
ALLE KRUSES 
MÆND

Henning Kruse Petersen har 
det mest solide netværk i den 
danske finansverden. Hans brug 
af netværket kom senest i søge-
lyset, da Amagerbanken fik ny 
bestyrelse. Efter de mange år i 
branchen kender han folk bedre 
end en professionel headhunter, 
mener han. /4-6 
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UGENS TAL

                                        LEDELSE

PÅ SPIDSEN GLOBAL    BRIEFING

I SOMMERFERIEN FIK jeg, som 
forberedelse til nogle interne 
udviklingsdage med temaet 
strategisk forandring, opga-
ven at læse en række faglige 
artikler og – til min overra-
skelse – »Alkymisten« af Pao-
lo Coelho. Den var nu relevant 
nok, og den viste sig samtidig 
at være en både tankevæk-
kende og letlæst fabel om at 
turde leve sit liv fuldt ud, som 
jeg varmt kan anbefale til de 
fleste – lige fra erfarne tople-
dere til større børn.

DER ER ISÆR to ting, jeg synes er fantastisk ved Alkymisten. 
Det ene er, at forfatteren tør binde an med noget så ind-
viklet og omfattende som meningen med livet. Det andet 
er, at det lykkes bogen at sammenfatte emnet både enkelt 
og letforståeligt, uden at blive overfladisk eller fordum-
mende. Den enkelhed kan vi lære meget af som ledere, for 
lige så vel som vi kan miste overblikket på det personlige 
plan, kan det ske på det organisatoriske. Vækst og antallet 
af produkter, salgskanaler, ledelseslag og lokationer følges 
ofte ad. Mængden af indbyrdes afhængigheder stiger med 
det resultat, at vores produktivitet og reaktionsevne falder, 
bundlinjen udhules og vores konkurrenceevne forringes.

DET KAN VI håndtere på to måder; enten ved at reducere 
kompleksiteten eller ved at udvikle vores evne til at lede 
kompleksitet. Desværre har vi ofte en tendens til at vælge 
den sidste løsning, idet (det er min påstand) højt uddanne-
de mennesker tiltrækkes intellektuelt af kompleksitet, og 
vi ender med indviklede løsninger, som et naturligt svar 
på, at problemerne, de skal løse, er indviklede. Jeg har re-
spekt for de ledere, der forstår kompleksiteten i deres for-
retning. Men jeg beundrer lederen, der forstår, at selv om 
problemerne er komplekse, må og skal løsningerne være 
enkle, hvis de skal have effekt.

DER BLIVER RINGET med dommedagsklokkerne, når talen 
falder på Danmarks produktivitet og med god grund, selv 
om langt de fleste virksomheder i mange år har gjort et 
rigtigt godt stykke arbejde med systematisk at optimere 
deres processer. Et yderligere, og ofte større, skridt hen 
imod øget konkurrencekraft, er at forenkle selve grundla-
get for alle de aktiviteter og processer, der foregår i både 
private og offentlige virksomheder. Eksempelvis har en 
af de virksomheder, jeg kommer i, reduceret antallet af 
brands fra fem til to med en tilsvarende forenkling af virk-
somhedens supply chain til følge. Resultaterne er til at 
tage at føle på. Vækstraten er fordoblet, working capital er 
reduceret med 30 pct., og indtjeningsgraden er forbedret 
med 40 pct.

MEN DET KRÆVER mod, for det er en anderledes måde at 
agere på som leder. Enkelhed er lig med fravalg, og det er 
ikke altid lige let at fravælge kunder, brands og salgskana-
ler – eller i offentligt regi – ændre hævdvundne privilegier.

ALBERT EINSTEIN FORMULEREDE det enkelt og kort: »Any 
intelligent fool can make things bigger, more complex and 
more violent. It takes a touch of genius – and a lot of cou-
rage – to move in the opposite direction …«.

Problemer 
er ofte komplekse 
– effektive løsninger 
er aldrig

»Alkymisten« inspirerer til at leve sit liv 
fuldt ud – også professionelt.

Af Niels Ahrengot, 
direktør, Implement A/S
na@implement.dk

15,4
pct. af BNP er underskud-
det på det græske stats-

budget, det største minus 
i EU. Statsgælden er også 

den største: 126,8 pct.

BRIAN LENIHAN, irsk finansminister, mærker et hedt pres for at hindre uro om de irske banker i at trække hele økonomien 
med ned. Finansmarkederne har forlængst smækket pengekassen i, og Lenihan er gået med til at lade EU-Kommissionen, 
IMF og Den Europæiske Centralbank kigge statsfinanserne igennem. Vil Irland trække på krisehjælp udefra?

Den irske udfordring

AF BIBI CHRISTENSEN 

EUs overlevelseskrise
HERMAN VON ROMPUY, EU-præ-
sident, mener, at både EU og euro-
zonen står i en »overlevelseskrise«, 
advarede han forud for ugens fi-
nansministermøde. Gældsproble-
merne i Irland, Portugal og Græ-
kenland stod højt på dagsordenen. 
»Vi må alle arbejde sammen for at 
overleve med eurozonen. For over-
lever vi ikke med eurozonen, over-
lever vi ikke med EU,« lød parolen.

GMs børsbrag
DAN AKERSON, regeringsudpeget 
chef for bilgiganten General Mo-
tors, får klap på skulderen for et 
comeback på børsen, der i denne 
uge svulmede op til næsten det 
dobbelte og tangerede en verdens-
rekord. Et stort skridt til at regerin-
gen trækker sig som storaktionær 
efter krisehjælp og konkurs.

VWs lastbiler
FERDINAND PIËCH, formand for 
Volkswagen, ænser atter sin gamle 
drøm om at slå lastbilproducenter-
ne MAN og Scania sammen under 
VWs kontrol. De er delvist VW-ejet 
og forhandler atter om en fusion.

BHP dropper potasken
JAC NASSER, formand for den 
australske minegigant BHP Billiton 
og kendt som tidligere Ford-chef, 
har droppet et 39 mia. dollar stort 
opkøb af den canadiske gødning-
producent Potash efter solid mod-
stand fra Canadas regering. Men 
BHP er ikke stået af store opkøb, 
bedyrer han. Fejlslagne opkøbsfor-
søg, bl.a. af rivalen Rio Tinto, har i 
de senere år kostet BHP henved 900 
mio. dollar. 

Gravko på opkøb
DOUG OBERHELMAN, chef for ame-
rikanske Caterpillar, har begået sin 
karrieres største opkøb. Verdens 
største producent af gravkøer og 
andet udstyr til byggebranchen, vil 
betale 8,6 mia. dollar for Bucyrus, 
en af verdens største producenter af 
mineudstyr. Et kløgtigt træk i lyset 
af klodens voksende råvaretørst.

EasyJet deler ud
CAROLYN MCCALL, ny topchef for 
EasyJet, glæder aktionærerne ved 
at varsle det første udbytte nogen-
sinde fra det 15 år gamle lavprissel-
skab. Det har der længe været pres 
for, især fra grundlæggeren og stor-
aktionæren Stelios Haji-Ioannou, 
der er kendt for at lægge sig ud med 
ledelsen. Samtidig meldte McCall 
om en næsten tredobling af over-
skuddet i år.  

Adidas på kinesisk
HERBERT HAINER, chef for den ty-
ske sportsproducent Adidas, har 
store planer for at indhente rivalen 
Nike med en kæmpesatsning på Ri-
get i Midten. Frem til 2015 vil han 
åbne 2.500 nye Adidas-butikker i 
Kina. Da vil Adidas sælge sko og tøj 
i 1.400 kinesiske byer mod 500 nu.

Razzia på Island
JÓN ÁSGEIR, tidligere Magasin-ejer,  
har haft uindbudte gæster. Islands 
politi lavede i denne uge storraz-
zia mod en stribe ejendomme ejet 
af Asgeir og kredsen omkring ham. 
Myndighederne har hele fem sager 
under efterforskning med Ásgeir i 
en hoved- eller birolle.

 FOTO: OLIVIER HOSLET/EPA – BILL PUGLIANO/AFP – BENITA MARCUSSEN
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»Gærkonflikten var jeg ked af«
I dag slutter en æra inden for dansk erhvervsliv med Hans Skov Christensen 
som frontfigur og en art far for Dansk Industri. Den 65-årige adm. direktør, 
som var med til at etablere erhvervsorganisationen i 1992, har netop haft sin 
sidste arbejdsdag. Forude venter - måske - et forfatterskab.

BRIEFING. 
ERHVERVSKONGENS 
EXIT

Tilbagetrækning. 
Fredag var sidste ar-
bejdsdag for Hans Skov 
Christensen som adm. 
direktør i DI. Nu er han 
gået på pension.

Magt. Siden etablerin-
gen af DI i 1992 har han 
bestridt direktørposten, 
hvorfra han har evnet at 
gøre organisationen til 
en af de mest magtfulde 
herhjemme. Sansen for 
magt har til tider givet 
ham navnet »Kong Hans«.

Overdragelse. Fra 
i morgen udtaler Hans 
Skov Christensen sig 
ikke længere om forhold 
i erhvervslivet med 
baggrund i hans direktør-
erfaring. Den stafet gives 
videre til den nye adm. 
direktør i DI, Karsten Dyb-
vad, der skal løfte arven 
fra i morgen.

�

�

�

�

FOTO: KELD NAVNTOFT

INTERVIEW

Af Ulla Gunge Hansen

?   Hvordan vil du beskrive dine mange 
år som adm. direktør i DI og en af 
de mest betydningsfulde personer 
inden for erhvervslivet?

»Det sidste ved jeg ikke om er rig-
tigt, men i forhold til det første, så 
har det været en glæde at fighte for, 
at Danmark kunne blive en stærk er-
hvervsnation. Som land kan vi ikke 
blive større, end vi er, men det kan vi 
på erhvervsområdet. Det har været 
en fornøjelse at bistå Danmark med 
at blive større, end vi ellers er.«

?  Din position har jo givet dig politisk 
indflydelse. Hvad vil du selv pege 
på, som det største politiske 
fingeraftryk, du har været med til 
at sætte?

»Skattereformen fra 2009. Hvis 
Danmark skal være en nation i vækst, 
er det en forudsætning, at folk har 
lyst til at give den en ekstra skalle. Det 
kan lade sig gøre, hvis du har et skat-
tesystem, der giver incitament til at 
arbejde mere. Det har vi kæmpet for 
i mange år. Vi er ikke nået i mål, men 
med reformen er vi kommet et stort 
step fremad. Det er nok den vigtig-
ste politiske begivenhed inden for de 
seneste ti år. Går du længere tilbage, 
var det afskaffelsen af den automati-
ske dyrtidsregulering i 1982, da Dan-
mark opgav at være inflationsland og 
gik over til en mere stabil økonomisk 
kurs.

?  Hvad har været din største succes-
oplevelse som direktør for DI?

»Det har været, at det er lykkedes 
med hjælp fra medarbejdere og tillid 
fra tusindvis af danske virksomheder 
at opbygge en organisation, som ikke 
fandtes i 1992, til det, den er i dag. Så 
det er ikke nogen enkelt begivenhed 
men det lange træk. Ting kommer 
jo ikke bare på én gang. De kommer 
efter en stædig indsats for, at det skal 
lykkedes, og vi skal huske, at vi bli-
ver ikke ved med at være gode, hvis 
vi ikke er bedre i morgen, end vi er i 
dag, så det er de mange små nøk, der 
gør forskellen.

?Hvad har været din største fiasko?

»Konflikten i 1998, der blev kendt 
som gærkonflikten. Den var jeg ked 
af kom. Vi havde forhandlet i mange 
uger, og havde det uheld, at der un-
dervejs blev udskrevet folketings-
valg. Det vanskeliggjorde forhand-
lingerne, og det endte med, at vi fik 
storkonflikt. Nu er man jo to parter, 
der forhandler, men det er aldrig rart 
at have ansvaret på arbejdsgiver-
side for at havne i en storkonflikt. Til 
gengæld brugte vi de næste år på at 
blive klogere på, hvordan vi kunne 
blive bedre til overenskomstforhand-
lingerne, og jeg synes, at vi siden har 
haft et konstruktivt forløb – måske 
fordi vi havde erfaringerne fra 1998. 
Det afgørende er, at vi får fjernet 
konflikttruslen mest muligt, for virk-
somheder og medarbejdere er hinan-
dens forudsætning, og uanset hvad, 
skal man ende med at skulle videre. 
Derfor  kan man spørge, om man 
skal have en konflikt, der kun giver 

skadevirkninger. Svaret er, at man 
kan ikke lave frivillige aftaler, 
uden at det nogen gange ikke 
lykkes.«

? I disse år går der rygter om, at den 
danske aftalemodel er under hårdt 
pres. Deler du den opfattelse?

»Jeg bliver bekymret, når jeg hører 
ytringer fra LOs eller 3Fs kongres om 
at involvere det politiske system i vo-
res aftaleforhandlinger. For så er det 
ikke længere den danske aftalemo-
del. Modellen fungerer, men den er 
truet, hvis man ikke respekterer dens 
forudsætninger.«

?Hvilken rolle spiller religionen i dit 
liv, og hvordan er de kommet til 
udtryk i dit virke som direktør?

Jeg er en glad kristen. Kommer 
jeg ikke i kirke en søndag, synes jeg, 
det er en forkert søndag. Jeg ved ike, 
hvordan det kommer til udtryk. Det 
er jo ikke et led i mit arbejde, men 
et led i mig selv.  Jeg involverer ikke 
mine medarbejdere i mit religiøse 
liv.«

?  Men kristendommen er jo næste-
kærlighedens religion. Har det ikke 
præget måden, hvorpå du møder 
andre i dit arbejdsliv?

» I salmen »Du gav mig, oh Herre, 
en lod af din jord« lyder en passage: 
»Så lær mig da, Herre, at dig til behag, 
jeg bruger det pund, mig blev givet.« 
Det er et godt udgangspunkt: At man 
ikke kan forlange af nogen, at de skal 
yde mere, end de kan. Men man kan 

godt forlange, at man bruger det 
pund, der bliver os givet – altså, at 

man gør sig umage. Så kommer 
i næste linje »at fylde med hæ-
derligt virke min dag, at hjælpe 
og værne om den, som er svag«. 
Det er det, jeg har bestræbt mig 
på – at bruge det pund, mig 

blev givet, at fylde med hæ-
derligt virke min dag, og at 

hjælpe den, som er svag. 
Den, som ikke kan selv, 

men som har behov for 
andres bistand. Det 
kan du bedst give, 

hvis du selv gør dig 
umage.«

?Hvordan ser 
din fremtid ud?

»Jeg har en række 
hverv, formands-

poster og bestyrelses-
hverv, som jeg synes er vig-

tige, bl.a. er jeg formand for Kristeligt 
Dagblad. Ved siden af vil jeg gerne 
læse mere historie. Jeg vil gerne have 
bekræftet, at Kong Christoffer II var 
en større konge, end eftermælet for-
tæller. Jeg tror, han var en dygtig øko-
nom og administrator. Er det rigtigt, 
kan det godt være, at jeg vil skrive 
lidt om det. »

ulha@berlingske.dk

FAKTA�
HANS SKOV CHRISTENSEN

Alder: 65 år.

Karriere: Adm. direktør i Dansk 
Industri siden 1991, da organisationen 
skulle stiftes.
Adm. dir., Dansk Arbejdsgiverforening 
(1985-91), hvor han var ansat siden 1972 bl.a. 
som kontorchef. 
Undervisningsassistent i national- og driftsøkonomi 
på Københavns Universitet (1967-70 og 1972-74). 
EDB-konsulent (1971-72).

Bestyrelsesposter: Nuværende og tidligere medlem af 
adskillige bestyrelser, bl.a. som hhv. formand og næstformand for 
Kristeligt Dagblads og Tivolis bestyrelser. Medlem af de konservatives 
hovedbestyrelse (1965-68), medlem af kommunalbestyrelsen i Herlev 
Kommune (1970-78), viceborgmester (1976-78). 

Ordener: Ridder af Dannebrog.

Privat: Gift med advokat Sys Rovsing siden 2006. Tilsammen har
ægteparret fem børn og syv børnebørn. Bor på Frederiksberg.

■

■

■

■
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Af Birgitte Erhardtsen

KRUSES BETROEDE MÆND

FOTO: LISELOTTE SABROE

Steen Hove, 
 først bestyrelsesmedlem 
i Amagerbanken, siden di-
rektør samme steds. Besty-
relsesformand for Finansie-
ringsselskabet af 22/2, tidl. 
Capinordic Bank.

■

Jørn Astrup Hansen, 
næstformand i EBH Bank og 
Finansiel Stabilitets udsendte 
på Færøerne vedrørende Eik 
Banki. Tidl. Midtbank-direktør 
og direktør for Føroya Banki 

■

Carsten Fode, 
ven af Steen Hove, Kruses 
studiekammerat, står bag 
advokatundersøgelser af 
Capinordic Bank og Eik Bank-
koncernen 

■

Jakob Brogaard, 
tidl. næstkommanderende i 
Danske Bank, næstformand i 
Finansiel Stabilitet og Roskilde 
Bank

■

Jens Peter Toft, 
nyvalgt medlem af besty-
relsen i Amagerbanken, 
medlem af Kruses kontor-
fællesskab på Sankt Annæ 
Plads

■

Niels Heering,
 nyvalgt bestyrelsesfor-
mand i Amagerbanken 
– privat ven af Kruse og 
bestyrelseskollega fra 
Scandinavian Private 
Equity Partners og Roskilde 
Bank

■

Erik Fosgrau, 
bestyrelsesmedlem i Finan-
sieringsselskabet af 11/2 og 
EBH Bank. Fidl. revisionschef 
i Danske Bank. Fra Jakob 
Brogaards netværk.

■

Visti Ørnekoll Nielsen, 
bestyrelsesmedlem i Finan-
siel Stabilitet, EBH Bank og 
Roskilde Bank. Tidl. direktør 
i Jyske Bank, hvorfra Kruse 
kender ham fra Nykredits og 
Jyske Banks it-samarbejde.

■

Claus Gregersen, 
CEO i Carnegie. Bestyrelses-
medlem i Scandinavian Pri-
vate Equity Partners, formand 
for Pantebrevsselskabet af 2. 
Juni, tidl. Gudme Raaschou. 

■

Steen Hemmingsen, 
nyvalgt bestyrelsesmedlem 
af Amagerbanken, som Kruse 
kender via bestyrelsesposter i 
Obel- og ØK-koncernen

■

Jørn Kristian Jensen, 
 tidl. direktør i Nordea, 
hvorfra Kruse kender ham. 
Bestyrelsesformand for Nova 
Bank Fyn, tidl. Fionia Bank, 
og bestyrelsesmedlem af 
Roskilde Bank

■

Mænd af den 
En af de mest indflydelsesrige personer i den danske finansverden, 
bestyrelsesformand i Finansiel Stabilitet, Henning Kruse Petersen, 
finder sine betroede folk til vigtige poster i statens oprydningsselskab 
i netværket. Headhunterne kan nemlig ikke løfte opgaven.
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KRUSES GODE FORBINDELSER I FINANSVERDENEN

Peter Engberg, 
koncernchef i 
Nykredit.

■

Niels Tørslev, 
formand for Total-
kredit.

■

Anders Dam, 
topchef i Jyske Bank.
■

Mogens Munk-Ras-
mussen, tidligere kon-
cerndirektør i Nykredit.

■ Lars Johansen,
 tidligere direktør i FIH.
■

Lasse Nyby, 
adm. direktør i Spar 
Nord.

■ Niels Bernstein, 
direktør, National-
banken.

■

KRUSES KONTORFÆLLESSKAB PÅ SANT ANNÆ PLADS

Jens Erik Christensen, 
tidligere topchef i forsik-
ringskoncernen Codan.

■

Vagn Sørensen, 
tidligere SAS-direktør og 
nuværende bestyrelses-
formand i TDC.

■

Michael Christiansen, 
bestyrelsesformand i DR.
■

Carsten Lønfeldt, 
tidligere direktør i 
Coloplast.

■

Preben Damgaard, 
IT-milliardær.
■

Alfred Grinderslev, 
statsaut. revisor.
■

Jens Peter Toft, 
tidligere vicedirektør i 
Danske Bank, nyvalgt 
bestyrelsesmedlem til 
Amagerbanken.

■

Ole Mikkelsen, 
adm. direktør i den 
børsnoterede kapital-
fond, SPEAS.

■

KRUSES PRIVATE VENNER OG TENNISKAMMERATER

Michael Fiorini, 
tidligere ØK-topchef
■

Christian Frigast, 
direktør I Axcel.
■

Henrik Heideby, 
direktør i PFA
■

Ole Andersen, 
tidligere partner i 
kapitalfonden EQT.

■

Hans Werdelin, 
tidligere topchef i 
Sophus Berendsen.

■

Tommy Pedersen. 
adm. direktør i 
Augustinus Fonden.

■

Eddie Skoller, 
entertainer.
■

Erik G. Hansen, 
tidligere finansdirektør 
i Mærsk

■

KRUSES FORMANDSPOSTER – kun et udvalg

 Scandinavian Tobacco Group
Øresundsbro Konsortiet
Fritz Hansen

■

■

■

C.W. Obel
Finansiel Stabilitet
ØK

■

■

■

Roskilde Bank
Socle du Monde
Den Danske Forskningsfond

■

■

■

Erhvervsinvest Management
Sund & Bælt Holdinhg

■

■

J
eg har udfordret tre head-
hunter-firmaer i København, 
som har ønsket at stille deres 
bistand til rådighed, og bedt 
dem om at komme med forslag 

til dygtige kreditfolk, vi ikke kendte i 
forvejen. Du kan tælle forslagene på 
en skovhuggers højre hånd. De findes 
ikke, undskyld jeg siger det.

Henning Kruse Petersen er en selv-
sikker mand med et solidt netværk i 
den danske finansverden. Men ikke 
mere selvsikker end, at han for en 
sikkerheds skyld har prøvet det af på 
professionelle executive search-folk. 

Så nu kan han for alvor bryste sig af 
at have det mest solide netværk i 
branchen.

»Efter 35 år i den finansielle bran-
che i Danmark med folk, som du 
kender fra din egen arbejdsplads og 
fra konkurrenterne. Så kender du 
forhåbentlig en person bedre end 
en professionel headhunter, der har 
interviewet nogle gange i en search 
proces,« siger han.

Henning Kruse Petersen og hans 
omfattende netværk og hans brug af 
det er for alvor kommet i søgelyset 
med besættelsen af pladserne i be-

styrelse og direktion i Amagerban-
ken, hvor hans gode ven, advokat 
Niels Heering, i sidste uge blev valgt 
som formand for bestyrelsen, og hvor 
hans mangeårige forretningsforbin-
delse, tidligere Midtbank-direktør 
Steen Hove, netop er indtrådt som 
direktør.

Henning Kruse Petersen vedken-
der sig, at han og hans to nærmeste 
kolleger i Finansiel Stabilitet bruger 
løs af deres personlige netværk, når 
de skal besætte vigtige poster i sta-
tens oprydningsselskab, som i løbet 
af to år er svulmet til at være Dan-

marks syvende største bank, der har 
opslugt nødstedte pengeinstitutter 
som Roskilde Bank, EBH Bank og Fio-
nia Bank. Når en bank er indlemmet 
i Finansiel Stabilitet, sættes i første 
omgang selskabets stormtropper 
ind personificeret ved adm. direktør 
Henrik Bjerre-Nielsen, som er tidlige-
re chef for Finanstilsynet, Niels Olsen, 
som har en fortid i Carnegie, og Mari-
anne Simonsen, som har været topju-
rist i Finanstilsynet. Men efter kort 
tid skiftes de ud med erfarne perso-
ner fra den danske finansverden.

»Vi må vedgå, at der ikke er nogen 

rette støbning
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Uddannelse: Uddannet 
jurist fra Århus Universitet.

Karriere: Sparekassedirek-
tør i SDS frem til 1991.

Bankdirektør Unibank 
frem til 1992.

Adm. direktør i Øresunds-
forbindelsen til 1993.

Adm. direktør i Øresunds-
konsortiet frem til 1994.

Koncerndirektør i Nykredit 
frem til 2007.

Privat: Gift med laborant 
Lene Lindgren. To sønner, 
Jannik og Kasper, der er 
hhv. director i EQT Partners 
og ansat i Royal Bank of 
Scotland i London

Er sammen med sønnerne 
medejer af biotekselska-
bet Nordic Bioscience 
Holding, som er stiftet af 
biotekentreprenøren Claus 
Christiansen. Selskabet 
kan blive milliarder værd, 
hvis det lykkes at få et mid-
del mod slidgigt færdig-
udviklet og godkendt til 
markedsføring.

■

■

■

■

■

■

■

■

HENNING KRUSE 
PETERSEN

i de bestyrelser i Finansiel Stabilitets 
datterselskaber, som Henrik Bjerre-
Nielsen, Jakob Brogaard (selskabets 
næstformand) eller jeg selv ikke ken-
der. Vi har en meget betydelig gensi-
dig tillid til hinandens dømmekraft, 
når en af os peger på en kandidat,« 
siger Henning Kruse Petersen.

Særligt betroede
Blandt de mange administrerende di-
rektører og bestyrelsesmedlemmer i 
Finansiel Stabilitet og selskabets dat-
terselskaber er der en halv snes, som 
skiller sig ud som særlig betroede i 
og omkring det statslige oprydnings-
selskab. Og selv om Henning Kruse 
Petersen gerne vil dele æren for at 
have rekrutteret kapaciteterne med 
Henrik Bjerre-Nielsen og Jakob Bro-
gaard, så stammer de fleste fra hans 
eget netværk.

Det drejer sig først og fremmest 
om advokat Niels Heering fra et af 
landets største advokatfirmaer, Gor-
rissen Federspiel. Han er Kruse Pe-
tersens private ven og bestyrelses-
kollega i Scandinavian Private Equity 
Partners siden 2006 og i Roskilde 
Bank siden 2008.

Også Amagerbankens nyudnævnte 
direktør Steen Hove, der er formand 
for bestyrelsen i den konkursramte 
Capinordic Bank for Finansiel Stabi-
litet, blev bestyrelsesmedlem for det 
statslige selskab i Amagerbanken og 
siden direktør, hører til kredsen af 
betroede mænd.

Det samme gælder tidligere vice-
direktør Jens Peter Toft, som er med-
lem af Kruses seniorkontorfællesskab 
på Sankt Annæ Plads i København, 
Jørn Astrup Hansen, som er Finansiel 
Stabilitets udsending på Færøerne, 
og det gælder tidligere Jyske Bank-
direktør, Visti Ørnekoll Nielsen, som 
udover at være bestyrelsesmedlem af 
Finansiel Stabilitet sidder i bestyrel-
sen i EBH Bank og Roskilde Bank.

Henning Kruse Petersen er bevidst 
om, at der rumsterer en vis kritik af 
hans flittige brug af netværket, når 
posterne i Finansiel Stabilitets sfære 
besættes. Selv forstår han ikke kritik-
ken, for ingen takker ham for opga-
ven:

»Det er løjerligt, som man kan få 
det vendt det på hovedet. At posterne 
er noget, som jeg forsøger at give til 
nogen. Det er helt fejlagtigt. Der er 
absolut ingen, der springer op og kys-
ser mig på kinden og siger »tak, fordi 
du pegede på mig«. Der er jo tale om 
benhårde opgaver, som man betales 
yderst ringe for, opgaver som udeluk-
kende appellerer til folk, der føler et 
vist samfundsansvar,« siger han.

»Det er klart, at når man kigger på, 
hvem jeg og Finansiel Stabilitet har 
peget på, ja, så er det folk, som til-
hører mit eller Jakob Brogaards net-
værk. Men man kan ikke forestille 
sig ret mange kreditfolk, som han og 
jeg ikke kender. Især ikke, når de skal 
have gråt hår og være igennem deres 
karriere. Vi kender dem alle sam-
men.«

Flere netværk at trække på
Henning Kruse Petersen har flere 
netværk, som han trækker på. Et af 
dem er kontorfællesskabet på Sankt 
Annæ Plads, som huser folk som Pre-
ben Damgaard, tidligere SAS-direktør 
Vagn Sørensen, tidligere EQT-partner 
Ole Andersen og Jens Peter Toft, som 
er tidligere vicedirektør i Danske 
Bank og for nylig indtrådt i Amager-
bankens bestyrelse.

Et andet centralt netværk er Scan-
dinavian Private Equity Partners, 
som  rådgiver det børsnoterede inve-
steringsselskab SPEAS, som Henning 
Kruse Petersen har taget initiativ til 
at starte i 2006. Carnegies topchef 
Claus Gregersen og Niels Heering er 
begge medlem af bestyrelsen her. 
Claus Gregersen er også bestyrelses-

formand i Pantebrevsselskabet af 2. 
juni, det tidligere Gudme Raaschou 
under Finansiel Stabilitet. 

Men Henning Kruse Petersen vil 
under ingen omstændigheder accep-
tere en antydning af, at Finansiel Sta-
bilitet bare sætter vennerne ind på 
ledelsesposterne: 

»Det er så langt fra realiteternes 
verden, som det kan være. Men det er 
rigtigt, at vi bruger dem, vi kender, og 
at vi bruger vores overtalelsesevner 
til at få dem til at påtage sig denne 
samfundsopgave.«

Mænd med betydelig erfaring
Og der er heller ingen, der bliver rige 
af at arbejde for Finansiel Stabilitet. 

»Der ikke nogen, der kan lægge en 
krone til deres formue, efter at de har 
brugt mange kræfter på opgaverne i 
Finansiel Stabilitet,« siger Kruse Pe-
tersen.

Endelig er alle mænd af rette støb-
ning: 

»Kredsen er karakteriseret af folk 
med en betydelig erfaring og indsigt 
i kreditmæssige forhold. Det er folk, 
som kan overskue og gennemanaly-
sere kreditsager, og så kommer det 
helt, helt afgørende – det er ordent-
lige folk. Og alle ved, hvad det er at 
være ordentlig,« siger Kruse Petersen, 
som alligevel uddyber, hvad man me-
ner med »ordentlig«:

»Det er folk, der absolut aldrig 
nogensinde kunne drømme om at 
lægge falske lodder i vægtskålen. De 
kører et renfærdigt løb overfor deres 
kolleger, medarbejdere og kunder, og 
de løser deres opgave i Finansiel Sta-
bilitet bedst muligt,« siger han.

Jamen, hvad med Steen Hove, vil 
nogen straks spørge – han blev jo 
dømt for insiderhandel ved første in-
stans i Midtbank-sagen. Ganske vist 
blev han frikendt både i Landsretten 
og Højesteret, men …

»Jeg fulgte jo forløbet af den sag, 

som var meget disharmonisk i for-
hold til mit indtryk af Steen Hove, 
som jeg har læst sammen med og 
kender fra Herning, da jeg var direk-
tør i SDS, og han var direktør i Midt-
bank. Sagen fik jo en lykkelig afslut-
ning for Steen Hove, og vi har siden 
fået det snakket fornuftigt igennem, 
og jeg har fuld tillid til, at Karsten Ree 
har fået en rigtig god direktør i sin 
bank,« siger Kruse Petersen, som er 
glad for, at han været med til at bane 
vejen tilbage til en erhvervskarriere 
for Steen Hove.

Henning Kruse Petersen er bevidst 
om faren for interessekonflikter i re-
lationen mellem hans tillidsposter 
rundt omkring og posten som besty-
relsesformand i Finansiel Stabilitet. 
Derfor har han overladt jobbet som 
formand for den konservative er-
hvervsklub CBusiness til Birgit Aaga-
ard-Svendsen. Kruse er dog fortsat 
medlem af klubben, som rejser penge 
til partiet. 

Ingen tvivl om habilitet
»Der må ikke kunne rejses tvivl om 
habilitet,« siger han og forklarer, at 
han hele tiden tager sig i agt for inte-
ressekonflikter:

»Da Eik Bank skulle have en garan-
ti, så gik jeg udenfor døren i Finansiel 
Stabilitets bestyrelse, fordi Eik Bank 
hovedfinansierer Erik Damgaard og 
hans Cantobank. Jeg vurderede, at 
der kunne rejses kritik, hvis jeg med-
virkede til at tage beslutning om en 
sådan garanti,« fortæller Henning 
Kruse Petersen, som gennem et par 
år har bistået vennen Preben Damga-
ard med at rede trådene ud i brorens 
kriseramte investeringsselskab, Erik 
Damgaard Porteføljeinvest. »Conflict 
of interest er noget, man skal tage al-
vorligt.« 

bge@berlingske.dk

Henning Kruse Petersens netværk omtaler han som »folk med en betydelig erfaring og indsigt i kreditmæssige forhold. Det er folk, som kan overskue og gennemanalysere 
kreditsager, og så kommer det helt, helt afgørende – det er ordentlige folk. Og alle ved, hvad det er at være ordentlig.« Foto: Liselotte Sabroe
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Fremtiden    
Den tidligere mesterbokser og nu også tidligere ejendomsmatador, Hans-Henrik 
Palm, fik endnu en tur igennem mediemøllen onsdag i denne uge, da han efter 
blot nogle få minutters optræden i konkursretten, Sø- og Handelsretten, fik den 
triste besked, at hans forretningsimperium blev erklæret konkurs.

Palm selv tog det økonomiske højrehåndskryds med værdighed. Okay, han 
havde satset – og tabt. Fair nok, så må man en tur igennem retsmaskineriet. 
Hvad han ikke helt kunne kapere var, at han over de senere år er blevet synonym 
med Amagerbankens nedtur, og i den forbindelse var der nogle drøje hug især til 
visse dele af pressens behandling af ham. Herfra var der sat flere urene stød ind 
– mente altså Palm.

Efter alt det hurlumhej onsdag morgen havde Hans-Henrik Palm behov for 
senere på dagen at falde lidt til ro med en god frokost.

Og hvad er så mere naturligt end at frekventere den nærliggende frokostrestau-
rant på Sankt Annæ Plads med det fremadskuende navn, Cafe Fremtiden. 

Find Bent Erik     
Verdens største vindmølleproducent Vestas med domicil i Randers har fået 
ørerne i maskinen de seneste år. Aktiekursen rasler ned, strategien er usikker, 

konkurrenterne napper Vestas i haserne, og Vestas kæmper 
benhårdt for at holde skansen. Senest har Vestas måtte fyre 
3.000 medarbejdere, og lægger flere og flere operationer til 
udlandet.

Topchefen Ditlev Engel er blevet synonym med Vestas’ op- 
og nedture, mens formanden gemmer sig i sit formandskon-
tor. Og hvem er det så, der er formand? Tjah, bom-bom. Han 
hedder Bent Erik Carlsen, er 65 år og har faktisk været besty-
relsesformand for verdens største vindmøllekoncern i hele 14 
år. Altså en formand, som i den grad er ansvarlig for den lagte 
strategi. I toplederkredse spøges der nu med: Find Bent Erik 
– efter den populære børnebog Find Holger.

Selv om Vestas befinder sig i sin måske sværeste tid i nyere 
tid, rutter formanden ikke med udmeldingerne. Udover et 
udsagn tidligere i år om, at »USA er uforudsigelig«, er det 
småt med faste holdepunkter for de 135.000 aktionærer om, 
hvordan bestyrelsen og formanden i grunden ser på fremti-

den. Bent Erik Carlsen har gået i den gamle skole i A.P. Møller - Mærsk, dengang 
– modsat i dag – hvor man i Mærsk-gruppen skyede offentligheden som pesten. 
Som formand i bl.a. Maersk Air og bestyrelsesmedlem i flyselskabet Martin 
Air har han været med til at afvikle og sælge selskaber. Vestas skal dog næppe 
hverken afvikles eller sælges, men hva’ så, spørger 135.000 forventningsfulde 
aktionærer.

Bordfodbold i hjørnekontoret     
Hvis du ikke lige ved, hvad du skal bringe med under armen 
som gave til din næste reception, så er der inspiration at hen-
te hos pensionskassen PFA Pension. Pensionskassedirektør 
Henrik Heideby tænkte kreativt, da han i den forløbne uge 
skulle til alle receptioners moder, farvel-og-tak receptionen 
for Kong Hans (Hans Skov Christensen) i Dansk Industri. Et 
bordfodboldspil.

Hans Skov og PFA har haft et mangeårigt parløb. DI-
direktøren har nemlig været med i PFA-bestyrelsen i en 
årrække. Om Hans Skov er inkarneret bordfodboldspiller 
står hen i det uvisse, og nok er Hans Skov Christensen på vej 
over i pensionistrækkerne, men om han får tid til at spille 
bordfodbold er nok tvivlsomt. Så var der måske mere idé i 
den motorsavsgave, som også lå på det ekstremt fyldige ga-
vebord. Den nu forhenværende DI-boss har nemlig erhver-
vet sig en gård i det jyske med tilhørende skovarealer.

I PFA Pension er man ikke helt uvant med særlige gaver 
ved særlige lejligheder. Da således den tidligere PFA-chef, 
André Lublin, fyldte 50 – det er efterhånden et par årtier 
siden – var en af pensionskassens gode samarbejdspartnere, 
den kreative og kulørte byggematador Kurt Thorsen, i færd 
med at indkøbe en hest, en levende væddeløbshest, til den 
hesteinteresserede Lublin. Da det kom Lublin for øre, fik han 
høfligt men kontant gjort Kurt Thorsen opmærksom på, at 
han ikke kunne eller ville tage i mod en sådan gave. Thorsen 
fattede budskabet og dukkede i stedet op med en heste-
saddel.

Hans-Henrik Palm. 
Arkivfoto: 
Henning Bagger

Bent Erik 
Carlsen. 
Arkivfoto: 
Bo Amstrup

Hans Skov Christensen. 
Arkivfoto:  
Jens Nørgaard Larsen

NYE I BESTYRELSER  Data til bestyrelserne er leveret af BIQ

K/S Göteborg Retail, Sverige
Michael Kaa Andersen er ud-

trådt af bestyrelsen for K/S Göte-
borg Retail, Sverige, til fordel for 
Erik Klixbüll.

Gartneriet Larsen & Roll ApS
Nick Bigler har overtaget Ernst 

F. Mittags post som formand for 
bestyrelsen for Gartneriet Larsen & 
Roll ApS. 

Dansk Vilomix A/S
Erik Munk Poulsen er fratrådt 

som bestyrelsesmedlem for Dansk 
Vilomix A/S, mens Carsten Kilde-
gaard Lauridsen er tiltrådt som 
næstformand. 

Viprema Invest ApS
Mads Danielsen, Brian Michael 

Overmark og Claus Harring Boll er 
alle udtrådt af bestyrelsen for Vip-
rema Invest ApS.

DSB Ejendomsudvikling A/S
Klaus Pedersen overtager Bartal 

Mikal Kass’ post i er bestyrelsen for 
DSB Ejendomsudvikling A/S. 

■

■

■

■

■

Structural Vibrations 
Solutions A/S

Thor Jespersen har overtaget 
Per Sondrups post i bestyrelsen for 
Structural Vibrations Solutions A/S

Ejendomsselskabet 
Klosterhaven P/S

København Ejendomme Holding 
ApS har stiftet Ejendomsselskabet 
Klosterhaven P/S, hvorefter Bjørn 
Berg, Torben Kjær Kristensen og 
Anette Lonsdale er indtrådt i be-
styrelsen med Bjørn Berg som for-
mand.

Protein- og Oliefabrikken 
Scanola A/S

Christian Pagaard Junker har 
overtaget Erik Munk Poulsens post 
som formand i bestyrelsen for Pro-
tein- og Oliefabrikken Scanola A/S.

Lund & Sørensen A/S
Ulf Christer Fredriksson, Tor-

sten Gert-Erik Lindquist og Ole 
Steen Bækby er indtrådt i besty-
relsen hos Lund & Sørensen A/S i 
stedet for Hans-Christian Ohrt og 
Palle Nygaard Lund. 

■

■

■

■

Botomline Communications 
Mogens Munk 

Rasmussen er 
udtrådt af besty-
relsen for Bot-
tomline Commu-
nications A/S.
 

Nimble Invest ApS
Lars Stoltze og Lars Steen-Jør-

gensen er udtrådt af bestyrelsen for 
Nimble Invest ApS. 

 Creo Arkitekter CPH A/S
Lars Pilgaard er tiltrådt som 

bestyrelsesformand for Creo Arki-
tekter CPH A/S, mens Hans Toks-
vig Larsen er tiltrådt som næstfor-
mand.

Nordic Seed A/S
Erik Munk Poulsen er udtrådt af 

bestyrelsen for Nordic Seed A/S. 

Comx Holding A/S
Finn Helmer er i bestyrelsen for 

Comx Holding A/S blevet udskiftet 
med Steen Hundevad Knudsen. 

■

■

■

■

■

Organic Fuel Technology A/S
Anders Hjortshøj, Erik Engholm 

Poulsen, Henrik Hjortshøj Nør-
holm, Jens Petri Petersen, Rasmus 
Juhl Rasmussen og Svend Casper 
er udtrådt af bestyrelsen for Organic 
Fuel Technology A/S. Bo Gustafs-
son, Christian Carlo Larsen, Erik 
Engholm Poulsen, Jørn Gregersen 
Grove og Kim Frimer er indtrådt 
med Kim Frimer som formand. 

SD Genomics ApS
Lindhart Bryder Nielsen, Lars 

Axel Bolund, Asger Krogsgaard, 
Orla Grøn Pedersen og Jian Wang 
er alle udtrådt af bestyrelsen for 
SD Genomics ApS. Man Fung Mak 
er samtidig indtrådt i direktionen i 
stedet for Orla Grøn Pedersen. 

Synoptik A/S
Eduard Martinus Visser er ud-

trådt af bestyrelsen for Synoptik A/
S. Theo Alexander Kiesselbach er 
herefter indtrådt.

Brüel Acoustics ApS
Birgitte Brüel er fratrådt besty-

relsen for Brüel Acoustics ApS.

■

■

■

■

 IBM Danmark ApS
Mats Tore Daniel Gardtman er 

udtrådt af bestyrelsen for IBM Dan-
mark ApS, hvorefter Claus Gylling 
er indtrådt. Den administrerende 
direktør Lars Mikkelgaard-Jensen 
er samtidig tiltrådt som ny besty-
relsesformand. 

SFB Elite ApS
Jens Bertel Rasmussen er fra-

trådt som bestyrelsesmedlem for 
SFB Elite ApS til fordel for Flem-
ming Eilsø. Adam Ringsby-Brandt 
er samtidig tiltrådt som bestyrel-
sesformand.

K/S Hirschberg/Heidelberg
Svend Peder Falk Rønne og Mi-

chael Stounberg er fratrådt som 
bestyrelsesmedlemmer for K/S 
Hirschberg/Heidelberg. Leif Tomas-
son og Henrik Hamre er samtidig 
tiltrådt som formand.

■

■

■

»
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Af Vibeke Skytte
rådgivningschef, Lederne

Tillid er en grundsten for at 
udfylde lederjobbet. Det ved 
de fleste ledere – og hvis de 
ikke ved det fra første dag på 
lederjobbet, finder de hurtigt 
ud af det. Derfor giver det 
også mening, når begrebet 
tillidsbaseret ledelse ofte bli-
ver sat på dagsordenen i for-
hold til god ledelse.

Tillid i ledelse og leder-
jobbet handler i høj grad om 
at opbygge og vedligeholde 
professionelle relationer, og 
det er vigtigt fra begyndel-
sen at gøre sig klart, at til-
liden ikke kun går én vej. En 
god leder skal turde og ville 
afgive en del af sin magt og 
kontrol, men medarbejderne 
skal også påtage sig et ansvar 
for, at opgaverne løses, og at 
dialogen er professionel. 

Ægte og ærlig
Den tillidsfulde relation kræ-
ver, at chefen vil give ægte 
og ærlige tilbagemeldinger 
– både for de gode resultater, 
der bliver opnået, og omkring 
de fejl, der bliver begået, så 
de kan undgås i fremtiden. 
Men et professionelt tillids-
forhold forudsætter også, at 
medarbejderen både vil sige 
til og fra i tide, så lederen kan 
skabe de rammer og skaffe 
de ressourcer, som er nød-
vendige.

Nøglen til at skabe tillid 
mellem dels direktøren og 
mellemlederen, dels mellem 
lederen og medarbejderne er 
klar, rettidig og ærlig kom-
munikation. Det gælder også, 
når det er de kedelige og dår-
lige nyheder, som på kort sigt 

kan forringe vilkår og jobmu-
ligheder. Derfor oplever jeg 
også ind imellem, at nogle 
ledere »trækker sig«, når til-
lidsforholdet skal stå sin prø-
ve i svære situationer. De har 
glemt at opbygge og udøve 
tillidsbaseret ledelse, som 
vel at mærke ikke er ensbe-
tydende med at være som en 
ven over for medarbejdere og 
kolleger. Lederjobbet er nem-
lig ikke en popularitetskon-

kurrence med publikum. 
For mig at se er en vigtig 

del af tillidsbaseret ledelse 
at gennemføre og kommu-
nikere de beslutninger og 
forandringer, som forventes 
i lederjobbet, med en høj tro-
værdighed og forudsigelig-
hed. Hvis man som leder ikke 
giver sin fortolkning af med-
arbejdernes udsagn og hand-
linger til dem – og forventer 
det samme den anden vej 

– øges risikoen for misforstå-
elser. For hver gang der bliver 
gættet forkert om lederens 
eller medarbejderens inten-
tioner, bliver temperaturen 
på tillidsbarometeret sænket 
et par grader. Medarbejderne 
har krav på at vide, hvor de 
har deres chef. Ved de det, er 
det et udtryk for tillid – også 
når lederen tvunget af om-
stændighederne skal træffe 
upopulære beslutninger.

Mistilliden har alt for gode 
vækstbetingelser, hvis man i 
en relation skal gætte sig til, 
hvad der er rigtigt, eller hvis 
man ikke tror på, hvad den 
anden part siger. Så at udøve 
tillidsbaseret ledelse er også 
at turde være professionelt 
ærlig og direkte som leder 
– og det er vel at mærke ikke 
det samme som at være en 
kynisk og brutal leder! 

Negativ spiral
Mange af de ledere, som sø-
ger rådgivning hos Lederne, 
har ofte mistet tilliden til de-
res egen chef eller er blevet 
»ramt« af medarbejdernes 
mistillid. Når vi kommer ind 
til sagens kerne, viser det sig 
ofte, at lederen ikke i tide el-
ler præcist nok har fået sagt 
til og fra i forhold til foran-
dringer, konflikter og ram-
mer. Og er man først kom-
met ind i en negativ spiral, 
kan det være svært at finde 
en vej frem, som er farbar for 
alle parter. For så vel som at 
det kan tage et stykke tid for 
en ny leder at få skabt tillids-
fulde relationer og dermed 
udøve tillidsbaseret ledelse, 
så er det min erfaring, at det 
tager endnu længere tid at 
få genopbygget tilliden, hvis 
den først er bristet. 

Høj tillid i Danmark
Det er dog vigtigt at holde 
fast i, at jeg rent faktisk synes, 
langt de fleste ledere dygtigt 
evner at udøve tillidsbaseret 
ledelse. Og den opfattelse bli-
ver understøttet, når man ser 
på, hvor højt Danmark scorer 
sammenlignet med andre 
lande, når det gælder tillid 
til både institutioner og virk-

somheder. Nye undersøgel-
ser fra bl.a. Lederne, Dansk 
Industri og LO viser, at der er 
en høj grad af tillid til ledere 
og ledelse, især mellem med-
arbejder og nærmeste leder. 
Senest placerede det inter-
nationale rekrutteringsfirma 
Randstad Danmark på før-
stepladsen i en undersøgelse 
med 26 lande, når det gælder 
tilfredshed med chefen, idet 
fire ud af fem medarbejdere 
i Danmark er tilfredse eller 
meget tilfredse med deres 
nærmeste leder. 

Der er ingen tvivl om, at 
tillidsfulde relationer er helt 
afgørende for den store til-
fredshed med lederne. Så lad 
os sætte fokus på, hvad der 
skaber tillidsbaseret ledelse, 
så vi også kan få den sidste 
femtedel med. Det er et an-
svar, som kun kan løftes i 
fællesskab mellem ledere og 
medarbejdere. Jeg tror på, at 
gensidig respekt og mod fra 
begge parter til at sige ærligt 
til og fra giver flere ledere, 
der vil optræde tillidsbaseret 
i deres ledelsesstil. 

Så hvorfor ikke bare bruge 
noget mere »tillid«?  Jeg har 
ikke mødt nogen ledere, der 
er nået ret langt i deres kar-
riere ved at satse hårdt på 
mistillid i deres relationer til 
medarbejdere, kolleger eller 
kunder.  

business@berlingske.dk

Tillid
En tillidsfuld relation mellem leder og medarbejder 

kræver klar og ærlig kommunikation fra begge parter.
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INDUSTRIENS FONDS PRISOPGAVE

Industriens Fond udskriver en prisopgave på 250.000 kr. 

Opgaven skal indeholde et konkret forslag til løsninger på nogle 
af de innovations- og produktivitetsudfordringer, som danske 
virksomheder står overfor. Løsningsforslaget skal være baseret 
på en solid analyse af udfordringerne. 

Læs mere om prisopgaven på 
www.industriensfond.dk

Om Industriens Fond

Industriens Fond udvikler og støtter innovative, 
inspirerende og økonomisk bæredygtige initia-
tiver, der styrker dansk erhvervslivs, og i særde-
leshed industris, konkurrenceevne. Fonden har 
en formue på næsten 4 mia. kr. og går hvert år 
ind i projekter for ca. 100 mio. kr.



Af Frederik M. Juel

Finanskrisen er langsomt ved 
at stilne af, og det får dansker-
ne til at være mindre sure på 
deres banker. Antallet af kla-
ger til Pengeinstitutankenæv-
net vil falde med mere end en 
tredjedel i 2010 målt i forhold 
til rekordåret 2009.

Men antallet af klager vil 
stadig være meget stort og vil 
sandsynligvis komme op på 
det tredje højeste niveau siden 
Pengeinstitutankenævnet blev 
oprettet i 1998.

Det spår direktør i Penge-
institutankenævnet Thomas 
Brenøe. Finanskrisen rasede 
sidste år, og det fik antallet af 
klager til at skyde i vejret til 
1.304, hvilket er det største 
antal nogen sinde.

»Vi får lige nu omkring 60 
klager om måneden. For året 
som helhed vil vi nok komme 
op på omkring 750-800 klager. 
Det er et kraftigt fald i forhold 
til 2009, og vi er tilbage ved 
mere normale tilstande,« siger 
Thomas Brenøe.

»I 2009 kom der rigtigt 
mange klager over bestemte 
banker i form af Roskilde Bank 

og Løkken Sparekasse. Det 
sker ikke mere, men hvis vi ser 
på antallet af klager i år, er det 
stadig i den høje ende,« siger 
Thomas Brenøe.

Han understreger, at det 
meget store antal klager i 2009 
stadig sætter sine spor.

»Vi har omkring 450 sager 
fra sidste år, der ikke er afgjort. 
Vi satser på at have dem gjort 
færdige i løbet af første halv-
del af det nye år. Uden at jeg 
vil definere det mere præcist,« 
siger Thomas Brenøe.

Nye regler
Tallene fra Ankenævnets års-
beretning for 2009 viser, at det 
kun er sket tre gange, at det år-
lige antal klager er røget over 
700. Det var i 1993 og 1994 
med henholdsvis 711 og 844 
samt sidste år.

Resultatet for i år kan blive 
påvirket af, at der kommer nye 
forældelsesregler. Fra begyn-
delsen af det nye år vil krav om 
erstatninger eller tilbagebeta-
linger være forældet allerede 
efter tre år mod tidligere fem. 
Det betyder, at det i år er sidste 
chance for at indlevere klager 
tilbage fra 2006 og 2007.

Thomas Brenøe har dog 
ikke noget bud på, om det vil 
give en regn af klager hen mod 
årets slutning. Mens forbru-
gerombudsmand Henrik Øe 
understreger, at de kunder, 
som har købt finansielle pro-

dukter før finanskrisen, og 
som de i dag føler sig snydt 
med, skal på banen nu, hvis de 
vil gøre deres krav gældende.

I Forbrugerrådet har man 
hellere ikke noget bud på, om 
der vil komme ekstra klager 
inden nytår på grund af de 
strammere regler.

Forbrugerrådet håber, at vi 
aldrig igen kommer til at se 
lige så mange klager som sid-
ste år. Men økonom Carsten 
Holdum mener, at der fortsat 
er for mange problemer i for-
holdet mellem kunderne og 
deres banker.

»Når det oplyses, at der 
forventes 800 klagesager i 
år, hvilket er over dobbelt så 
mange som antallet var for år 
tilbage, så er det et bekymren-
de højt antal. Det viser, at der 
er mange tvister mellem ban-
ker og kunder,« siger Carsten 
Holdum.

»Det høje antal klager skyl-
des en kombination af, at man-
ge banker har solgt produkter, 
som kunderne enten ikke hav-
de brug for eller tabte penge 
på at købe, samtidig med at 
danskerne i stigende grad er 
blevet bevidste om at se deres 
bankforhold igennem,« siger 
Carsten Holdum.

Regner med et fald
Forbrugerrådet påpeger, at 
der i princippet kan klages 
over alle sager, hvor banken 

ikke leverer varen, og kunden 
dermed får et økonomisk tab. 
Ifølge Ankenævnet var der sid-
ste år flest klager over Danske 
Bank i form af 48.

Jyske Bank var på den uhel-
dige andenplads med 37 kla-
ger. I alt 66 pengeinstitutter 
blev ramt af klager i 2009. En 
meget stor del af dem handler 
om rådgivningen i forbindelse 
med investeringer.

Sidste år var der i alt ti sager, 
hvor det pågældende pengein-
stitut meddelte, at det ikke vil 
følge afgørelsen fra Ankenæv-
net.

Stadig for mange klager
I Finansrådet glæder man sig 
over færre klager, men erken-
der, at der stadig er mange af 
dem.

»Når finansmarkederne ikke 
opfører sig, som man forven-
ter, giver det normalt mange 
klager. Finanskrisen har givet 
situationer, hvor kunderne 
har følt, at de er blevet rådgi-
vet forkert i den periode, hvor 
det gik rigtigt stærkt i økono-
mien,« siger underdirektør i 
Finansrådet Susanne Dolberg.

»Ikke alle de sager er kom-
met frem endnu. De kommer 
gradvist i løbet af de næste år. 
Men vi regner med, at antallet 
af klager vil falde fremover,« 
siger Susanne Dolberg.

fmj@berlingske.dk

Solidt dyk i antal bank-
klager efter rekordår
Sagsbunken vil falde i år hos Pengeinstitutankenævnet. Antallet af klager vil dykke med 
over 500 i forhold til rekordåret 2009, forudser ankenævnet. Men der er stadig for 
mange tvister mellem bankerne og deres kunder, mener Forbrugerrådet.

BERLINGSKE GRAFIK / MALLINGKILDE: PENGEINSTITUTANKENÆVNET

Færre klager over banken

0

300

600

900

1.200

1.500

1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09   10
(Estimat)

»Når det oplyses, at der forventes 800 
klagesager i år, hvilket er over dobbelt så 
mange som antallet var for år tilbage, så er det 
et bekymrende højt antal. Det viser, at der er 
mange tvister mellem banker og kunder.« 

– Carsten Holdum, økonom, Forbrugerrådet

Antal klagesager i Pengeinstitutankenævnet:

 

AKTIEKOMMENTAR
AF BRUNO JAPP, WWW.AKTIEUGEBREVET.DK

EFTER NOGLE UGER med en svagt sivende tendens 
mistede AktieUgebrevets Aktiebarometer endelig 
fodfæstet i denne uge. Der er imidlertid et enkelt 
forhold omkring kursfaldene, som man bør lægge 
mærke til. 

NEMLIG, AT SELV om C20-aktierne gennemsnitligt 
er gået klart tilbage i forhold til sidste uge, så har 
nedturen langt fra ramt alle ens. Som det fremgår 
af tabellen, er der faktisk syv aktier, som har for-
mået at fastholde topkarakteren i AktieUgebrevets 
Aktiebarometer, og eftersom den gennemsnitlige 
score er faldet markant, må det jo betyde, at nogle 
aktier er blevet ramt hårdt. 

DET GÆLDER SPECIELT NKT Holding, som bestemt 
ikke blev belønnet for et ellers ganske godt 3. kvar-
talsregnskab i denne uge. Men også Carlsberg og 
William Demant Holding er røget helt til bunds, og 
den placering stiller vi spørgsmålstegn ved hold-
barheden af.

PÅFALDENDE ER DET også, at Tryg stadig ligger helt 
i bunden, mens konkurrenten Topdanmark faktisk 
er gået frem i denne uge og nu ligger på den rig-
tige side af midten. Det kan naturligvis skyldes, at 
Topdanmark simpelt hen klarer sig bedre end Tryg, 
men en anden årsag kan være, at Trygs negative 
børsmeddelelse for et par uger siden skabte usik-
kerhed omkring selskabets 3. kvartalsregnskab. Og 
dermed har fået investorerne til at holde sig på af-
stand indtil videre.

NU ER 3. KVARTALSREGNSKABET imidlertid på ga-
den, og selv om det ikke imponerede, betyder det 
dog, at usikkerheden nu er væk. På trods af Trygs 
kedelige regnskab opjusterede eksempelvis SEB 
Enskilda i denne uge sin anbefaling af aktien fra 
Hold til Køb, og ud over Carlsberg og William De-
mant ser vi Tryg som en af de aktuelle bundaktier, 
man bør overveje til en kortsigtet investering.

INTERESSANTE MULIGHEDER 
I BUNDEN AF C20

Firma Karakter Ændring Tendens

AKTIE��TJEK
Hvilke aktier er stærke lige nu?

Pointene går fra 0-6 point.
0-3 point placerer aktien under middel
4-6 point placerer aktien over middel.

DSV 6 (0) �
FLSmidth & Co. 6 (0) �
Sydbank 6 (0) �
Novo Nordisk 6 (0) �
Coloplast 6 (0) �
Jyske Bank 6 (0) �
Novozymes 6 (+1) �
Topdanmark 4 (+2) �
Danske Bank 4 (-2) �
A. P. Møller - Mærsk A 4 (-2) �
A. P. Møller - Mærsk B 4 (-2) �
NKT Holding 3 (-3) �
H. Lundbeck 3 (-1) �
Nordea 2 (-1) �
Danisco 2 (-1) �
Vestas Wind Systems 1 (0) �
Tryg 1 (0) �
D/S Norden 1 (0) �
Carlsberg 1 (-2) �
William Demant Holding 1 (-2) �

Gennemsnit 3,65 (-0,65) �

AktieUgebrevets Aktiebarometer tager udgangspunkt i, hvordan det enkelte selskabs 
aktiekurs udvikler sig set i forhold til den aktuelle omsætning i aktien og den 
gennemsnitlige omsætning over en længere periode. 
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Af Peter Suppli Benson
fra Tokyo og Guangzhou

Navngivning 
for fuld musik

D
annebrog vajer 
uden for kæmpe-
koncernen Mitsuis 
hovedkvarter midt 
i Tokyo, side om 

side med Japans flag med den 
opadgående sol – og selvfølgelig 
Mitsuis husflag.

Indenfor er direktion, besty-
relsesformand og yderligere et 
par bestyrelsesmedlemmer fra 
Rederiet J. Lauritzen netop budt 
velkommen, og de føres med det 
samme ind i de ventende eleva-
torer, der hurtigt sender dem 24 
etager op i handelshusets indre. 

Besøget handler ikke i første 
omgang om konkrete forhand-
linger, i stedet er det en slags 
høflighedsvisit, hvis betydning 
det er så vigtig at forstå, når man 
som dansk virksomhed gerne vil 
handle med en japansk kæmpe-
koncern som Mitsui.

Succesen er hjemme
Og faktisk er det allerede her 
muligt at konkludere, at besøget 
er en succes. For i stedet for at 
blive ført ind i et mødelokale på 
24. etage, sendes de danske gæ-
ster op ad trappen til højhusets 
øverste etage, direktions- og be-
styrelsesgangen. 

Det er her, med bløde dybe 
tæpper på gulvene, franske me-
stre på væggene og enkeltkon-
torer til Mitsuis topfolk, at de 
danske gæster får lov til at hilse 
på udvalgte Mitsui-direktører, 
udveksle høfligheder og næsten 
ikke udveksle ord om dagligda-
gens kedelige forretningsemner.

Toppen hilser på
For besøget handler mere om at 
sikre den gode relation, at sørge 
for at tonen er god, og at vise at 
J. Lauritzen tager samarbejdet 
med Mitsui så alvorligt, at man 
faktisk har fløjet både topfolk og 
bestyrelsen ind for at hilse på.

For Mitsui og en række andre 
japanske virksomheder får stadig 
større betydning for J. Lauritzen. 
Rederiet har de seneste år sat-
set og udvidet indsatsen i Japan, 
hvor man både henter kunder, 
men også lejer en række skibe 
på lange kontrakter, bl.a. fra en 

mindre skibsreder, der har tjent 
pengene til sine skibe ved at pro-
ducere vådservietter.

Asiens vækst skal udnyttes
Nu skal Japan og en række andre 
asiatiske lande have en endnu 
mere central placering i den nye 
strategi, som direktionen i J. Lau-
ritzen er ved at lægge. Den skal 
sende J. Lauritzen op i det næste 
luftlag, efter seks år, hvor om-
sætningen er blevet seks gange 
så stor, men også et par år, hvor 
den økonomiske krise har ramt 
hårdt.

»Det er ved at være tidspunk-
tet, hvor vi som virksomhed skal 
tage næste skridt. Den økonomi-
ske krise tvang os selvfølgelig til 
at fokusere meget på enkeltom-
råder. Vi har bl.a. fået udvidet 
antallet af bankforbindelser, vi 
har fået ekstern kapital ind, og vi 
har nu en klart større økonomisk 
uafhængighed, ligesom vi har 
styr på finansieringen af vore 
nybygninger. Dertil kommer, at 
vi indtjeningsmæssigt er kom-
meget godt gennem krisen. Nu 
kan vi se, at der igen er vækst på 
en række markeder, og det skal vi 
selvfølgelig udnytte. Derfor sid-
der vi netop nu i et omfattende 
strategiarbejde, hvor Asien ikke 
mindst får en stor plads,« siger 
Torben Janholt, adm. direktør i
J. Lauritzen.

Vækstboost i vente
J. Lauritzen har skruet op for ak-
tiviteterne i bl.a. Japan og Sin-
gapore, hvor man har ansat nye 
folk, og hvor rederiet er massivt 
til stede. Det handler dels om 
forretning på en daglig basis, 
dels i lige så høj grad om at skabe 
kontakter, der skal give rederiet 
et fremtidigt vækstboost.

Det er tydeligt under direk-
tionens og bestyrelsens besøg i 
Japan, Hong Kong og Kina, som 
er en blanding af møder med nu-
værende og potentielle kunder 
og forretningsforbindelser – og 
en måde for direktion og besty-
relse at afstemme planerne for 
fremtidens J. Lauritzen.

pebe@berlingske.dk

Lauritzen skruer op  
Rederiet J. Lauritzen satser stenhårdt på at 
vinde kunder og nye samarbejdspartnere i 
Asien. Selskabet har netop haft både direktion 
og bestyrelse på besøg i Japan og Kina, hvor 
den bl.a. skulle klædes på til at færdiggøre en 
ny strategiplan. Asien får endnu større betyd-
ning i fremtiden, og Lauritzen gør klar til at 
skrue op for væksten efter et par forsigtige år.

Gudmor Elisabeth 
Vad Sørensen døbte 
»Freja Pegasus«  i en 
regn af festfyrværkeri 
og konfetti. 
Foto: Peter Suppli 
Benson
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Af Peter Suppli Benson

Hvis man lukker øjnene, er det næste 
som at være hjemme i Danmark.

»Der er et yndigt land« udsat for 
sydkinesisk værftsorkester lyder 
nærmest original, og kun varmen og 
støvet, der hvirvler rundt og knaser 
mellem tænderne, afslører, at vi står 
på en kaj ved Perle-floden i det syd-
lige Kina.

De uniformsklædte medlemmer 
af værftsorkesteret har efterhånden 
god erfaring med at spille den danske 
nationalsang. Vi er til navngivning på 

GSI-værftet i den sydkinesiske by Gu-
angzhou. En by som de færreste dan-
skere vel har hørt om, men som med 
sine ti millioner indbyggere hører til 
de største byer i verden og er et slags 
sydkinesisk centrum for den nye ver-
densorden, hvor globaliseringen har 
gjort Kina til verdens nye navle.

Flittige danske kunder
Værftet lægger, igen, kaj til en navn-
givning af et skib til et dansk rederi. 
A.P. Møller – Mærsk har fået bygget 
et stort antal tankskibe i Guangzhou, 
Torm og Clipper har også været flit-

tige kunder, og nu er det J. Lauritzen 
der skal modtage et produkttankskib 
på 55.000 tons.

Værftet tager navngivningen me-
get alvorligt. Den røde løber er rullet 
ud, da repræsentanterne for rederiet, 
med gudmoderen Elisabeth Vad Sø-
rensen i spidsen ankommer. Gudmor 
og ægtemand køres af sted i en sort 
limousine, mens resten af gæsterne 
må tage bussen ud til værftet. 

Oplevelsen er dog fælles for alle, 
da gudmoderen skærer båndet over, 
så champagneflasken med et brag 
smadres mod den røde skibsside. For 

ligesom værftet er vant til at bygge 
tankskibe nærmest på samlebånd, 
lige så kontrolleret er navngivningen. 

Festfyrværkeri
Synkront med, at flasken smadres, 
eksploderer et større fyrværkeri over 
hovederne på gæsterne, konfettien 
flyver om ørerne og symfoniorkester 
og et kinesisk trommeensemble sæt-
ter fart på en galopperende symfoni. 
Et par hurtige taler, udveksling af ga-
ver og så ombord på tankskibet, der 
fik navnet »Freja Pegasus«.

Der er endnu et par dage til afsej-

for vækst i Asien

»
FORTSÆTTES 
SIDE 12
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«
FORTSAT FRA SIDE 10

Af Peter Suppli Benson

På overfladen er det bare endnu en »al-
mindelig« reception, som man ser hver 
aften i alle klodens metropoler.

300 gæster, klædt i shippingbranchens 
sorte uniform, en håndfuld kokke til at 
servere lidt lækker mad og rigeligt med 
drikkevarer – til at smøre tørre ganer og 
lysten til at tale forretning. 

Ordet »almindelig« dækker imidlertid 
ikke J. Lauritzen-receptionen denne aften 
i slutningen af oktober. Vi er på det fine 
gamle hotel Imperial Club, blot få meter 
fra indkørslen til det kejserlige palads, 
Edo-borgen, midt i Tokyo. Og at recepti-
ons-etiketten er alt andet end typisk bli-
ver tydelig allerede ved ankomsten, en 
god halv time før receptionen »åbner«.

For når en japaner inviteres til kl. 18.30, 
så står han også klar ved døren på slaget 
18.30 – at komme senere er en fornær-
melse mod værterne.

 Derfor begynder de første japanske 
receptionsgæster allerede at ankomme 
en god halv time før, receptionen begyn-
der, og derfor er der, som det er kutyme 
i Japan, indrettet et særligt modtagelses-
lokale, hvor de japanske shipping-, forret-
nings- og bankmænd samles til for-drinks 
og lidt snacks, før den rigtige reception 
begynder. 

Snorlige rækker
Så da klokken når 18.30, står 300 gæster 
linet op i snorlige rækker uden for det sto-
re receptionslokale. Indenfor står repræ-
sentanterne fra direktion og bestyrelse i J. 
Lauritzen ligeledes linet op, og nok er det 
en rutineret flok, men grinene er nervøse, 
da fløjdørene åbnes og de japanske gæster 
disciplinerede rykker frem i køen og får 
håndtryk efter tur.

Indenfor er formlen på en succesfuld 
reception tydeligvis indstuderet blandt 
gæsterne. Først en tur til baren, siden be-
gynder gæsterne at mingle. Maden kom-
mer i anden række, først skal der arbej-
des. 

Og langsomt formeres grupperne, nogle 
kender hinanden på forhånd, andre star-
ter forsigtige samtaler, naturligvis efter at 
have udvekslet visitkort på den formelle 
japanske måde: kortet præsenteres med 
begge hænder, der udveksles, hvorefter 
man slutter med et mellemdybt buk – det 
dybe buk gemmes til de vigtige situatio-
ner. Og så kan samtalen begynde.

Langt forspil til forhandling
Som dansk gæst er den japanske re-
ceptionskultur et stilstudie i høflighed 
– og langt fra den mere afslappede danske 
model. Det mærkes også, når man som 
dansker forsøger at smalltalke med en 
japansk gæst. Engelsk er efterhånden et 
godkendt arbejdssprog også for tilbage-
holdende japanske shippingfolk, men den 
direkte danske måde at spørge på, gør sig 
ikke rigtigt over for japanerne.

For nok handler en sådan reception om 
at lære nye folk at kende, og at nogle af 
gæsterne tydeligvis gerne vil gøre forret-
ninger med værterne er tydelig, når man 
ser mange af gæsterne cirkulere omkring 
de danske direktører, indtil der er en åb-
ning, så et visitkort og en kort snak kan 
udveksles, men det foregår alligevel an-
derledes end i Danmark.

En japansk shippingmand forklarer, 
at første møde alene handler om at blive 
præsenteret. Enhver tanke om at det før-
ste møde skulle føre til resultater eller af-
taler er udelukket, og at tale om et emne 
er lige så forbudt.

 Andet møde, forklarer shippingman-

den, finder ofte sted på neutral grund, 
ofte på en restaurant en aften efter kon-
tortid. Her drikkes dus, her snakkes rundt 
om, men sjældent direkte om de mulige 
handler eller samarbejder – selv om begge 
parter udmærket ved, hvad man taler om. 

Når man så når til det tredje møde, 
nærmer man sig en egentlig forhandling 
– men stadig på den japanske måde. For 
der går let to tredjedele af et møde med 
udveksling af almindeligheder og venlig 
samtale om vejret. Først kort inden mø-
det slutter, kan der komme realiteter på 
bordet, ofte formuleret som et spørgsmål, 
hvor svaret måske først afleveres ved et 
senere møde.

Og så nærmer man sig så småt en 
egentlig forhandling. Ved det fjerde møde 
er det nemlig tilladt at være mere direkte, 
at stille spørgsmål, at forvente svar – men 
igen på den venlige og meget forsigtige 
måde, og forvent endelig ikke at kontrak-
ten så er på plads, når mødet slutter.

Erfarne receptionsløver
Tilbage til receptionen. 

Godt en time inde i receptionen er det 
allerede muligt at konkludere, at den er en 
stor succes. De japanske gæster er nemlig 
erfarne receptionsløver. Når de har hilst 
på værten, afleveret visitkortet og even-
tuelt fået en bid mad, er det kutyme at 
smutte videre, eventuelt til en anden re-
ception i byen. Derfor er det helt normalt, 
at 300 gæster på bare en time er forvand-
let til en lille håndfuld – men ikke denne 
gang, hvor der er livlig gang i snakken i 
den store sal.

Faktisk skal de sidste gæster nærmest 
smides ud efter godt et par timer, selvføl-
gelig venligt, men dog bestemt, og måske 
en cadeau til de danske værter og deres 
mere afslappede stil.

Japansk reception et studie i høflighed

ling for skibet, der sejler ud i et hårdt 
marked, hvor kunderne er blevet færre, 
og hvor fragtpriserne er dykket vold-
somt.  Ombord danner den rent indi-
ske besætning honørparade for gud-
moderen, og de er glade for deres nye 
skib, lave fragtrater eller ej.  I en global 
shippingverden, hvor antallet af danske 
søfolk falder, er en tur ud i kabyssen på 
»Freja Pegasus« en god indikator på de 
nye tider.

Her er hovmesteren inder, frikadel-
lerne er fjernet fra menuen, og i stedet 
dufter der af karry og krydrede ris. Og 
det er da også på havene langt fra Dan-
mark, at Lauritzen-skibet, der i øvrigt 
sejler under engelsk flag, skal tjene sine 
penge.

Ombord kigger Lauritzen-direktø-
rerne nysgerrigt skibet efter i sømmene. 
De erklærer sig godt tilfredse med ski-
bet og dets kvalitet, en konklusion der i 
det store hele nikkes til fra et par af de 
menige Lauritzen-folk, der har fulgt ski-
bet under dets bygning.

Globaliseringens navle
30 minutter efter champagneflasken 
blev smadret, og »Freja Pegasus« fik sit 
navn, slutter den velkoreograferede 
navngivningsfest. Gæsterne sejles en 
tur ned ad Perle-floden – en tur, der 
igen afslører, at Kina er globaliseringens 
nye navle. 

For nok er det ældre slidte skibe og 
mindre skibsværfter, der fylder mest 
ved flodens bredder, men tæt på by-
ens centrum er det i stedet det spritnye 
kongres- og handelscenter, der overta-
ger scenen. 

For langs kajen har de kinesiske ar-
kitekter tydeligt fået frit slag. »Less is 
more« gælder ikke i Kina, hvor større, 
vildere og mere moderne er trenden 
blandt arkitekterne, der har skabt et 
puslespil af kæmpehaller, der skriger 
mod hinanden i arkitektoniske udtryk. 
Men selvfølgeligt er det imponerende, 
ikke mindst når man finder ud af, at vi 
har at gøre med et kongrescenter, der 
med sine 1,2 mio. kvadratmeter under 
tag er verdens største kongrescenter – 
til sammenligning har Bella Center blot 
122.000 kvadratmeter under tag. Her er 
der langt til lille Danmark, uanset om 
værftsorkestret evnede at spille »Der er 
et yndigt land« næsten til perfektion.

Jan Kastrup-Nielsen, direktionsmedlem i J. Lauritzen, taler med gæster ved Lauritzen-receptionen i Tokyo.

  Rederiet J. Lauritzen
 Rederiet J. Lauritzen blev stiftet i 

1884 og har netop haft 125 års fødsels-
dag. 

Rederiet var i mange år mest kendt 
for at sejle med køleskibe, de såkaldte 
bananjægere. 

Bananjægerne er nu ude af flåden, 
der i stedet indeholder en stribe tørlast-, 
tank-, gas- og offshore-skibe. 

I fjor omsatte rederiet 2,6 mia. kr. 
og tjente 425 mio. kr i et år, hvor både 
omsætning og overskud var presset af 
den økonomiske krise. 

Selskabet havde sidste år 748 ansatte.

Selskabet ejes 100 pct. af Lauritzen 
Fonden.

■

■

■

■

■

■
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NYT JOB
North Media 

Lars Nymann Andersen, tiltræ-
der 1. januar som ny administre-
rende direktør for North Media, tidl 
Søndagsavisen. Han har været ansat 
i koncernen siden 2001, senest som 
adm. direktør for datterselskaberne 
Helsingør Dagblad og MinReklame. 
Han afløser Mads Dahl Møberg 
Andersen der vil koncentrere sig 
om opgaven som adm. direktør for 
koncernens distributionsvirksom-
hed Forbruger-Kontakt.

Torm 
Lars V. Mathiasen, 42 år, tiltræ-

der 1. december som vice president, 
Group Treasury, for LR1 Poolen hos 
Torm. Han kommer fra en stilling 
som commercial director hos BW 
Gas.

Dansk Revision 
Bjarne Jakobsen, 42 år, er ud-

nævnt til administrerende direktør 
i Dansk Revision. Han har været en 
del af Dansk Revision siden 2007, 
først som HR-chef og fra maj 2010 
som konstitueret administrerende 
direktør.

Cembrit Danmark
Jørgen Jacobsen, 61 år, er tiltrådt 

som group director for Cembrit i 
Danmark, Tyskland og Polen. Han 
har hidtil været administrerende 
direktør for Cembrit Danmark. 

A.P. Møller - Mærsk
Pernille Bychdorf-Pedersen, 

33 år, er udnævnt til senior gene-
ral manager i A.P. Møller - Mærsk. 
Hun blev ansat i 2007 og er lige 
startet som ansvarlig for off-shore-
de/outsourcede aktiviteter for den 
kommercielle del af forretningen i 
Mærsk Line. Ligeledes er Christina 
Blom Arleth, process manager i 
Maersk Global Service Centres. og 
Dorte Møller Lund fra et strategisk 
projekt indenfor shipping, udnævnt 
til senior general managers.

HP
Lasse Møller Sørensen, 36 år, 

udnævnt til di-
rektør for HPs 
PC-division i 
Danmark. Han 
indtræder samti-
dig i ledelsen for 
Hewlett-Packard 
(HP) i Danmark 
og fortsætter i sit 
nuværende job 

som chef for HPs PC-salg til det of-
fentlige og store kunder i Danmark. 
Han afløser Henrik Sinnbeck. 

Saphira Consulting
Claus Hornbæk Nielsen er til-

trådt som adm. direktør i Saphira 
Consulting. Han kommer fra en stil-
ling som direktør i EDB Consulting 
Group og har tidligere bl.a. været 
adm. direktør i Spring Consulting. 

Aon Hewitt Nordic Region. 
Torben Jensen, 46 år, er udnævnt 

til CEO for det nye Aon Hewitt Nor-
dic Region – et resultat af fusionen 
mellem Aon Consulting og Hewitt 
Associates. Han har siden 2006 væ-
ret leder af Aon Consulting i Dan-
mark.

■

■

■

■

■

■

■

■

Solar Danmark
Lars W. Sørensen er udnævnt til 

direktør for Solar 
Consulting hos 
Solar Danmark. 
Han kommer fra 
en stilling som 
salgschef for 
Netcontrol og 
Blue Energy hos 
Solar Danmark. 

tag-eksperten
Jens Risom er tiltrådt som salgs- 

og marketingchef hos tag-eksper-
ten. Han har senest været salgs- og 
marketingdirektør i magasinforla-
get JSL Publications og var før det 12 
år i Berlingske-koncernen. 

Epsi Danmark
Hanne Kühl Hejgaard, 49 år, er 

ansat som direktør i Epsi Danmark. 
Hun kommer fra en stilling som 
country manager i Guard Systems. 

AIMS International
Per Kaalby, 54 år, er udnævnt 

til vice president for AIMS Interna-
tional, Northern EMEA og member 
of the Executive Board of AIMS In-
ternational. Han er senior partner i 
Flensby & Partners, der er den dan-
ske del af headhunterorganisatio-
nen.

Dana
Jens Jørgen Mose Jensen, 57 år, 

er ny førstestyrmand på havforsk-
ningsskibet Dana, som ejes af Dan-
marks Tekniske Universitet. Han er 
tidligere fisker og blev uddannet 
som skibsfører i 1994. Han har siden 
arbejdet for bl.a. Esvagt og på forsy-
ningsskibe i offshore-industrien. 

■

■

■

■

■

Bispebjerg Hospital
Janne Elsborg, 51 år, tiltræder 1. 

december som 
ny direktør for 
Bispebjerg Ho-
spital. Hun er 
vicedirektør og 
har været kon-
stitueret som 
hospitalsdirek-
tør, siden Søren 

Rohde i januar 2010 blev direktør 
for Herlev Hospital. 

AluCluster
Michael Nedergaard, 40 år, er 

udnævnt til direktør for Fonden 
AluCluster, der er det nationale 
videncenter for aluminium med 
kontor i Løgumkloster. Han kom til 
AluCluster som business developer 
i januar. 

AgroTech
Gunnar Hald Mikkelsen, 56 år, 

tiltræder 1. januar som ny chef for 
Center for Fødevareproduktion hos 
AgroTech – Institut for Jordbrugs- 
og FødevareInnovation. Han kom-
mer fra en stilling som direktør for 
miljø og teknik hos Samson Agro. 

Interpen Translation
Bettina-Cecilie Fontan Henrik-

sen, 39 år, er ansat i en nyoprettet 
stilling som salgschef hos Interpen 
Translation. Hun kommer fra en lig-
nende stilling hos Inter-Se.

Jobdk
Michael Schmidt, 47 år, er ansat 

som produktchef på Jobdk’s hoved-
kontor i Brabrand. Han har siden 
2004 været jobformidler og udvik-
lingskonsulent i Jobdk. 

■

■

■

■

■

Magirus Nordic 
Kim Sneftrup er udnævnt til 

country mana-
ger for IT-distri-
butøren Magirus 
Nordic. Han har 
i fire år været 
salgschef i virk-
somheden. 

Progressive IT
Henrik Albrechtsen er ansat 

som markedschef hos Progressive 
IT. Han kommer fra en stilling som 
Business development manager hos 
Microsoft Danmark. Desuden er 
Curt Stender tiltrådt som account 
manager, Lasse Christensen er til-
trådt som sharepoint arkitekt og 
udvikler, og Lise Krogh Jensen som 
projektkoordinator.

Netcompany
Uffe Meiner, 37 år, er ansat som 

principal hos Netcompany. Han 
kommer fra en stilling som kon-
taktdirektør i Creuna Danmark. 
Derudover er Michael Dahl Søren-
sen ansat som IT-konsulent, Mar-
tin Paluszewski, Morten Laust-
sen, Steen Hansen, Bo Kanstrup 
Hansen, Poul Skjørring Sørensen, 
Jesper Lund Andersen, Thomas 
Hornbech Henckel er ansat som 
som konsulenter, og Jesper Juhl 
Hansen og Dan Andreasen er ansat 
som udviklere.

Syddansk Universitet
Mads Hermansen, professor, er 

ny institutleder på Institut for Psy-
kologi, ved Syddansk Universitet. 
Han kommer fra en stilling som 
professor i pædagogisk psykologi 
ved CBS og ved Nordiska Högskolan 
för Folkhälsovetenskap i Göteborg.

■

■

■

■

Verdo
Brian Vistisen, 39 år, er tiltrådt 

som energikonsulent i Verdo Entre-
prise, VVS-installation. Han kom-
mer fra en tilsvarende stilling som 
hos Elro.

Discus Communications 
Toke Mølgaard er tiltrådt som 

account manager med ansvar for 
kunde inden for IT, tele og medico 
hos Discus Communications. Des-
uden er Katrine Prien udnævnt 
til account manager med ansvar 
for forbrugerelektronikkunder, og 
Berit Hjort Bek er udnævnt til ac-
count manager med ansvar for kun-
der inden for IT, tele og forbruger-
elektronik. 

Ingeniørhøjskolen i Århus
Qi Zhang er ansat som lektor ved 

Ingeniørhøjskolen i Århus pr. Hun 
har senest været ansat som Radio 
Network Expert hos Danske Tele-
com. Ligeledes er Jens Vinge Ny-
gaard og Rune Hylsberg Jacobsen 
ansat som lektorer. 

Kidzone
Kurt Dominicussen er ansat som 

ny direktør for KidZone, der er ejet 
af DK Company. Han afløser Allan 
Bengtsen. 

Nybolig Erhverv Århus
Niels Parmo Christensen har 

købt 50 pct. af Nybolig Erhverv År-
hus af Erik Andresen. Han kommer 
fra kommer fra en lederstilling hos 
Colliers Hans Vestergaard i Århus. 

Dansk-Tysk Handelskammer 
Service

Mette-Kathrine Kundby, 40 år, 
er udnævnt til di-
rektør for Dansk-
Tysk Handels-
kammer Service. 
Hun kommer fra 
stillingen som 
afdelingsleder 
for eksportråd-
givning. 

Kristelig Fagbevægelse 
Birgitte Høirup, 44 år, er ansat 

som serviceleder i Kristelig Fagbe-
vægelse. Hun har arbejdet i Kristelig 
Fagbevægelse de seneste 20 år som 
bl.a. IT-udvikler, kundekonsulent og 
direktionssekretær. 

■

■

■

■

■

■

■

Amagerbanken 
Steen Hove er tiltrådt som administrerende direktør for Amagerbanken. 

Han har de seneste måneder repræsenteret Selskabet for Finansiel Stabilitet 
i bankens bestyrelse, som han nu er trådt ud af. Han var fra 1993 til 2001 
ordførende direktør i Midtbank. Han har afløst Jørgen Brændstrup.

■

I forbindelse med artiklen sid-
ste søndag om adm. direktør 
i Finansiel Stabilitet, Henrik 
Bjerre-Nielsen, skrev vi i en 
Blå bog, at hans kone, Char-
lotte Fuglsang, er direktør i 
Danmarks Lungeforening. 
Det er forkert. Siden efteråret 
2009 har hun været direktør i 
Forebyggelsesfonden.

RETTELSE

 Oplysninger om nyt job til: Birgitte Gether, business@berlingske.dk
 mærket »Nyt job« eller telefon: 3375 7423. 
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SPAR OP TIL 70% SE DAGENS TILBUD PÅ 

RESTAURANTER, SHOPPING, OPLEVELSER OG MEGET MERE

SPAR PENGE PÅ
sweetdeal.dk

SÆRSKILTE STILLINGER

JOBMARKEDET

Dansk Byggeri søger konsulent/
chefkonsulent til miljøområdet

Et godt og bæredygtigt byggeerhverv, der ud-
vikler sig, er vigtigt. Derfor styrker Dansk Byg-
geri indsatsen på miljøområdet og arbejdet 
med de vilkår, som virksomhederne inden for 
byggeriet skal leve op til.  

Du er med til at skabe udvikling
Inden for Dansk Byggeris område spiller miljø 
og miljøhensyn en rolle på mange områder: 
jord, affald, nedbrydning, kemiske stoffer 
og råstofindvinding. Reguleringen på disse 
områder er i fokus, der skabes ny viden, og 
der sker løbende en udvikling af reglerne og 
reguleringen. Dansk Byggeri søger en kon-
sulent, der har mod på og evne til at indgå i 
arbejdet på tværs af disse områder. 

Arbejdet sker i samarbejde med både kol-
legaer, medlemsvirksomheder, myndigheder 
og politikere. Du kommer med i alle led af 
den politiske og administrative proces, hvor 
formålet er at virksomhederne har de bedste 
vilkår at arbejde under, samtidig med at der 
vises hensyn til miljøet. Det betyder, at du 
kommer til at betjene medlemsvirksomheder 
med råd og regelfortolkning, og du er med til 
at formulere ønsker og holdning til kom-
mende regulering.

Du er derfor god til at indgå i samarbejde på 
tværs af faggrænser og forstår den politiske 
proces. Det lovforberedende arbejde kræver, 
at du kan samarbejde med andre organisa-
tioner for at skabe fodslag.

Hvem er du?
■ Du er udadvendt af natur, og du har 

formentlig enten en teknisk eller ju-
ridisk baggrund gerne suppleret med 
efter- eller videreuddannelse inden for 
miljøområdet.

■ Du interesserer dig for miljøområdet og er 
formentlig allerede i dag ansat i enten en 
forvaltning eller en virksomhed, hvor du 
arbejder med området. 

■ Vi forestiller os, at du har kendskab til 
råstof- og deponeringsregler, konkur-
renceret, forvaltningsret og miljøbeskyt-
telsesloven. 

■ Du er grundig og god til at kommunikere 
både mundtligt og på skrift. Det er 
vigtigt, at du kan tage ordet i forsam-
linger, og at du føler dig sikker, også når 
du skal prøve noget nyt.

Vi tilbyder
Et udviklende og spændende job i en af 
landets største erhvervsorganisationer, der 
varetager interesser for byggeriets både små 
og store virksomheder.

Du får lejlighed til at arbejde tæt sammen 
med medlemsvirksomhederne og myn-
dighederne, så du får mange kontaktflader. 

Løn efter aftale. Dansk Byggeri er centralt pla-
ceret i hjertet af København, lige ved Nørreport 
Station, og vi tilbyder gode personaleforhold. 

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte 
Erhvervs politisk Chef Torben Liborius på  
telefon 23323495 eller tli@danskbyggeri.dk. 
Send din ansøgning til Britt Rasmussen,  
bra@danskbyggeri.dk inden den 1. december.

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiver- 
organisationen inden for byggeri, anlæg 
og byggeindustri. Med mere end 6.000 
medlemmer spænder organisationen bredt 
geografisk og fagligt og dækker alle led i 
byggeprocessen.

www.danskbyggeri.dk
Beijing | Bengaluru | Boston | Chicago | Dallas | Detroit | Dubai
Frankfurt | Glasgow | London | Munich | New York | Orange County
Oxford | Paris | Shanghai | Silicon Valley | Tokyo | Washington, D.C.

PRTM is looking for highly talented management consultants
to pave the way for significant growth within the Nordic region.

TO NEW
OPPORTUNITIES
AND ACHIEVE
YOUR GOALS.

CHART
A PATH

If you’re looking for an unlimited oppor-
tunity to impact clients, PRTM is the place for
you. You’ll work with consulting teams from
around the world and you’ll get the chance to
develop expertise in a wide range of busi-
ness areas. You’ll have the freedom to decide
what kinds of business problems intrigue you
the most—and you’ll shape your career path
accordingly. This freedom, in fact, is integral
to PRTM’s success: We make a difference
because you make a difference. No wonder we
consistently rank as an employer of choice; our
consultants say that we provide the ultimate
growing experience!

As the premier operational strategy
consulting firm, PRTM focuses on innova-
tion that drives growth, increases profitability,
and sets new market-leadership standards for
prominent companies around the world.

We are seeking consultants at all levels
who have experience working for management
consulting firms and/or significant experience

in developing business and operational strate-
gies in supply chain, customer management, or
product innovation in the following industries:

We look for entrepreneurial self-starters
who have the drive and ambition to grow our
business and their careers and who possess the
interpersonal skills needed to effect change and
to win the confidence of clients.

Candidates should have strong academic
records and fluency in a Nordic language, in
addition to English.

To learn more about the exciting opportuni-
ties within PRTM and to apply, visit
www.prtm.com/careers or contact our European
Recruiting Team at + 44 207 010 8585.

� Industrial Equipment
Manufacturers

� Pharmaceuticals
� Telecommunications

� Aerospace
� Automotive
� Electronics
� Energy

Salgskonsulent for stærke brands
Selvstændigt job med potentiale til mere
Med reference til salgschefen i Sverige er du ansvarlig for salg af legetøj 

i Danmark. I samarbejde med salgschefen udvikler du salgsstrategier og 

kundeplaner, som du implementerer på det danske marked. Du servicerer 

og udvikler de eksisterende kunder, og det er også din opgave at skabe nye 

kunder. Du bidrager proaktivt med din viden om det danske marked til dine 

kolleger på hovedkontoret. Desuden deltager du på udvalgte internationale 

messer 1-2 gange årligt, hvor du møder kunder og henter ny inspiration. I 

takt med din succes overtager du mere ansvar for det danske marked fra 

den svenske salgschef.

Du vil være i marken hos kunderne størstedelen af tiden, men vil også 

forventes at deltage i relevante møder på hovedkontoret i Småland. Derfor 

løser du formentlig jobbet fra din bopæl på Sjælland, men anden bopæl kan 

også være en mulighed.

Engageret og med erfaring fra salg til detailhandlen
Du har en salgsmæssig uddannelse og minimum 3-5 års erfaring fra en 

lignende stilling som salgskonsulent i marken med salg til detailhandlen. 

Specifik brancheerfaring er ikke et krav, men en fordel. Til gengæld er det 

et krav, at du kan lide at skabe langvarige relationer, og at du har vilje og 

lyst til at opsøge nye kunder. Du arbejder selvstændigt og struktureret, og 

du er målrettet og god til at planlægge. Endvidere er du troværdig og loyal 

og en engageret person med drive, som ønsker at levere en solid indsats i 

en hverdag, som i høj grad har et operationelt fokus.

Spændende mulighed
Du tilbydes et udadvendt og selvstændigt job inden for salg af stærke 

brands i en nærværende, uformel og socialt ansvarlig virksomhed. Du får 

alle muligheder for at sætte dit eget fingeraftryk, og stillingen rummer 

mulighed for yderligere ansvar for det danske marked.

Finder du jobbet interessant, kan du søge det på www.mercuriurval.dk (søgeord: DK-AVS-44463) og vedhæfte ansøgning og CV.

Micki Leksaker AB udvikler og markedsfører legetøj under blandt andet mærkerne MICKI, LUNDBY og PIPPI til specialhandlen og større kæder med Norden som hjemmemarked. 
Micki udvikler legetøj, som skaber lyst til at lege og lære, og kvalitet, sikkerhed, miljø og social ansvarlighed er altid i fokus. Virksomheden har hovedkontor og distributionscenter i Sverige 
og omsætter for ca. SEK 150 mio. årligt. 

Legetøj  Hele Danmark  Salg til specialhandlen

14  /  BERLINGSKE TIDENDE  /  SØNDAG D. 21. NOVEMBER 2010



Nye og brugte biler holder i kø
i Berlingske Tidende.

Læs berlingske.dk på mobilen 
Bliv opdateret på aktuelle nyheder fra ind- og udland om politik samfund og kultur direkte på din mobil.

Indtast m.berlingske.dk i mobiltelefonens browser, eller  SMS teksten BERLINGSKE til 1929, 
herefter modtager du et direkte link til din mobiltelefon. (Koster almindelig sms takst).

Nu med 
HELT NYE SITES 
til touch telefoner!

To the regional of�ce in Malmö we are looking for two highly quali�ed and motivated colleagues. We offer you exciting
positions in one of the world’s largest pharmaceutical companies within Dermatology and Coagulation. Residence is
preferred to be in the Malmö-Copenhagen area.

LEO Nordic-Benelux is a newly established region within LEO Pharma and consists of Sweden, Denmark, Finland,
Norway, The Netherlands, Belgium and Luxemburg. The turnover is around 140 M€ and the total number of employees
are 210.

Product Manager, Denmark and Sweden
– Dermatology

In order to further strengthen our world leading
position within dermatology, LEO Pharma is offering a
very attractive position as Product Manager (Denmark
and Sweden) to launch a new ground-breaking
dermatological product.

A strategic and challenging job in an expanding,
global company
The position holds a unique opportunity to drive
pre-launch and launch of a new ground-breaking
dermatological product in collaboration with internal
and external specialists.

The Danish/Swedish af�liate of LEO Pharma is situated
in Malmö, Sweden. You will report to the Business Unit
Director Dermatology. You will work closely together
with fellow national and international product managers
– dedicated to this new product only – and with the
interdisciplinary launch team. You will be responsible
for the successful pre-launch and launch of this new
product in Denmark and Sweden. This involves activi-
ties such as:

• Developing and analysing various launch scenarios
• Planning the pre-launch activities in Denmark and
Sweden

• Mapping KOLs within actinic keratoses
• Establishing national advisory boards
• Preparing the pricing and reimbursement work
together with the national Market Access Manager

If you are looking for a job with a high degree of
individual responsibility and the opportunity to
challenge yourself and develop your professional
and personal competences, this is your chance!

Your quali�cations
The ideal candidate holds a Masters Degree in Natural
Science and/or Commerce, and has at least 5 years of
profound experience within the pharmaceutical industry
including pre-launch and launch activities of minimum
one successful product, preferably within dermatology.
Candidates with experience in the Danish and Swedish
pricing and reimbursement environment will be favou-
red. You are �uent in written and spoken English.

LEO offers
A second-to-none career opportunity in a growing,
global pharmaceutical company plus an attractive
salary and bene�t package as well as continued
professional and personal development.

Any questions regarding the position can be answered
by Business Unit Director Lars F. Werner, phone
+45 20 94 27 50. You may also contact our HR
Consultant Jörgen Telg, phone +46 708 70 63 28.

Please apply not later than 1 December, 2010 to
monica.nilsson@leo-pharma.com

Are your passion Regulatory Affairs
and Pharmacovigilance?

We need an experienced expert to our dedicated RAP
team at the Nordic-Benelux Regional Headquarters in
Malmö, Sweden, for a prosperous new position focusing
on Denmark and Iceland.

National responsibility for Regulatory compli-
ance in Denmark and Iceland for 40 products
+ handling of local Pharmacovigilance
As regulatory market responsible person you proac-
tively ensure, that our local authorisations for present
and future products are obtained and maintained, and
you provide our business organisation with updated
know-ledge of regulatory trends and relevant data.

You ensure that our local pharmacovigilance system
is in place together with procedures for handling any
pharmacovigilance information received at local level.

You prepare and submit national applications, national
required documentation for EU procedures, as well as
the processing of any Danish translations of relevant
materials, e.g. labelling. In Iceland you do this through
a local partner.

Within safety you are our local expert, who professio-
nally handles and updates any safety information
between your local markets and our Corporate RAP.
You are responsible for our local commitments according
to our company policy on global compliance, international
and local regulations.

Through your passion and integrity you empower and
develop good relations to all stakeholders in your job,
both internally and externally, developing long-term
relations to these, taking pride in your team, LEO
Pharma and our products.

The ideal candidate as our Regulatory Affairs and
Pharmacovigilance Manager DK & IS should:
Hold a Masters Degree in Pharmacy, with minimum 6
years of profound expert experience within Regulatory
Affairs and Safety, including contacts with the Danish
Regulatory Authorities, and working in a PV environ-
ment.

Have documented experience in e-submissions and
handling and understanding EMA and ICH guidelines,
and can show a successful track record of maintaining/
handling of a present product portfolio.

Be �uent in written Danish as well as spoken and
written English on a business level.

For questions and inquiries you are welcome to
contact Regional Manager Regulatory Affairs and
Pharmacovigilance Susan Hedman Ericsäter,
phone +46 705 47 33 45.

Please send your application and CV not later than
1 December, 2010 to monica.nilsson@leo-pharma.com

What if your ideas
could really fly?

LEO® 900016 PN © LEO NOV 2010 CVR. NO. 56759514. ALL LEO TRADEMARKS MENTIONED BELONG TO THE LEO GROUP.

CHALLENGE | YOUR AMBITIONS

research based, people driven

Exciting career opportunities in LEO Nordic-Benelux,
Malmö

www.leo-pharma.com

Vi er en organisation, der har fokus på udvikling 
og forandring. Vores politiske indsatsområder er 
medlemsfokus, fagidentitet samt løn og ansættel-
sesmæssige vilkår. 

Vi har en ledig stilling som faglig konsulent i Team 
Hospital, Psykiatri og Stat. 

Kreds Hovedstaden er den største af Dansk Syge-
plejeråds kredse og dækker hele Region Hovedsta-
den. Kredsen har ca. 21.000 medlemmer og adresse 
i Frederiksborggade 15, 4. sal 1360 København K. 

Stillingen har tre kerneområder
•  Rådgivning, vejledning og konkret sagsbehand-

ling for vores medlemmer 
•  Udvikling og understøttelse af vores tillidsvalgte 
•  Samarbejde med og understøttelse af vores 

politiske formandskab om udvikling af politiske 
strategiområder 

Stillingen kræver
• At du er vant til at arbejde selvstændigt 
•  At du kan skabe relationer med professionelt 

nærvær
• At du har forhandlingserfaring 
• At du har viden om aftale- og overenskomststof. 

Vi forudsætter, at du har erfaring med tilsvarende 
opgaver og har relevant uddannelsesmæssig bag-
grund. Det er en fordel, hvis du har kendskab til 
sundhedsområdet. 

Løn og ansættelsesvilkår  
Jf. gældende overenskomst for Faglige sekretærer 
og Faglige konsulenter i DSR.

 Ansættelse fra 1. februar 2011 eller snarest muligt. 

Læs mere om stillingen, om os og om kontaktmulig-
heder på www.dsr.dk/hovedstaden 

Ansøgningsfrist 1. december 2010 
Ansøgningen sendes pr. mail til teamleder Iben 
Frödin (ibenfrodin@dsr.dk). 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 49 
(første samtale) og uge 50 (anden samtale). 

Dansk Sygeplejeråd 
Kreds Hovedstaden 
søger faglig konsulent
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Om Industriens Fond
Industriens Fond udvikler og støtte innovative, inspirerende og økonomisk bæredygtige initiativer, der styrker dansk 
erhvervslivs, og i særdeleshed industris, konkurrenceevne. Fonden har en formue på næsten 4 mia. kr. og går hvert år 
ind i projekter for ca. 100 mio. kr. 

PROJEKTLEDER 
”Design i produktionsvirksomheder” 

Du ved noget om industri, design og projektledelse
Se stillingen på www.industriensfond.dk

berlingskemedia.dk

Brug
Berlingske
Media
Det gør 2,6 mio. 
købedygtige danskere

Ring 3375-3636 og fortæl os 
Berlingske ferieadresse.

FORVENT LIDT MERE

Se mere på ncc.dk/job eller jobzonen.dk

NCC Roads A/S

Fuglesangsallé 16, 6600 Vejen

Tlf. 79 96 23 23

www.ncc.dk/roads

Til vores asfalt område København søger
vi en Salgschef, der kan tiltræde 01. januar
2011 eller senere, da vi gerne venter på den
rigtige. Dit fokus er at finde den optimale
løsning sammen med kunden gennem en
balanceret indsats på både det strategiske og
det operationelle salg. Du skal aktivt udvikle
markedet gennem strategisk planlægning og
analyse samt være key account for dine egne
kunder. Endelig forventer vi, at du evner at

motivere vores salgs- og entrepriseledere til
at levere markedets bedste indsats overfor
vores kundeportefølje. Du bliver en del af et
ungt og engageret team på godt 100 kolleger.

Hvis du har lyst til at høre mere om stil-
lingen, er du velkommen til at kontakte
områdechef Kim Krøis på tlf. 60 39 66 35.
Ansøgningen skal os i hænde senest den
29/11 2010.

SALGSCHEF SØGES
TIL NCC ROADS,
OMRÅDE KØBENHAVN

Du kan finde mere information om stillingen og om Økonomi- og Erhvervsministeriet på www.oem.dk • Vi ønsker en medarbejdersammen-
sætning, der afspejler det omgivende samfund. • Derfor opfordrer vi kvinder og mænd uanset alder, religion eller etnisk baggrund til at søge
stillingen.

Markedsføringschef
(KONTORCHEF)

Kan du markedsføre Danmark?

Kan du lede en taskforce i et
tværministerielt samarbejde? Har du
erfaring med markedsføring, solidt
kendskab til arbejdet i en politisk
ledet organisation, ledelseserfaring
samt erfaring med minister-/
direktions- eller bestyrelsesbetje-
ning? Så har vi et spændende job
som kontorchef for markedsførings-
taskforcen.

Som kontorchef for markeds-
føringstaskforcen skal du bl.a.:

• sikre opfølgning på den nyligt
indgåede ambitiøse politiske aftale
om markedsføring af Danmark

• stå for sekretariatsbetjening af
Fonden til Markedsføring af
Danmark – herunder udvikling
og etablering af nye offentlige/
private partnerskaber, konsortier
o. lign.

Stillingen er klassificeret i
lønramme 37 og vil blive
besat på åremål i henhold til
rammeaftalen til kontrakt-
ansættelse af chefer i staten.

Læs hele opslaget og søg
stillingen på www.oem.dk

Ansøgningsfrist: mandag
den 29. november 2010
kl. 12.00.

DET ER ØKONOMI- OG

ERHVERVSMINISTERIETS

OPGAVE AT SKABE

FREMTIDSRETTEDE

VÆKSTVILKÅR FOR BORGERE

OG VIRKSOMHEDER I EN

STADIG MERE GLOBAL

VERDEN. VORES VISION ER

AT OPNÅ EUROPAS BEDSTE

VÆKSTVILKÅR, SÅ DET ER

ATTRAKTIVT AT BO, ARBEJDE

OG DRIVE VIRKSOMHED

I DANMARK.

Find
billetter
hurtigt

allebilletter.dk
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Porteføljen i Øst omfatter ca. 450.000 m2 (primært

kontorejendomme), flere end 150 kunder og værdier

for ca. 9 mia. kr. Du er placeret i virksomhedens Asset

Management-gruppe med i alt syv personer, som har

ansvar for udlejning, investeringer, aktiv porteføljepleje og

kommerciel projektudvikling.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være
• Forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter ved ny-

og genudlejning af ledige lejemål.

• Deltagelse i tilrettelæggelse af udlejningsprocessen.

• Deltagelse i afdækningen af potentielle kunder.

• Dialog med nye kunder herunder sparring med vores

projektafdeling om indretning af lejemål.

• Løbende dialog med og pleje af eksisterende kunder.

• Deltagelse i implementeringen af nye initiativer på

kunde- og udlejningsområdet.

Porteføljemanager til ATP Ejendomme A/S

et sikkert sted

Vil du være en del af et ambitiøst team, der har ansvaret for samtlige
kunde- og udlejningsaktiviteter i ATP’s ejendomsportefølje i Østdanmark?

Dine kompetencer
• Forretnings- og resultatorienteret med en proaktiv og

opfølgende adfærd.

• Erfaring med kommerciel udlejning af fast ejendom.

• Gode kommunikations- og forhandlingsevner.

• Byggeteknisk indsigt og forståelse for værdiansættelse

af fast ejendom.

• Økonomisk og juridisk erfaring på ejendomsområdet.

• En passende teoretisk baggrund, som fx cand.merc.,

cand.jur., HA, HD eller ejendomsmægler.

Vi tilbyder
Som porteføljemanager i ATP Ejendomme kommer

du til at arbejde med nogle af de største og mest

spændende ejendomme i Danmark. Vi lægger stor

vægt på faglig udvikling og work/life-balance. Samtidig

tilbyder vi attraktive løn- og arbejdsvilkår, samt en række

medarbejdergoder.

Næste skridt
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du ringe til kunde-

og udlejningschef Kirstine Sand, tlf. 20 19 69 07. Send din

ansøgning med CV inden den 22. november 2010 til

job@atp-ejendomme.dk eller til
ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, Postboks 2160,
1016 København K, att. HR - Katrine Mørch. Skriv gerne
i ansøgningen, hvor du har set stillingsannoncen.

ATP Ejendomme A/S er et 100 % ejet datterselskab

af ATP. ATP Ejendomme ejer og administrerer

erhvervsejendomme udlejet til erhvervslivet og offentlige

institutioner i Danmark til en samlet værdi af ca. 11 mia.

kr. ATP Ejendomme beskæftiger i København og Århus

ca. 50 medarbejdere , som alle har stor erfaring inden for

investering, udlejning, drift, økonomi og marketing. Vores

vision er at blive det bedste ejendomsselskab i Danmark,

målt på bl.a. tilfredse kunder, glade medarbejdere og

høje afkast.

Læs mere på www.atp-ejendomme.dk



VIDEN TIL
MERE

Professionsinstitut KLEO søger

Uddannelsesleder
til området for lederuddannelser

Vil du være med til at sætte retning og nå
resultater sammen med innovative medarbejdere
hos en af Danmarks største udbydere af leder-
uddannelser til ledere i det offentlige?

Er du den, vi søger?

Kompetencer bl.a.
• Du er forretningsorienteret, visionær og en stærk

relationsskaber
• Du er strategisk fokuseret og når dine mål ved at

frisætte medarbejdernes potentialer
• Din ledelsesstil er dialogisk og tillidsvækkende

Ansvarsområder bl.a.
• Strategisk udvikling og ledelse af området
• Personaleledelse af højt kvalificerede videns-

medarbejdere – mange med lederbaggrund
• Key accountvaretagelse og -udvikling

Vi tilbyder bl.a.
• Innovative og højt kvalificerede medarbejdere
• Et stærkt fagligt miljø funderet i praksiserfaring
• En virksomhed med en bred samarbejdsflade
• En lederstilling, hvor du refererer til institutchefen

og samarbejder tæt med instituttets ledergruppe
• Arbejdssted i København N

Se det fulde stillingsopslag på www.ucc.dk/job

Ansøgningsfrist 3. december 2010
Kontakt: Institutchef Anne Mette Jørgensen: amj@ucc.dk
eller t: 4189 9600.

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

Vi søger en sektionsleder, som sammen
med vores engagerede medarbejdere skal
videreudvikle vores vision om at sikre attrak-
tive bygninger for borgere og medarbejdere.
Du bliver leder for ca. 35 medarbejdere
(nærmeste leder for ca. 7 ansatte) og 124
ejendomme. Du har økonomisk og forret-
ningsmæssig forståelse, og er hele tiden op-
mærksom på at optimere drift og processer
med øje for dine kunders behov.

Som leder kan du gå forrest i skabelsen af
en positiv og samarbejdende kultur, hvor
alle har lyst til at yde god service og opnå
resultater. Vi har højt til loftet, et uformelt,
men ambitiøst miljø, og kan lide at blande
høj professionalisme med en afslappet om-
gangsform. Vi forventer, at du vil være vores
coach og sparringspartner og at du kan
håndtere, at vi er en blanding af forskellige
fagligheder.

Du får ansvaret for mange og varierede op-
gaver indenfor anlæg, bygningsvedligehol-
delse, energioptimering m.v. og skal koordi-
nere og videreudvikle Facility Management i
samarbejde med centrets øvrige sektioner.

Du skal sætte fokus på at styrke kommu-
nens bygherrefunktion og sikre videreudvik-
ling og drift af ejendomsregister over hele
kommunens ejendomsportefølje.
Din hverdag vil være præget af kontakt med
mange forskellige aktører og samarbejds-
partnere med forskellige behov og interes-
ser. Derfor skal du være stærk i at kunne
lytte, samarbejde og kommunikere og ende
med at skabe løsninger til gavn for alle.

Vi forestiller os at du:
Har en relevant faglig uddannelse (arkitekt,•
ingeniør, konstruktør eller lign.)
Har erfaring og interesse for•
ejendomsverdenen/indsigt i det
bygningsfaglige område
Har ledelseserfaring•
Har erfaring med økonomistyring og•
udbudsforhold
Har erfaring med arbejdet i en politisk•
ledet organisation
Er resultatorienteret, har•
gennemslagskraft, er overbevisende,
engagerende og udadvendt
Er en god kommunikator både skriftligt og•
mundtligt, herunder god til at skrive

beslutningsoplæg til politisk behandling
Har godt kendskab til og gerne erfaring•
med Facility Management

Du bliver en aktiv medspiller i Center for
Teknik & Miljø, som har ca. 190 medarbej-
dere og en velfungerende ledergruppe som
alle refererer direkte til centerchefen. Du kan
læse mere om vores organisation og Teknik
& Miljø på www.greve.dk under ledige job.
Lønnen vil svare til de stillede krav.

Interesseret?
Så send din ansøgning og CV med e-post
mærket Sektionsleder til Kommunale
Ejendommetil teknik@greve.dk senest den
29. november 2010.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
stillingen, er du velkommen til at kontakte
konstitueret teknisk direktør Jesper Brandt
på 43 97 94 23 eller 23 47 84 23.

Vi forventer at holde 1. samtalerunde den
9./10. december, og 2. samtale den 20. de-
cember. Der vil blive gennemført test af kan-
didater til 2. samtale.

Er du vores nye sektionsleder?

Sektionsleder til Kommunale
Ejendomme

Vi har brug for en sundhedsprofessionel og en

controller til at styrke indsatsen for bedre

patientsikkerhed.

Den sundhedsfaglige stilling

Har du en sundhedsfaglig uddannelse og erfar-

ing indenfor patientsikkerhed og risikostyring?

Er du interesseret i at arbejde med metoder i re-

lation til patienters og pårørendes perspektiv på

sygdom og behandling i deres møde med sund-

hedsvæsenet? Så kan vi give dig muligheden for

at bidrage til et bedre sundhedsvæsen i projekt

Sikker Sammen, hvor der er rum for innovation

i forhold til de redskaber og materialer, der skal

understøtte formålet.

Projektet bliver gennemført i samarbejde

med TrygFonden og har til formål at skabe

betingelser for, at patienters og pårørendes

viden og erfaringer i langt højere grad end i dag

bliver inddraget og brugt, så der ikke sker tab af

information, brud i kontinuitet eller egentlige fejl.

Stillingen som controller

Har du ambitioner om at gøre en forskel ved at

sikre en veldrevet organisation? Så kan vi give

dig ansvar og vide rammer for at:

• lægge budgetter og økonomistyring.

• bidrage til at realisere og udvikle vores fund-

raisingstrategi.

• optimere administrative processer internt.

• arbejde med de økonomiske aspekter af

patientsikkerhedsarbejdet.

Du har hands-on erfaring med økonomi fra et

tidligere job eller frivilligt arbejde.

Læs de fulde stillingsopslag på www.patient-

sikkerhed.dk. Læs også mere om projekt

Sikker Sammen på www.sikkerpatient.dk.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder

for at forbedre patientsikkerheden i Danmark

ved at sprede viden, påvirke beslutningstagere

og projektarbejde. Målet er at mindske risikoen

for, at patienter kommer til skade i deres møde

med sundhedsvæsenet. Vi er ca. 20 personer i

sekretariatet.

patientsikkerhed
Kan du forbedre sundhedsvæsenet?

OFFENTLIGE STILLINGER

UA i Samfundsøkonomi
og Makroøkonomi

Et antal stillinger som undervisningsassistent på hhv. HD 1. del
og på HA almen ved Økonomisk Institut er ledig til besættelse
den 1. januar 2011.

Der er tale om en midlertidig deltidsstilling, som er tidsbe-
grænset for tre år, med mulighed for 2 forlængelser af tre års
varighed.

På HD 1. dels første år søges en undervisningsassistent til at
varetage den indledende undervisning på et økonomikursus.
Undervisningen starter i uge 1 i 2011 og foregår om aftenen.

Til varetagelse af undervisning i faget Makroøkonomi på HA
er der stillinger ledige som undervisningsassistenter. Makro-
økonomi afholdes i forårssemestret på 1. år og foregår normalt
i dagtimerne.

Stillingen omfatter
• Øvelsesundervisning
• Retning af hjemme- og eksamensopgaver

Kvalifikationer
Kvalifikationskravet er normalt relevant kandidateksamen.
Undervisningsmæssige kvalifikationer vil indgå i bedømmel-
sesgrundlaget.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er onsdag den 1. december 2010.

Din ansøgning
Stillingen skal søges på baggrund af det fulde opslag, der
findes på www.cbs.dk/job

CBS lægger vægt på innovation, partnerskab med erhvervslivet og internationa-
lisering. Vi har ca. 16.000 studerende fordelt på samfundsvidenskabelige og
erhvervshumanistiske uddannelser, herunder et dynamisk miljø for executive-
uddannelser. Hver dag arbejder ca. 1.300 ansatte med forskning og uddannelse,
og vi er netop ved at implementere fem principper, der skal lede CBS fremad:
Dedicated to Relevance, Creating Distinctiveness, Committed to Excellence,
Rewarding Imagination og Join Us.



                 

Gigtforeningens frivillige arbejde er organiseret 
i lokale kredse og netværk over hele landet. 
Samlet set arbejder 5-700 medlemmer aktivt 
som frivillige for gigtsagen.

Gigtforeningen Gentofte

DR København IFU Geografi

FOSS Hillerød

HC Handelscenter Skibby TORM A/S Hellerup Dansk Erhverv København

DONG Energy London BankInvest Vietnam

KPMG København

DONG Energy København PensionDanmark København

Would you like to participate in the 
implementation of the new regulatory regime
for offshore transmission networks in the 
United Kingdom?

Teamleder til afdelingen 
for frivilligt arbejde

Project Managers for 
Transmission Asset Management

PensionDanmark udvider aktiviteterne på 
ejendomsområdet og søger derfor en ny 
kollega til PensionDanmark Ejendomme. 
Har du stærke kompetencer på byggeområdet, 
så er det måske dig, vi søger! 

Projektleder 

As part of our team in the Corporate 
Administration Department, you will help 
ensure an efficient knowledge management 
platform for all employees in IFU world wide.

Markedsføringsredaktør til DR1 og
Nyheder (barselsvikariat)

Assistent Archivist

Vi søger ambitiøse konsulenter, der har mod 
på, og måske lidt erfaring med, at løse 
krævende rådgivningsopgaver og skabe 
resultater for en lang række spændende 
kunder i både den offentlige og private sektor.

Konsulent

We are looking for an experienced Launch 
Manager for a new function within our Product 
Launch Centre of Excellence.

Join us and become Project Manager in our 
newly established department for Transmission
Asset Management in Renewables, a growing
business unit with currently almost 300 
employees.

Product Launch Manager Project Managers for 
Transmission Asset Management

As an Associate you will provide transaction 
support to the team and participate in deal 
origination, due diligence of investment 
opportunities, structuring of transactions and 
monitoring of portfolio companies.

Associate Private Equity New 
Markets

Du skal indgå i en dynamisk og stærk afdeling, 
der primært arbejder med højaktuelle politiske 
områder indenfor sundhedspolitikken.

Patientvejleder i Dansk Erhverv 

HC søger kornhandler til at styrke og udvikle 
grovvareafdelingen.

Are you working with strategy, analysis and 
project management on top level? Is business 
acumen central to your job? Then you might 
be the one we are looking for as Executive 
Assistant in our head office in Copenhagen.

Kornhandler med visioner Assistent Archivist

LOGO
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Er din pensionsopsparing social ansvarlig?
Etik og samfundsansvar hos pensionskasserne er ved at flytte sig fra et fint og nobelt kodeks, 
indrammet på væggen i bestyrelseslokalet til konkret, aktiv handling. Et stigende antal danskere 
er klar til at give afkald på en del af pensionsafkastet for at holde den etiske fane højt.

TEGNING: BOB KATZNELSON

O
fte skubber vi ubehagelige 
ting fra os med et »det-er-
de-andres-skyld«. Når vi over 
aftenkaffen får serveret TV-
nyheder med stærke billeder 

og angreb på erhvervsvirksomheders (også 
danske) etiske forretningsmoral i fjerne, un-
derudviklede lande, løfter vi hurtigt den kriti-
ske pegefinger. Som dansker vil vi dæleme ikke 
forbindes med hverken børnearbejde, korrup-
tion, våbenproduktion, miljøsvineri, brud på 
menneskerettigheder eller andre forhold, som i 
mange lande er en del af hverdagen.

Men inden vi kommer helt op i det røde felt, 
bør vi nok i stigende omfang (også) kigge os selv 
i spejlet. Du er nemlig i så fald medskyldig. Fordi 
du som pensionsopsparer (og det er stort set hele 
den voksne danske befolkning) er medejer af disse 
virksomheder og derfor også har et medansvar for 
de enkelte virksomheders forretninger selv på de 
fjerneste destinationer. Du kan altså selv gøre en for-
skel, hvis du tager dit ejerskab alvorligt.

*
Danske pensionskasser, forsikringsselskaber og inve-
steringsforeninger fylder mere og mere som ejere i 
verdens største og mest internationale børsselskaber. 
Debatten om aktivt ejerskab, og herunder samfunds-
ansvar (CSR), er ikke ny, men jo større disse penge-
kasser bliver, jo mere fylder de som investorer, og jo 
større ansvar har de for de investeringer, de foreta-
ger. Pensionspengene er placeret i danske børsselska-
ber samt i øvrigt i flere tusinde børsselskaber verden 
over. Det er ikke usædvanligt, at de store danske pen-
sionskasser har investeringer i adskillige hundrede 
selskaber, i nogle tilfælde i et par tusinde selskaber. 

Danske pensionskasser har hidtil haft et meget 
ambivalent forhold til etiske investeringer. Nok har 
de vedtaget mange fine kodekser om, hvor etisk rig-
tigt, der skal investeres, men når det kommer til et 
opgør mellem afkast og etik, har det ofte været af-
kastet på bundlinjen, der har vundet. Ydermere for-
søger mange pensionskasser at smyge sig uden om 
det direkte ansvar ved at outsource forvaltningen af 
medlemmernes penge. På denne måde kobles der et 
ekstra led ind, og på denne måde skubber man an-
svaret en anelse fra sig.

*
Landets største pensionsophobning, ATP-fonden, 
som har fire millioner danskere som medlemmer, er 
blandt de pensionskasser, som er længst fremme med 
det aktive ejerskab med at tage ansvaret for etikken i 
de selskaber, som de investerer i – helt ud i yderste 
led. Også PensionDanmark med 570.000 medlemmer 
tager opgaven alvorlig, blandt andet med tiltrædelse 
af FNs principper for ansvarlige investeringer (UN 
PRI.) Efter disse principper forpligter pensionskassen 

sig til at stemme på generalforsamlingerne – det før-
ste skridt til konkret, aktivt ejerskab. 

Men meget mere synes at være i vente. Noget ty-
der på, at etik og samfundsansvar kommer til at fylde 
mere og mere. 

*
Unipension forvalter og administrerer pensionsop-
sparingen for arkitekter, magistre, psykologer, jord-
brugsakademikere og dyrlæger, typisk offentligt an-
satte. Unipension har for nylig gennemført en større 
medlemsundersøgelse, hvor man fik 1.000 svar om, 

hvor langt pensionskasserne skal gå med den højt 
hævede, etiske fane. Langt, hvis man skal tro un-

dersøgelsen, og også så langt at det godt må 
koste på bundlinjen og dermed på pensionen. 

Et klart flertal er tilhænger af en skarp etisk 
profil og hele 78 pct. af medlemmerne 

mener, at pensionskasser skal gå i 
dialog med og presse på over for en 

virksomhed, hvis det viser sig, at 
virksomheden ikke overholder 
pensionskassens etiske retnings-
linjer. 

Flere end hver tredje blandt 
magistre og arkitekter er hard-

linere, de er villige til at ac-
ceptere enhver konsekvens i 

form af lavere afkast. Andre 
25 pct. er villige til at ac-
ceptere et »mærkbart lavere 
afkast«, mens yderligere 28 
pct. siger OK til et »margi-

nalt lavere afkast«. Blot seks 
pct. afviser helt at acceptere 
et lavere afkast på den etiske 
konto.

*
Det er et meget overraskende 
resultat, og selv om disse tal 

næppe er helt så skelsættende i an-
dre pensionskasser, er det et signal 
fra medlemmerne om, at pensions-
kasserne generelt skal køre en mar-
kant strammere etisk profil. Enten 
ved at gå i dialog og tvinge ændrin-
ger igennem i de enkelte selskaber 
eller ved at stemme med fødderne 
og sælge en ikke-etisk aktie.

Derfor kan vi forvente, at flere 
og flere pensionskasser gør alvor af 
ideen med et aktivt ejerskab, mø-
der op på generalforsamlingerne 
og presser på for ikke at gå på kom-
promis med etikken.

jha@berlingske.dk
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