og som blot forvær-
res med det nye OUH, er i 
dag desværre den virkelige 
og væsentlige årsag til ci-
tys mange tomme butikker, 

men dette problem vil yder-
ligere forværres når og hvis 
det store og kostbare byom-
dannelseseksperiment bli-
ver en realitet.

Lukning  af TBT-gaden 
fremmer derfor ikke byer-
hvervets interesser snarere 
tværtimod og opførelse af 
sociale boliger på TBT-are-
alerne bestemt heller ikke.

Hindring af biltrafikken 
igennem og til og fra city er 
slet ikke i erhvervslivets in-
teresser, og det er yderst be-
klageligt, at borgmesteren 
nu forsøger at bruge rappor-
ten til at fremhæve sit eget 
store fatamorgana-projekt. 
De i rapporten nævnte 100 
millioner kroner kommer 
formentlig aldrig til anven-
delse og et af komitéens 
medlemmer har endda fore-
slået, at man af alle de afsat-
te milliarder hellere skulle 
bruge mindst en milliard 
til fremme af erhvervslivets 
interesser.

Det nuværende  byråds-
flertals beslutninger om 
gennemførelse af det kost-
bare og risikable byomdan-
nelsesprojekt kan ikke alene 
komme til at koste borger-
ne, men også erhvervslivet 
dyrt.

Taget i  betragtning, at den 
københavnske metro er 
løbet ind i milliardproble-
mer, at der skal bygges en ny 
Storstrømsbro og afsættes 
store midler til Fehmern-
forbindelsen, skal der ikke 
megen fantasi til at forestille 
sig, at Odense kommer ba-
gerst i køen, når det gælder 
statsmidler til det yderst 
kostbare letbaneprojekt.

Værst af alt er dog en 
mulig udsættelse af midler 
til en motorvejstilkørsel til 
det nye OUH eller den helt 
nødvendige udbygning af 
motorvejen med et tredje 
spor som hverken Odense 
eller resten af Fyn kan und-
være.

Hvis  Anker Boye stadig er 
borgmester efter 19. novem-
ber vil det derfor i høj grad 
være i erhvervslivets interes-
ser, hvis borgmesteren ud 
over taskforcerapportens 
anbefalinger også vil bruge 
sine kræfter og indflydelse 
på at forbedre infrastruk-
turen over hele Fyn samt 
undlade at forringe den i 
Odense.

Af Finn Thomsen
Kroggårdvej 93, Odense N,  
projektudvikler

Kejserens nye klæder

[ Set i det  
ulidelige bakspejl 
er det kun triste 
kendsgerninger, 
der dukker op, 
når det gælder 
udviklingen  
i Odense.
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Ledere og LedeLSe

også nyheden om, at hver syvende privatansatte leder 
føler sig stresset, vakte mediernes interesse og af-
fødte 67 presseomtaler.

positiv udvikling for lederne mandag
Lederne udsendte i 2013 hver uge nyhedsbrevet 
Lederne Mandag med gennemsnitligt tre nyhedsar-
tikler. nyhedsbrevet er målrettet journalister, medier 
og meningsdannere. Ved udgangen af 2013 var der 
7.417 modtagere af nyhedsbrevet – en stigning på 16 
procent i årets løb. 

To gange i 2013 landede nyheder fra Lederne på forsiden 
af en landsdækkende avis. Første gang var 30. januar i 
Metro-Xpress om unges lyst til at blive ledere og anden 
gang i Jyllands-Posten 9. maj om den stigende brug af test i 
forbindelse med ansættelser af ledere.
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Europa version 2.0

Af Morten 
Løkkegaard 

Næstfor-
mand (V)
i Europa-

Parlamen-
tets kultur-

udvalg 

Min stilling er klar: Foran-
dring er uundgåelig. Til-
pasning en nødvendighed. 
De vilkår gælder også for 
Europa, som lider under en 
dyb økonomisk krise, men 
også en mangel på folkelig 
opbakning. 

Hvorfor? Jo, den oprinde-
lige EU-fortælling om »fred 
gennem handel« har brug 
for at blive forandret - ikke 
erstattet - men udviklet og 
genoplivet i en form, der pas-
ser til en virkelighed, der er 
fundamentalt forandret fra 
dengang projektet blev født. 
Jeg er derfor gået i spidsen 
for en større kultursatsning 
i jagten på en ny fortælling 
»Version 2.0«, og forleden 
blev projektet så lanceret 
med opbakning fra selveste 
EU-Kommissionsformand, 
Barroso.

Europa har brug for en ny 
selvtillid og tro på de vær-
dier, som samler os. Langt 
de fl este europæere over 50 
år ser fred som en selvfølge. 
Verden er forandret - og nu 
er social uro, arbejdsløshed 
og krisepakker »the new 
normal«. Så hvordan over-
beviser man europæerne 
om visdommen ved EU? Én 
ting står i hvert fald klart: 
der er behov for en ny fortæl-

ling til at supplere den ek-
sisterende om fred mellem 
nationer.

Hvad den fortælling præ-
cist skal indeholde - ja, det 
er det fundamentale spørgs-
mål i projektet. Jeg har bedt 
en række engagerede kul-
tur-personligheder om at 
sætte sig sammen og skabe 
et nyt narrativ, og projektet 
er nu lanceret. Endda med 
deltagelse af Kommissions-
formand, Barroso, som kort 
efter, jeg havde fået opbak-
ning til initiativet, ringede 
og spurgte, om vi kunne 
samarbejde om projektet.  

En stor dag
Det var en stor dag. Nok en 
af de største i min tid i Par-
lamentet. Kan vi med jagten 
på det nye narrativ få skabt 
en reel debat om, hvad det vil 
sige at være europæer, så er 
vi allerede langt. Folkelig 
forankring kræver andet og 
mere end ord. Borgerne skal 
involveres i Europa, og vi 
skal have skabt en - ny - fæl-
les forståelse. Hvis vi læner 
os tilbage og opfatter foran-
dringer som noget, der sker 
imod os - og ikke som noget, 
vi kan være med til at forme 
- ja, så vil EU-projektet for 
alvor være i nød. Europa er 
andet og mere end krise og 
økonomi. Det er kultur og 
værdier, der samler.

Borgerne skal 
involveres i Europa

»  Europa er andet og 
mere end krise og øko-
nomi. Det er kultur og 
værdier, der samler.

Folkeskolen

Merete Riisager, folketings-
medlem (LA), børne- og un-
dervisningsordfører:

Forældre skal have større 
indfl ydelse på den folkesko-
le, deres børn går i. Derfor 
foreslår vi i Liberal Alliance 
at give skolebestyrelserne 
mere medbestemmelse og 
et større ansvar for skolen. 
Skolebestyrelsen skal kun-
ne fyre og hyre skoleledere, 
den skal have større budget-
ansvar og dermed indfl y-
delse på, hvordan pengene 
prioriteres på skolen, og 
ikke mindst skal forældrene 
være med til at formulere en 
vision for den enkelte skole.

Folkeskoler skal nemlig 
ikke være ens, som rege-

ringen lægger op til med 
den tvungne heldagsskole. 
Folkeskoler skal ligesom 
eleverne og deres forældre 
være forskellige, så den en-
kelte familie kan vælge den 
skole, der passer dem og de-
res børn bedst. 

Det er også derfor, at vi 
kæmper for at lægge ansva-
ret ud på den enkelte skole 
- hos skolelederne og foræl-
drebestyrelserne - for det 
er nu engang skolelederne, 
lærerne og forældrene, der 
kender eleverne bedst. Po-
litikerne på Christiansborg 
skal ikke detailregulere, 
men kun udstikke de over-
ordnede målsætninger. 
Hvordan skolerne når dem, 
må være op til dem selv, og 
hvis de ikke når dem, skal 
det selvfølgelig have konse-
kvenser.

Skal kunne fyre 
skoleledere

LEDELSE: For at lederne kan 
inspirere og være gode rol-
lemodeller, har de brug for 
refleksion og videndeling 
- blandt andet om, hvordan 
de motiverer i tider, hvor 
ledelse ikke handler så 
meget om at dele poser ud 
med store lønstigninger.

Af Henning 
Kokholm Brænder

Formand 
Lederne Nordsjælland

To gange om året spørger vi i Lederne 
dele af vores medlemmer, hvordan de 
vurderer udsigterne for det kommende 
halve år. Lederne på virksomhederne 
har om nogen fi ngeren på pulsen, og 
derfor plejer konjunkturundersøgel-
sen at give et godt fi ngerpeg om, hvor-
dan nøgletallene vil forme sig. Den se-
neste udgave af undersøgelsen er netop 
færdiggjort, og i Nord- og Østsjælland 
er der en vis optimisme. 55 procent af 
de adspurgte ledere vurderer, at om-
sætningen og overskuddet vil stige i det 
næste halve år, mens knap hver tredje 
kalkulerer med omtrent uændret om-
sætning og overskud. På beskæftigel-
sesfronten er optimismen mere beher-

sket, idet kun 28 procent regner med at 
skulle ansætte fl ere medarbejdere. De 
fl este, 57 procent, tror på uændrede be-
skæftigelsestal.

Konjunkturundersøgelsen indike-
rer, at vi så småt er på vej ud af krisen, 
og det er glædeligt, at der er tegn på 
vækst. Men når så mange kalkulerer 
med uændret bundlinje og beskæfti-
gelse - og nogen fortsat peger på nedad-
gående kurver - viser det også, at kri-
sen set over en bred kam ikke er slut. 
Når jeg taler med ledere i området, hø-
rer jeg, at mange virksomheder fortsat 
slås med eftervirkningerne af krisen, 
og de sidste nedskæringer og fyringer 
er desværre næppe eksekveret. 

Beskedent udbytte
På det seneste har der i mange virk-
somheder været lønforhandlinger, 
og udbyttet for de fl este både ledere og 
medarbejdere har givetvis nok engang 
været beskedent - virksomhederne har 
ganske enkelt ikke råd til at give store 
lønstigninger. Men selv om mange le-
dere og medarbejdere har forladt årets 
lønsamtaler med et meget beskedent 
udbytte, er det vigtigt at fokusere på 
det positive og det fremadrettede. Per-
sonligt vil jeg til enhver tid foretrække 
at beholde mit gode og udfordrende job 
på en spændende arbejdsplads frem for 
at tænke på, at jeg kun har fået en be-
grænset lønregulering.

Og som leder har jeg en helt særlig 

forpligtelse til at holde medarbejderne 
motiverede i svære tider, hvor der ikke 
er mulighed for at belønne med løn el-
ler frynsegoder. For jeg mener, at god 
ledelse, arbejdsglæde og motivation 
langt hen ad vejen kan kompensere for 
en markant lønforhøjelse.

Det handler blandt andet rigtig me-
get om at skabe engagement i det dag-
lige arbejde. Hvis man som leder hjæl-
per medarbejderne med at identifi cere, 
hvilke arbejdsopgaver de brænder for, 
giver det arbejdsglæde. 

Hvilken vej skal de gå?
Medarbejderne har brug for at vide, 
hvilken vej de skal gå. Det kræver en 
klar defi nition af virksomhedens vi-
sion, mission og strategi - og konkrete 
mål og målsætninger for den enkelte 
afdeling og medarbejder. 

Mange ledere synes, at det er svært 
at uddelegere - men det er nødvendigt 
for at skabe engagement og motivation. 
Medarbejderne skal have muligheden 
for at lykkes. Det gør dem dygtigere og 
giver ansvarsfølelse.

Lederne bør endvidere sørge for, at 
der bliver lavet personlige udviklings-
planer for medarbejderne, og lederne 
skal sørge for, at planerne ikke ligger 
og samler støv.

Endelig handler det rigtig meget om, 
at lederne skal huske at belønne posi-
tiv adfærd og gode resultater - og med 
knappe ressourcer behøver belønning 
ikke indpakning i guld for at gøre en 
medarbejder glad og stolt. Det kan også 
være belønning med ansvar.

Lederne skal i øvrigt også huske at 
belønne sig selv med kompetenceud-
vikling, netværk og konferencer. For 
at lederne kan inspirere og være gode 
rollemodeller, har de brug for refl ek-
sion og videndeling - blandt andet om, 
hvordan de motiverer i tider, hvor le-
delse ikke handler så meget om at dele 
poser ud med store lønstigninger.

Ledere skal motivere 
- især i krisetider

God ledelse indebærer, at medarbejderne ved, hvilken vej de skal gå. Det kræver en klar defi nition af virksomhedens vision, mission og strate-
gi, mener Henning Kokholm Brænder. På billedet Mie Madsen,  som underviser i coaching på diplomuddannelsen i ledelse på Køge Handels-
skole, under et tre timer langt foredrag om ledelse på et fyraftensmøde. 

»  Mange ledere synes, at det er 
svært at uddelegere - men det er 
nødvendigt.

Synspunkt

De lokale afdelings- 
formænd har i 2013 budt 
ind med stærke holdnin-
ger, der har understøttet 

målsætningen om at 
sætte ledere og ledelse 

på dagsordenen.
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Til ledelsen for brandvæsnet

Det er meget muligt, at der er forhold, jeg som almin-
delig ukyndig borger ikke tænker på, men jeg kan ik-
ke forstå sagen om brandbilen i Aakirkeby.

Vær derfor venlig at forklare mig (og evt. andre un-
drende), hvorfor det er så vigtigt, at brandsprøjten fra 
Aakirkeby skal holde i Rønne, medens de skal have en 
HSE i Aakirkeby.

Hvorfor kan det ikke være omvendt? I Rønne er der 
jo i forvejen svært materiel nok.

Bent Boesen
Vagtbodgade 11

Svaneke

■■ Læserbrev
Sunde udfordringer

Jeg vil arbejde for gode ungdomsmil-
jøer med blandt andet idrætsfacilite-
ter og samværssteder, så de unge tri-
ves og får sunde og gode udfordrin-
ger på vej videre ud i livet.

Vores børn og unge er vores alles 
fremtid, lad os give dem gode op-
vækstvilkår.

 
Lykke Jensen (S)

Pilebrovej 7
Nexø

■■ Læserbrev

Åbent brev til hr. Steen Colberg Jensen
Den 11/11-13 skrev jeg mail til 
samtlige opstillende partier, herun-
der dig, omhandlende bl.a. »én 
overbygningsskole centralt i Røn-
ne«.

Jeg fik svar fra øens borgmester, 
de Radikale og SF, alle med modsat 
holdning end Venstre.

For Venstre udtaler du: »Venstre 
anbefaler én overbygningsskole i 

fremtiden«, uagtet man hører Ven-
stres gruppe i Nexø er uenige. Den 
7/11-13 pryder du forsiden af Ti-
dende med: »Decentral kommunal 
struktur« og »nærhed og tryghed 
er vigtige værdier. Attraktive lokal-
samfund er livsnerven for Born-
holm.

I et velfungerende lokalsamfund 
er der dagligvarehandel, arbejds-
pladser, gode busforbindelser og et 
spændende fritids- og kulturliv. 

Bornholm skal være en helstøbt ø«. 
Hvor er Venstres dokumentation 
for »det giver bedre kvalitet i un-
dervisningen«. Mener du det lever 
op til folkeskolereformens intentio-
ner? Formoder én overbygnings-
skole skal bruge faglærere, kommer 
de ikke til at mangle i faglig spar-
ring på skolerne de forlader?

Du har udtalt: »Du er mere opta-
get af hvad forældre, lærere og ele-
ver mener om ideen«. Hvilke til-

kendegivelser har du så fra dem, 
når du ikke kan/vil forholde dig til 
ekspertudtalelser? Hvilke samlede 
udgifter pålignes udover »blot« 3,5 
mio. kr. alene i ren transport ved én 
overbygning?

Fremlægger du/I samlede tal for 
investeringer i bygninger, inventar, 
personale, investerings- og drifts-
udgifter til »hurtigbusser« mv.

Hvordan ser du konsekvenserne 
for lokalområderne herunder pri-

vat-, fritids- og erhvervslivet med 
en central overbygning? Formoder 
jeres normale kernevælgere, i hvert 
fald på Østbornholm, for deres 
børns fremtidige trivsel (og ar-
bejdstid) betænker sig, når krydset 
skal sættes 19/11-13. Min stemme 
ER flyttet!

Erik Kristensen
Skansevej 15c

Nexø

■■ Læserbrev

»Kejserens nye klæder«

Det er interessant at følge Venstres 
daglige envejskommunikation med 
de bornholmske vælgere. Det er 
ved at gå op for Venstre, at deres 
»vision« om en overbygningsskole 
på Åvangsskolen i Rønne er ved at 
være historien om »Kejserens nye 
klæder«.

De modsiges af forskning, øko-
nomi, lokale forhold, hensynet til 
et ordentligt børneliv osv. Læser-
brevene dokumenterer dette. Når 
tonen bliver lidt skinger i V, skyldes 
det måske, at det er ved at gå op for 
dem, at der kan mistes mange stem-
mer på dette grundlag. Vælgerne er 
forældre og bedsteforældre, før de 
er landmænd, erhvervsdrivende 
etc., som udgør en del af Venstres 
vælgersegment.

Når det er sagt, bør man være vi-
sionær med respekt for den enkelte 
skoleleder og -lærere, der i de kom-
mende år skal implementere en ny 
skolereform. Ude på landets skoler 
er der massive udfordringer, hvoraf 
inklusion også er en af dem. Den 

nye skolereform fordrer en ny må-
de at tænke skole på, som den en-
kelte skoleleder skal tage ansvar for 
sammen med sine medarbejdere og 
skolebestyrelsen.

Lad dog dem vise, at de kan ska-
be en visionær skole, hvor man 
tænker profillinjer, samarbejde 
med erhvervsliv og spændende læ-
ringsmiljøer. Alt andet er floskler, 
og det er ved at blive gennemskuet 
af de bornholmske vælgere. Heldig-
vis! Fortsat god valgkamp.

Anne Gerd Jensen
Skansevej 15c

Balka

■■ Læserbrev

Venstres vision om en overbyg-
ningsskole minder efterhånden om 
»Kejserens nye klæder«, mener 
skribenten.

Politikere skal træde i karakter

Valgkampen synger snart på sidste vers, og 
når de nyvalgte politikere sætter sig i stolen 
efter kommunalvalget på tirsdag, er det mit 
håb, at vi har fået et hold af slagkraftige le-
dere, for det er der i den grad brug for.

En ny undersøgelse fra Lederne, lavet i 
samarbejde med analysebureauet YouGov, vi-
ser, at næsten fire ud af ti ledere på Born-
holm, Vest- og Sydsjælland, Lolland og Fal-
ster er utilfredse med den måde, som deres 
kommune politisk og administrativt bliver 

ledet på. Næsten halvdelen, 46 procent, pe-
ger på, at den politiske ledelse mangler gen-
nemslagskraft, og 36 procent siger, at den po-
litiske ledelse simpelthen er usynlig.

Jeg ser gerne, at politikerne træder mere i 
karakter og tør at sætte dagordenen og ud-
stikke målsætninger og rammer for, hvordan 
strategier skal føres ud i livet. Jeg ser gerne, at 
politikerne tør være visionære og tænke 
langsigtet i stedet for at slå sig op på popu-
lære enkeltsager.

Det ser vi blandt andet i øjeblikket, hvor 
man skulle tro, at det eneste vigtige på Born-

holm er antallet af folkeskoler. Hvad med 
servicen for de ældre og det frie valg af mad, 
pleje og rengøring? Hvorfor kommer politi-
kerne ikke med nogle brugbare løsninger, 
når de ved, at befolkningstallet på Bornholm 
styrtdykker, i stedet for at blive ved med at 
tale om nye arbejdspladser som den hellige 
gral?

Og hvorfor er der ingen politikere, der 
sætter spørgsmålstegn ved den interne struk-
tur i kommunen, og om pengene til løn er 
givet rigtigt ud? I stedet for at skære ned på 
servicen »på gulvet« bør politikerne tilpasse 

organisationen, til den virkelighed der er til 
stede, og ikke henfalde til ønsketænkning.

Politisk ledelse kræver synlighed, og det 
kræver, at lokalpolitikerne tør tænke langsig-
tet. 

Lad os håbe, at vi får en handlekraftig og 
synlig politisk ledelse på tirsdag, der vil stå 
på mål for de beslutninger, de træffer – også 
de upopulære men nødvendige beslutninger.

Karin True
afdelingsformand for Lederne Bornholm

Lundsgårdsvej 3, Rønne

■■ Læserbrev

Svaret, der blæser i vinden

Så lykkedes det for vores mono-
pol-TV-station at nå frem til valg-
dagen. Nu på byens førende hotel, 
uden at have givet os svar på, hvor-
for evt. »kritiske« kontroversielle, 
såvel som almindelige banale 
spørgsmål, alle skulle afgives på 
forhånd til en knælende mikrofon-
holder?

Under de mange utroligt kedeli-
ge og ensartede valgudsendelser, 
fremkom ikke mange kritiske 
spørgsmål fra salen, og da slet ikke 
fra mikrofonholderne selv.

Som den eneste nyhedsformid-
ler i landet lykkedes det ikke for 
TV2/Bornholm bare een eneste 
gang under de såkaldte debatter 
med »almindelige« vælgere på til-
hørerpladserne at fremkomme 
med relevante spørgsmål, der tilsy-
neladende bare nærmede sig et ni-
veau, der kunne matche tilrette-
læggernes egne åh, så interessante 
ditto.

Selvpromoverende er et mildt 
ord i denne forbindelse. Hamrende 
udemokratisk et andet. Det havde 
så sandelig også en afsmittende 
virkning på det fremmødte klien-
tel, der bestod af utroligt mange 
gengangere, organiserede fagfor-
eningsfolk, afgående kommunal-
bestyrelsesmedlemmer og andre 
fra diverse interesseorganisationer. 
Ikke mange menige soldater. Alt 
for mange løjtnanter.

Resultatet er ret forudsigeligt. 
Håber virkelig at ALLE, der i inde-
værende periode har skiftet parti, 
uagtet om de er blevet gået, listen 
nedlagt eller de pludselig har set 
»lyset«, vil blive straffet af vælger-
ne. Jeg ønsker hermed dig Winni 
stort til lykke med valget og dit 
fortsatte virke som en glimrende 
borgmester for vor skønne ø. Gud 
bevare Danmark.

 
Danny Christensen

Nørregade 42
Allinge

■■ Læserbrev

Unødig skræmmepolitik

Kenneth Kristensen Berth 
(DF) forsøger igen at sprede 
utryghed omkring den nye 
lægevagt.

Kristensen Berth havde 
åbenbart hørt, at der endnu 
var ledige stillinger i Region 
Hovedstadens nye akutbetje-
ning. Det lykkedes for Kri-
stensen Berth at blive citeret i 
de lokale radionyheder for, 
at der slet ikke var læger nok 
til at erstatte den nuværende 
lægevagt.

Men det er en usaglig 
fremstilling.

Sandheden er, at næsten 
alle sygeplejerske-stillinger i 
akutordningen bliver besat i 
denne uge.

Og i denne uge er aftalerne 
med Foreningen af Special-
læger og Foreningen af Yng-
re Læger faldet endeligt på 
plads. Så det er først nu, at de 

fremtidige løn- og arbejdsvil-
kår for lægerne er blevet 
kendte.

Men allerede nu er 1/3 af 
lægerne ansat, og med de nu 
kendte aftaler og lægernes 
interesse for stillingerne, reg-
ner vi bestemt med, at stillin-
gerne nok skal blive besat.

Så Kristensen Berth var 
igen ude at sprede utryghed.

Efter nytår bliver den 
akutte indsats i vores sund-
hedsvæsen samlet, så den 
dækker både 112 til livstru-
ende tilstande og 1813 ved 
mindre alvorlige, men akutte 
sygdomme og skader.

Jeg har fuld tillid til, at 
ordningen bliver en klar for-
bedring i forhold til den eksi-
sterende ordning.

Marianne Stendell (S)
formand for Region 

Hovedstadens uddannelses- 
og forskningsudvalg

■■ Læserbrev

En ung stemme

Netop nu sættes slutspurten i kommunal- og regions-
rådsvalgkampen ind. Desværre har alt for få unge tænkt 
sig at stemme. På landsplan er kun 35 procent af de 17-
24 årige helt sikre på, at de vil stemme på tirsdag.

Det skal vi gøre noget ved. Blandt andet ved at støt-
te de unge, som stiller op og kan være med til at få 
flere unge i tale og til at engagere sig politisk. Kun ved 
at give de unge lyst til at deltage, diskutere, sige deres 
mening og nå fælles løsninger, kan vi sikre, at vi også 
i fremtiden har et stærkt lokaldemokrati, hvor de un-
ge har indflydelse.

En del af vejen handler det om, at vores kommunal-
bestyrelse er bredt sammensat. Ligesom politik i hø-
jere grad skal handle om holdninger og værdier frem 
for teknik og administration.

Derfor støtter jeg Maria Fromseier Kjærgaard, der 
kæmper en flot kamp for at give bornholmerne en ung 
stemme i kommunalbestyrelsen.

Lea Wermelin
medlem af socialdemokraterne på Bornholm

formand for Dansk Ungdoms  
Fællesråds Projektpuljeudvalg

Blågårds Plads 25, København N

■■ Læserbrev

Tillid

I forbindelse med regeringens tillidsreform, viser en 
undersøgelse, at kun en tredjedel af de kommunale 
medarbejdere, på landsplan, oplever at de lokale poli-
tikere bakker op om at fremme tilliden!

På beskæftigelsesområdet, hvor lokale politiske be-
slutninger, og ny lovgivning ofte pålægger medarbej-
derne meget svære opgaver, som de løser fantastisk 
godt og loyalt, fordi (siger de selv) de ved, der er poli-
tisk opbakning både fra et enigt Beskæftigelsesudvalg, 
og også rimeligt bredt i kommunalbestyrelsen, og for-
di der i Beskæftigelsesudvalgets dialog med medarbej-
derne aldrig er sået tvivl om at de kan løse de pålagte 
opgaver!

På den baggrund genkender jeg ikke problematik-
ken om at lokale politikere bremser for at udvise tillid 
til medarbejderne – tværtimod er beviset, at tillid er 
den eneste vej, hvis det ting skal lykkes – vel at mærke 
»gensidig tillid hedder det«.

Henry Schou Madsen (S)
Formand for beskæftigelsesudvalget

Smallesund 112, Rønne

■■ Læserbrev

Kære bornholmer

For mig handler politik om drømme, ideologier og re-
aliteter. Jeg har en holdning om, at relationen mellem 
borgeren og det offentlige skal foregå så smidigt som 
muligt, hvor der gives en fornuftig, menneskelig og 
relevant service overfor borgerne. Hvordan det, jo ved 
at kommunen agerer imødekommende og møde bor-
geren i øjenhøjde.

Bornholm skulle gerne være et rart sted at opholde 
sig, hvor der også tales fremskridt, fremtid, gode rela-
tioner og god energi. Hvordan nu det, jo ved at være 
imødekommende overfor iværksættere og virksomhe-
der, der ønsker at etablere sig på øen. Ved at tale om de 
positive ting, der sker på øen, altså en italesættelse af 
en ø i udvikling.

Jeg synes, at når Bornholms Passagerforening siger 
færge til Kastrup eller tunnelforeningen siger, vi skal 
have en tunnel mellem Bornholm og Sverige eller, at 
lokalområderne ønsker aktive områder med skole og 
liv, så skal man som politiker sætte sig i de forskellige 
aktørers sted og drøfte deres ideer grundigt med bor-
gerne.

Politikerne skal bruge de lokale interessegrupper 
som borgerforeninger, erhvervsforeninger, passager-
foreninger, lokale bestyrelser meget mere end hidtil. 
Indfør nærhed og ikke et distanceret demokrati.

 
Søren Schow

Årsdalevej 4, Nexø
kandidat for Venstre KV 2013

■■ Læserbrev

FlErE læSErbrEvE på TidEndE.dK

11/Fredag 6. december 2013

Af Susanne Lichtenstein
Bakken 3, Albæk, Randers NØ

hjælp: Jeg er simpelhen nødt til 
at skrive det her læserbrev. Jeg er 
så harmfuld og vred over al den 
snak om julehjælp. Ikke fordi jeg 
ikke mener, at nogle har brug for 
hjælp, og at det ikke er svært for 
mange i denne tid. Det er det. Men 
det er, på godt jysk, helt tovligt. 

Tirsdag aften 3. december 
»sprang« jeg nærmest frådende 
over min mand (ja en skal det gå 
ud over). Jeg havde set et indslag i 
DR’s aftenshow om julehjælp. Det 
var bare for meget. En kvinde talte 
om, hvor svært hun havde det for 
nogle år tilbage. Hun var blevet fy-
ret (grundet finanskrisen). Hun var 
også blevet skilt, og det havde med-
ført, at hun havde fået en depressi-
on. Meget forståeligt, to voldsomme 
ting på en gang.

Men hun talte om, hvor svært 
hun havde det med, at hun ikke 
kunne give sin datter det, som hun 
plejede til jul. Hun var, som hun 
sagde, »vant til at få hvad hun pe-
gede på«. Havde alverdens ting og 
en pony. Sådan noget pis. Undskyld 
mit sprog. Jeg har en dårlig vane 
med at tale grimt, når noget bliver 
for meget for mig. Hvad er det for 
noget at sige for åben skærm, så 
hele familien Danmark kan høre 
det? Hun talte om flovhed ved at 
bede om julehjælp og gav det råd 
til andre, som måtte være i samme 
båd, at de ikke skulle være flove, vi 
er jo alle fattige, her i krisen. Er vi 
for alvor fattige i Danmark? Hed-
der det ikke noget andet?

Og så onsdag 4. december på 
forsiden af  Randers Amtsavis. Et 
stort billede af  to mennesker, der 
giver penge til julehjælp, og dagens 
leder er gud hjælpe mig også om 
julehjælp. For pokker, er det ikke 
på tide, at vi får øjnene op og ser, 
hvad det hele er for noget hykleri. 
At vi ser, hvad det væsentlige her 
i livet er, og hvad julen er for no-
get. Julen er ikke lig med at bruge 
en bunke penge. Så børnene kan 
få den nyeste playstation, den ny-
este iPhone, og hvad det nyeste nye 
hedder? Så de kan få, lige hvad de 
peger på? Jeg mener, at det er ska-
deligt.

Jeg husker også min mor ved ju-
letid, da jeg var barn, hvor slemt 
hun havde det, også økonomisk. 
Hendes penge var små (hun var en-
lig mor til seks børn og alkoholi-

ker). Vi skulle jo også have det som 
resten af  Danmark, ikke mangle 
noget. Vi skulle have den rigtige 
flæskesteg fra slagteren, de bedste 
appelsiner, det flotteste juletræ og 
så videre. Hun pyntede op i traditi-
onens tro, alt skulle hænge som det 
plejede, og hun bagte brunkager.

Jeg husker ikke så meget om ga-
verne. Jeg tror ikke, der blev brugt 
mange penge på dem. Jeg husker 
dog et år, hvor alle seks børn fik et 
hjemmehæklet sengetæppe af  min 
farmor, som vi i øvrigt ikke holdt 
jul med. Jeg synes, det er meget 
tankevækkende, at jeg husker den-
ne gave.

Jeg ved, at min mor havde det 
rigtig svært både før og efter jul, 
både økonomisk og psykisk, men 
hun gjorde rigtig meget, for at vi 
skulle have jul og være glade. Det 
var ikke let for hende.

Da jeg blev voksen og fik børn, 
gjorde jeg så det samme som min 
mor. Som bekendt gør man det, 
man har set og lært. Gjorde alt for 
at holde jul, med alt hvad der hører 
til, dog heller ikke med store jule-
gaver, men piskede rundt og brugte 
alt for mange penge, for at vi skulle 
jule og være glade. Hvert år uden 
undtagelse har jeg haft en tomheds-
følelse i mig efter juleaften. Det er 
noget forloren noget.

Nu er mine børn blevet voksne, 
og jeg holder jul med dem hvert 
andet år, og jeg arbejder stadig på 
at få dem til at se, hvad det er for 
noget hult fis med alle de gaver og 
glitter. Selv om de ikke er opdraget 
til store og vilde gaver, ser de gaver 
som en del af  julen. 

Jeg stoppede for flere år siden 
med at give dem gave til jul. Jeg gi-
ver til deres børn, og det er en me-
get symbolsk gave, gerne genbrug. 
Det går fremad, for i år er de kom-
met frem til, at de hver især giver 
en gave, en koncertoplevelse, som 
de skal være sammen om at opleve 
til foråret.

Jeg synes, vi skulle prøve at 
vende det hele på hovedet og væ-
re bedre til at være der for hin-
anden og give hinanden gaver og 
komplimenter i løbet af  året og ik-
ke snævre det ind til julen. Næste 
kærlighed og medmenneskelighed 
hele året.

Med det her vil jeg ønske jer 
alle en rigtig glædelig jul med og 
uden gaver og glitter og med så lidt 
stress og så få pengesmerter så mu-
ligt.

Af Kirsten Hvid Schmidt
afdelingsformand, Lederne Kronjylland 
Ludvig Holbergs Vej 5, Grenaa

ledelse: Man kan ikke begave 
sig til høj motivation hos medarbej-
derne. Derimod handler det om at 
give medarbejderne frie hænder til 
at løse deres arbejdsopgaver, mener 
et flertal af  de østjyske ledere. 

Ifølge en ny undersøgelse fra Le-

derne, lavet i samarbejde med ana-
lysebureauet YouGov, er det kun 
seks procent af  lederne i Østjyl-
land, der mener, at det har meget 
stor betydning for medarbejder-
nes motivation at belønne en sær-
lig indsats med for eksempel gaver, 
middage eller biografture. Derimod 
peger 58 procent på, at det skaber 
motivation, at medarbejderne får 
ansvar og frihed til at løse deres ar-

bejdsopgaver. 
Uden motivation er det svært at 

skabe et godt arbejdsmiljø med en-
gagerede medarbejdere. Derfor er 
det også vigtigt, at vi ledere ved, 
hvad der skaber motivation - og i 
høj grad også det modsatte, hvad 
der demotiverer medarbejderne.

Langsigtet motivation og enga-
gement er sjældent til »salg« for ga-
ver, middage og biografbilletter. Ga-

ver kan derimod bruges som en an-
erkendende belønning for en særlig 
indsats, men på motivationskonto-
en vil det ikke skabe mere end en 
kortvarig effekt.

Som leder bør man derimod fo-
kusere på, hvordan medarbejderne 
oplever deres arbejde og arbejdsop-
gaver. Hvis opgaverne er spænden-
de, hvis de giver mening i forhold 
til virksomhedens fælles mål, og 

hvis medarbejderne får ansvar og 
frihed til at udføre opgaverne uden 
unødig indblanding, vil det have 
langt større effekt i forhold til mo-
tivationen.

Derfor bør de østjyske ledere 
fortsætte med at vise medarbejder-
ne tillid ved at give dem ansvar og 
frihed til at vise, hvad de dur til. 
Det er dét, der skaber glade og en-
gagerede medarbejdere - ikke gaver.

Motivation kommer ikke af gaver

»Hvert år uden undtagelse har jeg haft en tomhedsfølelse i mig efter juleaften. Det er noget forloren noget.
susanne lichtenstein, Albæk

Julen er noget hult fis
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Inspirator og fremsynet forretningsmand 
blev årets Leder 2013

niels duedahl, administrerende direktør for 
energi- og teleselskabet Se blev i november kåret til 
Årets Leder 2013. han fik prisen for både sin evner 
som visionær leder og for sit store engagement i de 
syd- og vestjyske lokalforhold, som virksomheden er en 
naturlig del af fra hovedsædet i esbjerg. 

i sin tale til den stolte prismodtager begrundede 
Ledernes formand Svend Askær beslutningen med føl-
gende ord: du har gjort det fantastisk og er et strålende 
eksempel på en topchef, der går foran som inspirator 
og forbillede, og du er i stand til at få andre med på dine 
idéer og visioner. 

niels duedahl er født i 1967. han kom til Se i 2009 
med en baggrund hos blandt andre Lego og TdC. en af 

hans første opgaver var et opgør med nogle af de vaner, 
der var blevet en indgroet del af kulturen i den cirka 
100 år gamle forsyningsvirksomhed. 

han indførte blandt andet en flad lønstruktur og 
kollektive bonusmål, og han forbød intern afregning, for 
som han siger: der er aldrig nogen, der er blevet rige af 
at betale regninger til sig selv. 

niels duedahl har i samarbejde med den øvrige 
direktion udviklet et sæt leveregler, som samtlige 
medarbejdere i Se arbejder og agerer ud fra. den første 
leveregel er, at man skal turde fejle og indrømme egne 
fejl. det handler om at værdsætte en vis risikovillighed 
som middel til at forbedre præstationerne på alle 
niveauer. 

“jeg er typen, der presser folk til at lave fejl, for hvis 
du ikke laver fejl, er det, fordi du ikke arbejder hårdt 
nok. Fejl er simpelthen det bedste udgangspunkt for 
udvikling”, fortalte han i et interview med magasinet 
Lederne. 

Se driver elnet for 260.000 hustande i Syd og 
Sønderjylland. Virksomheden foretager også energi-
besparelser for en lang række af danmarks største 
virksomheder, og Se er en af landets største udbydere 
af fibernet og kabel-tv. 

“ Jeg er typen, der presser folk til at lave 
fejl, for hvis du ikke laver fejl, er det, 
fordi du ikke arbejder hårdt nok. Fejl er 
simpelthen det bedste udgangspunkt for 
udvikling” – niels duedahl

ÅreTS 
Leder
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de foregående 11 modtagere var:
2012: Carsten Bjerg, koncernchef i grundfos
2011: Lise egholm, skoleleder på rådmandsgade Skole
2010: Christian Clausen, Ceo i nordea
2009: Kim Kristensen, oberst
2008: ditlev engel, koncernchef Vestas
2007: nils Smedegaard Andersen, koncernchef, A.p. Møller-Mærsk
2006: jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør i Lego
2005: henning dyremose, koncernchef TdC 
2004: jørgen Mads Clausen, administrerende direktør i danfoss
2003: Alfred josefsen, administrerende direktør irma
2002: Bodil nyboe Andersen, nationalbankdirektør

årets leder gennem 12 år
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15 sider med alt 

om din løn

NY VIDEN
Den gode leders 
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egenskaber

DILEMMA
Hvordan undgår du 
for lange møder?

GUIDE
Firmabiler 
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“TILLID FORPLIGTER             
   MERE END SANKTIONER”

Årets leder Niels Duedahl

MAGASINET OM LEDERE OG LEDELSE
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blev den 12. 

vinder af prisen 
som årets 

leder.
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i 2013 gennemførte Lederne en række under-
søgelser og analyser med det formål at skabe ny viden 
om ledere og ledelse og samtidig sætte ledere og ledel-
se på dagsordenen i den offentlige debat. Analyserne 
bidrager med viden, der har værdi for medlemmerne og 
kan understøtte Ledernes holdninger og interesser. 

ofte vil undersøgelserne gribe fat i aktuelle emner, 
der præger den politiske og offentlige agenda. et godt 
eksempel på dette er øremærkning af barsel til mænd. 

Med udgangspunkt i regeringsgrundlaget ”et 
danmark, der står sammen” fra oktober 2011 ønskede 
regeringen at øremærke op til tre måneder af den 
betalte barselsperiode til manden.

Som opfølgning herpå nedsatte regeringen i april 
2013 et udvalg under Beskæftigelsesministeriet med 
deltagelse af blandt andet arbejdsmarkedets parter, 
herunder Lederne. Udvalgets opgave var at afdække 
og analysere de relevante problemstillinger i relation til 
øremærkning af en del af retten til barselsdagpenge til 
mænd i forældreorlovsperioden.

hovedparten af Ledernes medlemmer er ansat på 
en individuel kontrakt. det indebærer, at funktionær-
lovens mindstebestemmelser udgør grundlaget for 
lønrettigheder i forbindelse med afholdelse af barsel- 
og forældreorlov. Skønsmæssigt vil cirka halvdelen 
af medlemmerne dog følge de rettigheder, der er 

gældende for deres medarbejdere. det vil sige, at den 
individuelle aftale indrettes i forhold til, hvad der er 
aftalt på det enkelte overenskomstområde.

For fædre betyder det retlige udgangspunkt i 
funktionærlovens regler, at Ledernes medlemmer efter 
funktionærloven ingen lønrettigheder har under barsel- 
og forældreorlov. det vil uundgåeligt medføre økono-
miske overvejelser i forbindelse med valg af længden af 
barslen, hvis en del øremærkes til faderen. 

øremærket barsel betyder kortere tid hos barnet
Lederne valgte at afdække problemstillingerne 
for privatansatte ledere og deres holdninger til en 

Analyser sætter ledelse på dagsordenen
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øremærkning af barslen til mænd. i samarbejde med 
analyseinstituttet Yougov blev der lavet en spørgeske-
maundersøgelse med svar fra 2.465 ledere og særlige 
betroede medarbejdere i den private sektor. 

Undersøgelsen afdækkede, at cirka 80 procent af 
de mandlige ledere med egne børn under 18 år holdt 
orlov i forbindelse med deres seneste barns fødsel. 
dermed var der cirka 20 procent, der ikke gjorde.

hovedparten af de adspurgte ledere vurderede, 
at den samlede orlovsperiode vil blive kortere, fordi 
mænd ikke vil holde den orlov, de har ret til. det var 
også baggrunden for, at formand Svend Askær i en 
pressemeddelelse den 26. juni 2013 udtalte: 

- grundlæggende er tanken om en mere ligelig for-
deling af orlovsperioden sympatisk. Men de gode inten-
tioner udhules, hvis øremærkningen af barsel til fædre 
kommer til at betyde samlet kortere tid hjemme hos 
det lille barn. derfor er det essentielt, at der enten sker 
en gradvis indførelse af øremærkningen, eller at der 
bliver kigget på mulighederne for at yde en stor grad af 
økonomisk kompensation i hele orlovsperioden, også til 
ledere og andre som er ansat på individuelle kontrakter 
og dermed ikke omfattet af en overenskomst. 

Selve den politiske proces endte med, at der ikke 
blev gennemført en øremærkning af barsel til mænd.

mere end 
14 dages 

fædreorlov

26%

mindre end 
14 dages 

fædreorlov

5%

 hvor længe holdt du orlov i forbindelse med 
dit seneste barns fødsel? 

en øremærkning af en længere del af orloven til mænd i forbindelse med barsel vil betyde en tilsvarende for-
kortelse af orloven til kvinder. er du på den baggrund enig eller uenig i, at mænd skal have længere orlov? 

hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, hvis folketinget vedtager, at den samlede orlovsperioden 
skal deles mere ligeligt mellem mænd og kvinder. procent.

69%
14 dages 

fædreorlov

meget uenig/
uenig

44%
38% 46%

hverken/
eller

27% 25%

26%
32%

enig/
meget enig

26%

28%

ved ikke

4% 5%

3%

Meget uenig/
Uenig

hverken/ eller enig/ Meget enig Ved ikke

Forældrenes samlede orlovsperiode vil i reali-
teten blive kortere, fordi manden ikke vil holde 
så lang orlov, som han har ret til

21 19 55 6

Kvinders karrieremuligheder vil blive forbedret 31 30 35 4

Mænds karrieremuligheder vil blive forringet 41 34 21 4

Forskellen mellem mænds og kvinders løn vil 
blive mindre

44 33 16 7
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i en anden undersøgelse valgte Lederne at 
få belyst, hvilke personlige egenskaber der kendeteg-
ner den gode leder efter både lederes og medarbejde-
res vurdering.

resultaterne viste, at solide menneskelige egen-
skaber vejer tungt. en god leder anno 2013 er trovær-
dig og ærlig. 

Som det fremgår af tabellerne nedenfor, var der 
stor enighed blandt ledere og medarbejdere, når de 
skulle udpege de tre personlige egenskaber, som karak-
teriserer den gode leder. Undersøgelsen blev gennem-
ført i samarbejde med analyseinstituttet Yougov.

Gode ledere og gode medarbejdere

ledere

prioriteret  procent

TroVærdig 47
hAndLeKrAFTig 43
ærLig og LigeFreM 36
heLhedSorienTereT 33
AnSVArLig 27
UddeLegerende 23
god CoACh 22
reSULTATorienTereT 16
ViSionær 15
god MenTor 15
reTFærdig 14
LoYAL 8

medarBeJdere

prioriteret  procent

ærLig og LigeFreM 50
TroVærdig 45
hAndLeKrAFTig 41
AnSVArLig 31
reTFærdig 28
heLhedSorienTereT 21
god CoACh 20
UddeLegerende 17
LoYAL 17
god MenTor 15
ViSionær 9
reSULTATorienTereT 6

Hvad 
karakteriserer

den gode 
leder?
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Tiderne skifter undersøgelser og analyser i 2013
•  globalisering af ledelsesarbejdet
•  Øremærkning af barsel til mænd
•  Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. 

halvår 2013
•  Belønning for lavt sygefravær 
•  Ansættelse og opsigelse i den private sektor – i et 

lederperspektiv
•  Lederens ferie
•  jobskifte
• Lederstress
• Kommunalvalg 2013 
•  gode ledere og gode medarbejdere
•  Topchefens vigtigste lederroller og motivation af 

medarbejdere
•  Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. 

halvår 2014
• Ledelsesudfordringer 2014
• offentlige ledere
• hvem vil være leder

siden 2008 har Ledernes to årlige konjunkturun-
dersøgelser vist samme mønster. om foråret udtrykte 
ledere positiv stemning og forventninger til økonomien, 
mens det modsatte var tilfældet i efteråret, hvor en 
mere negativ stemning sneg sig ind i takt med mørkets 
frembrud.

i 2013 blev tendensen brudt, og den positive stem-
ning overlevede løvfald. i foråret forventede 52 procent 
en stigning i omsætningen, hvilket steg til 62 procent i 
efteråret. 
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den årlige lønstatistik fra Lederne er altid 
imødeset med spænding af medlemmerne, som kan 
måle egen lønudvikling i forhold til den generelle. 

Men lønstatistikken genererer hvert år også 
betydelig omtale i eksterne medier. der synes at være 
en udbredt interesse for lønudviklingen blandt ledere, 
og statistikken bidrager blandt andet til at afmontere 
mange myter om forgyldte og bjergsomme ledere. 

i perioden fra september 2012 til september 2013 
fik de privatansatte ledere gennemsnitligt 1,7 procent 
mere i lønningsposen. Stigningen var identisk med den, 
som lederne fik i 2012. Forbrugerpriserne voksede 
i samme periode med 0,5 procent, og dermed kunne 
hjemlige ledere notere sig en stigning i reallønnen på 
1,2 procent. 

Statistikken er baseret på lønoplysninger fra 
21.848 af Ledernes medlemmer. 

 
kvindelige ledere tjener mindre og har lønefterslæb
Ledernes lønstatistik 2013 viste også en betydelig 
lønforskel mellem mænd og kvinder. Mens de mandlige 
ledere i gennemsnit tjente 53.438 kroner om måneden, 
måtte deres kvindelige kolleger nøjes med 46.989 
kroner om måneden.

det er den umiddelbare lønforskel. imidlertid er 
der stor forskel på, hvilke job mænd og kvinder har, så 
dette tal siger ikke direkte, om mænd tjener mere end 
kvinder for samme arbejde. For at give et bedre sam-
menligningsgrundlag foretog Lederne en “rensning” af 
resultaterne for at isolere den kønsbestemte forskel.

den korrigerede lønforskel viste, at kvindelige 
ledere i gennemsnit tjener 7,4 procent mindre end 

mænd for den samme type job. der er taget højde for 
alle relevante forskelle.

Siden Lederne første gang undersøgte den lønfor-
skel mellem mandlige og kvindelige ledere, der ikke kan 
forklares med andet end køn, har den ligget i intervallet 
mellem 6,3 og 7,8 procent. i 2013 var den korrigerede 
lønforskel 7,4 procent, mens den ti år tidligere i 2003 
var på 6,5 procent. 

Lederes løn steg med 1,7 procent

 udvikling i gennemsnitlig løn og forbrugerpriser 2009-2013 for lønmodtagere og ledere i den private sektor

Den korrigerede lønforskel 
viste, at kvindelige ledere i 
gennemsnit tjener 7,4 procent 
mindre end mænd for den 
samme type job. 

månedlig gennemsnitsløn for ledere
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“skaB gode forandringer – med fokus på et 
godt psykisk arbejdsmiljø” lød hovedbudskabet i en ind-
sats, som Lederne bidrog til i 2013. initiativet kom fra 
et bredt flertal af folketingets partier, der opfordrede 
til, at Lederne sammen med de øvrige parter indgik en 
aftale om en indsats på området. Aftalen resulterede i 
22 fælles anbefalinger til at gennemføre og håndtere 
forandringer på en velovervejet og god måde. 

synlighed og værdi for medlemmerne
Lederne har i 2013 påvirket debatten om ledelse og 
arbejdsmiljø. Målet er at styrke både medlemmernes 
og organisationens status og position. 

Lederne var initiativtager og tovholder, da 800 
ledere, hr-folk og fagfolk fra private og offentlige 
virksomheder satte hinanden stævne på danmarks 
største faglige konference om arbejdsmiljø på hotel 
nyborg Strand. 

i begyndelsen af året trak også det årlige “Arbejds-
miljø-roadshow” flere end 700 tilhørere fra industriens 
arbejdspladser. Senere på foråret mødte flere end 
500 tilhørere op til gratis landsdækkende møder om 
produktivitet og arbejdsmiljø. på møderne præsen-
terede Lederne i samarbejde med di og Co-industri 
en håndfuld praktiske redskaber, som medlemmerne 
frit kan bruge til at forbedre produktivitet, kvalitet og 
arbejdsmiljø.

produktivitet var også temaet, da Lederne i 
samarbejde med forskere fra dTU inviterede til gratis 
konference i Vermlandsgade. 

ledelse på den politiske dagsorden
Lederne havde i 2013 en række møder med politikere 
fra en bred kreds af folketingets partier. de var lydhøre 
for Ledernes forslag til, hvordan man fra politisk hold 
og ude i de enkelte kommuner kan forbedre lederes 
muligheder for at fastholde medarbejdere med risiko 
for langtidssygefravær. 

gennem Forebyggelsesfonden satte Lederne et 
tydeligt aftryk på de seniorpakker, der nu tilbydes til 
alle virksomheder i danmark med op til 250 ansatte 
med henblik på at fastholde seniormedarbejdere. 

i oktober var Lederne i forbindelse med den euro-
pæiske arbejdsmiljøuge mødeleder på en stor konfe-
rence i industriens hus i København. Konferencen var et 
led i det europæiske Arbejdsmiljøagenturs kampagne 
og blev afholdt under budskabet “Samarbejde styrker 
både arbejdsmiljø og forretning”.

Lederne var i 2013 også med til at uddele mere 
end 55 millioner kroner fra den strategiske arbejds-
miljøforskningsfond til ledelsesrelevant forskning i 
arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø: Lederne skaber gode forandringer

Lederne har i 2013 påvirket debatten om 
ledelse og arbejdsmiljø. Målet er at styrke 
både medlemmernes og organisationens 
status og position. 

Kan de 
skaffe et foto til 

noget af det her?
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Ledere og LedeLSe

lederne har i 2013 arBeJdet målrettet 
på at styrke kvalitet, innovation og sammenhæng i de 
videregående uddannelser. indsatsen mundede ud i 
flere konkrete resultater. 

Lederne tog blandt andet initiativ til, at der inden 
for økonomi og forretningsudvikling blev udviklet nye 
videreuddannelser målrettet ledere på alle niveauer 
og med synlig sammenhæng mellem uddannelserne. 
Uddannelsestilbuddene er på både grundlæggende 
niveau, akademiniveau og diplomniveau. de markeds-
føres som et forsøg i samarbejde med tre af Ledernes 
afdelinger og seks uddannelsesinstitutioner.

Lovgivningen er på væsentlige områder blevet 
ligestillet for videregående uddannelser, uanset om de 
gennemføres på akademier, professionshøjskoler eller 
universiteter.

Lederne blev i forlængelse af regeringens innova-
tionsstrategi inviteret til at bidrage til inno+, der er 

den konkrete udmøntning af strategien. Lederne bidrog 
med viden om organiserings- og ledelsesformer, der 
understøtter innovation. 

i 2013 afsluttede Lederne et flerårigt udviklings-
projekt om innovationsledelse finansieret af Under-
visningsministeriet. projektet har eksperimenteret 
med forskellige innovative undervisningsmetoder på 
lederuddannelser. resultaterne blev formidlet med 
videoer på Youtube. projektet har resulteret i innovati-
onsfaglig og -pædagogisk nyudvikling på de deltagende 
uddannelsesinstitutioner, ligesom Lederne i forlængel-
se af projektet har videreudviklet den grundlæggende 
Lederuddannelse, så innovation nu indgår som element 
i uddannelsen. projektet har også givet anledning til, 
at Lederne igangsatte et nyt udviklingsprojekt om at 
styrke innovation i nordiske lederuddannelser. det er 
finansieret af nordisk råd.

Ledernes uddannelsespolitiske indflydelse
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tid til udvikling
fremragende serviCe og konstant udvikling 
af nye produkter, som skaber værdi for medlemmerne, 
er forudsætninger for, at Lederne fortsat har en høj 
tilfredshed blandt medlemmerne. derfor definerede 
Lederne i 2012 et mål om, at ti procent af medarbej-
dernes tid skal bruges til udviklingsaktiviteter, som 
understøtter Ledernes strategi og fremtid.

i 2013 blev ambitionen indfriet. Medarbejderne i 
Lederne brugte 10,40 procent af arbejdstiden på ud-
vikling. det er i alt blevet til 29.588,60 timer, svarende 
til 4.167 arbejdsdage eller 15,3 år. disse udviklings-
timer er blandt andet brugt på at udvikle Ledernes 
medlemsbreve, hvor fokus har været at gøre dem mere 
digitale og sprogligt lettere at forstå. Udviklingsarbej-
det med automatiseringer og digital selvbetjening har 
også fyldt meget i statistikkerne. 

nye initiativer i hr med fokus på god ledelse
en spændende og udviklende arbejdsplads indebærer 
udover udvikling af den enkelte medarbejder også øget 
fokus på en god ledelsespraksis. derfor sætter Lederne 
også internt god Ledelse på dagsordenen. i efteråret 
2013 afholdtes den første af en række planlagte work-
shops med deltagelse af 24 ledere. Fokus er rettet mod 

udvikling af lederrollen og den enkelte leders samta-
lekompetencer. Første workshop havde temaet “den 
nødvendige samtale”, og den blev primo 2014 fulgt op 
med workshoppen “Sygefravær og Stress”.

lavt sygefravær
i 2013 har hver medarbejder i Lederne i gennemsnit 
haft 2,7 sygefraværsperioder og 4,8 sygefraværsdage 
mod henholdsvis 3,0 og 5,5 i år 2012. 

2013 blev året med det laveste samlede sygefra-
vær set over de seneste seks år.

ny kantine i vermlandsgade
i efteråret 2013 kunne de cirka 250 ansatte i Lederne 
for første gang nyde synet af en stor nybygget kantine 
og en ny tagterrasse med forbilledlig udsigt over 
København, Amager og Øresund. 

det gamle køkken var efterhånden blevet utidssva-
rende og rammerne temmelig klemte, især når der var 
mange kursister i huset. Byggeriet begyndte i juli, og den 
første frokost i de nye omgivelser kunne serveres medio 
oktober. Arkitekterne bag, hou + partnere, valgte en 
løsning i træ, glas og stål, og kantinen er med sin knap 400 
kvadratmeter nu cirka dobbelt så stor som før.
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seneste seks år.
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årsregnskaB 2013
resultatopgørelsen 2013
Ledernes regnskab udviser for 2013 et overskud på 
38.262 t.kr. mod et overskud i 2012 på 24.773 t.kr. 
 det gode resultat dækker blandt andet over et fort-
sat godt resultat på de finansielle poster foranlediget 
af afkastet på vores værdipapirer. 
 datterselskaber har samlet set opnået et nega-
tivt resultat, et resultat som ligger væsentlig under 
niveauet for 2012, hvilket skyldes tab i forbindelse 
med afhændelsen af Ledernes Konferencecenter på 
Fyn. dette tab har ikke har kunnet opvejes af positive 
resultater i de øvrige datterselskaber. 

resultatet før de finansielle poster udviser tillige et 
positivt resultat på 17.945 t.kr. resultatet i 2013 
dækker over en fortsat positiv udvikling af medlemstil-
gangen i foreningen og en tæt omkostningsstyring med 
fokus på resultatet før finansielle poster. 
 Samlet set er det et absolut pænt resultat for 2013.  

Balance 31.12.2013
Ledernes kapitalkonto er pr. 31.12.2013 opgjort til 
509.670 t.kr.
 regnskabet udviser en balance på 761.993 t.kr. 
Lederne har investeret 427.787 t.kr. i anlægsaktiver, 
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heraf udgør investeringer i finansielle anlægsaktiver 
381.220 t.kr. de finansielle anlægsinvesteringer be-
står dels af investeringer i datterselskaber på 32.216 
t.kr. og investering i værdipapirer på 349.004 t.kr. 
 investeringsstrategien i værdipapirer er tilrettelagt 
således, at der er en fornuftig balance mellem investe-
ring i høj- og lav-risikoprodukter, hvor høj-risikopro-
dukter primært består af aktier, og lav-risikoprodukter 
består af obligationer. den valgte investeringsstrategi 
har til hensigt at sikre et stabilt afkast af de investe-
rede midler over tid. 

Lederne har pr. 31.12.2013 omsætningsaktiver 

for i alt 334.206 t.kr. Langt den største del er tilgode-
havende kontingent for 1. kvartal 2014, et tilgode-
havende som ikke er forfaldent på statustidspunktet 
samt likvide midler. 
 den samlede gæld udgør i alt 248.442 t.kr., den 
største post vedrører periodisering af kontingent-
indtægter, som knytter sig til tilgodehavende under 
aktiver.



 2013 2012

resultatopgørelsen t.kr. t.kr.

  

indtÆgter 224.950 219.583

  

TiLSKUd TiL LoKALe AFdeLinger (12.137) (12.498)

MØdeoMKoSTninger og opLYSningSArBejder (9.609) (13.803)

orgAniSATionenS AdMiniSTrATion (41.080) (43.794)

perSonALeoMKoSTninger (132.702) (125.585)

ejendoMSoMKoSTninger VerMLAndSgAde (11.336) (12.083)

henSAT TiL renoVering ejendoM          0      (13.607)

KASSeAnSVAr i ArBejdSLØShedSKASSen        (141)       1.463

  

omkostninger (207.005) (219.907)

  

resultat før finansielle poster 17.945 (324)

  

reSULTAT dATTerSeLSKABer (7.858) (1.109)

FinAnSieLLe renTeindTægTer/UdgiFTer 3.064 5.701

UdBYTTer MM 3.476 1.607

reALiSereT/UreALiSereT KUrSgeVinSTer/-TAB 24.801 24.930

  

resultat før skat 41.428 30.805

  

FondSSKAT (3.166) (6.032)

  

årets resultat 38.262 24.773
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 2013 2012

BalanCen pr. 31.12.13 – hovedtal t.kr. t.kr.

aktiver  

MATerieLLe AnLægSAKTiVer 46.567 56.862

FinAnSieLLe AnLægSAKTiVer 381.220 345.016

  

anlÆgsaktiver i alt 427.787 401.878

  

BehoLdninger 609 604

TiLgodehAVender 299.277 278.209

LiKVider 34.320 59.103

  

omsÆtningsaktiver i alt 334.206 337.916

  

aktiver i alt 761.993 739.794

 

 

 2013 2012

 t.kr. t.kr.

pASSiVer  

  

gæLd 248.442 264.577

henSæTTeLSer 3.881 3.809

KApiTALKonTo 509.670 471.408

  

passiver i alt 761.993 739.794
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Ledende medarbejdere 
pr. 31. december 2013
anita Bisgaard-frantzen  
Ansættelsesretschef

anne Bou Casals 
Forsikringschef

annette Bjørngaard Jensen 
Teamchef

Bo vistisen 
Forhandlingschef

Bodil nordestgaard ismiris 
direktør

Charlotte steenberg 
Teamchef

Christian raackmann thuesen 
iT-chef

finn stenrøs 
organisationspolitisk chef

gyrid teglers 
Teamchef

heidi Bligaard 
Chef for medlemskab

henrik kongsbak 
Ansættelsesretschef

Jonna kildegaard 
Teamchef

kim dommer 
Økonomi- og administrationschef 

kim møller laursen 
Analysechef

krister ekström 
direktør

lars andersen 
Arbejdsmiljøchef

lone Wichmann 
Chef for Modulus iT

malene saaby 
Teamchef 
 
marianne søgaard 
hr-chef
 
michael monty 
pressechef
 
niels henriksen 
rådgivningschef

pia funch Braskhøj 
Kommunikationschef

robert larsen 
Teamchef

rune manscher 
Chef for tillægsforsikring, support og callcenter

svend askær 
Formand

thomas Christensen 
Uddannelseschef

torkild Justesen 
direktør

uffe daub 
Salg- og marketingchef

ulrik frese 
Teamchef

vibeke skytte 
direktør
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Svend Askær
formand

Vibeke halvorsen
næstformand

Lars Møldrup
næstformand

jan rossil
hovedstaden

Maria rose Thyrén
københavn vest

Karin hammerum
københavn nord

henning Kokholm Brænder 
nordsjælland

jan Carlsen
østsjælland

Villy helmer jørgensen
vestsjælland

helle B. Andresen
storstrømmen

Karsten Kjærby
fyn

peter Martensen
sønderjylland

jes pedersen
sydvestjylland

Bent Walter jensen
sydøstjylland

Aage Mørch Sørensen
midt-vest

jørgen Munch
østjylland

Bjarne Kragh jensen
midt-nord

Steen Knørr
himmerland

Kirsten hvid Schmidt
kronjylland

Karina Fisker
vendsyssel

Hovedbestyrelsen pr. 31. december 2013

Lederne



Trods skærpet konkurrence 
fra andre organisationer 

fastholder Lederne medlems-
fremgang for syvende år i træk.
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kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse 
medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere 
medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en 
spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og 
UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende 
arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på 
dagsordenen Lederne og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret 
kontingent L vermLandsgade 65 dere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende 
arbejdspLad 2300 københavn s tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende 
arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse 
iLfredse med  teLefon 3283 3283 Lemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer 
Lere medLem www.Lederne.dk mer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere 
medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret 
ontingent Le  foto: dere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse 
edLemmer fL ULrik jantzen ere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en 
pændende og  thomas toLstrUp UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen ensd 
pændende og  CoLoUrbox UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende g 
g UdvikLende  Lederne arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende 
arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse 
edLemmer fLe tiLretteLæggeLse: ere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse 
edLemmer fLe torkiLd jUstesen ere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en 
pændende og (ansv.) UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret ontingent 
rbejdspLadsL pia fUnCh braskhøj dere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret 
kontngent Le søren ravnsborg dere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret 
kontingent Le vivi vodsChoU se på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og 
eLse på dagsordenen Lederne sordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse 
på dagsorden tryk: Lederne en en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på 
dagsordenen opLag: 200 styk UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret 
ontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse 
edLemmer fLe  design og prodUktion: re medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse 
edLemmer fLe  aLLer CLient pUbLishing ere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse 
edLemmer fLe  www.aLLerCp.dk ere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tLfredse 
medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse edLemmer fLe    
medLemmer U isbn: ændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse mdLemmer Uæ Ledere og LedeLse på 
ddasordenen 978-87-90313-87-6 en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere 
medLemmer Uændret kondere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på LedeLse i d dagsordenen en spændende og UdvikLende 
arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads  
tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer 
fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer 
Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent 
Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads tiLfredse medLemmer fLere medLemmer en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på 
dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret 
kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse medLemmer fLere medLemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdspLads  tiLfredse 

Uændret

Uændret

Uændret

m

Leder
arbe

Le
Le

Led

arbejds

f

gage
Udvik

arbejds
arbejds

arbejdspLads

med

spæ
Udv

dags

UdvikLende
spæn

fLere
dagso

tiifred

dag

medL

arb

med
re med

arbejds
fLer

Uæ

KONTINGENT
LEdErNE

VErmLaNdsGadE 65
2300 KøbENhaVN s

TELEfON 3283 3283
www.LEdErNE.dK 

fOTO: 
ULrIK JaNTzEN

IsTOcKphOTO.cOm 
LEdErNE

TILrETTELæGGELsE:
TOrKILd JUsTEsEN (aNsV.)

pIa fUNch brasKhøJ
sørEN raVNsbOrG

VIVI VOdschOU

dEsIGN OG prOdUKTION:
aLLEr cLIENT pUbLIshING

www.aLLErcp.dK 

TryK: LEdErNE
OpLaG: 200 sTyK

IsbN: 978-87-90313-90-6

Beretning 2013_Omslag.indd   1 25/04/14   13.30


