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Velkommen til Middelfart  
Sparekasses kulturprofil 2017

Værsgo. Det, du holder i hånden nu, kan bedst beskri-
ves som et lille leksikon, der giver et billede af hver-
dagen, arbejdsformen og omgangsformen i Middelfart 
Sparekasse.

Denne kulturprofil er en del af Great Place to Works 
konkurrence "Danmarks Bedste Arbejdspladser", og 
den indgår i konkurrencen sammen med en omfatten-
de spørgeskemaundersøgelse, som alle medarbejdere 
besvarer.

Men kulturprofilen har et liv,  længe efter konkurren-
cen er afgjort. Det er Sparekassens kultur nedfældet 
på 190 sider, og i forhold til blandt andet nye kolleger 
er det en uovertruffen måde at lære Sparekassen bed-
re at kende på.

I de 10 kapitler svarer vi på de spørgsmål, som Great 
Place to Work stiller os, og ved at gøre det kommer vi 
ud i alle kroge af organisationen - tillid, dialog, sam-
fundsansvar og meget, meget mere.

Når du læser kulturprofilen, kan du med fordel have 
din smartphone ved hånden. I år har vi valgt at supple-
re de mange ord og billeder med levende billeder. For 
mange af de store øjeblikke i Sparekassen i 2016 blev 
foreviget i levende billeder, og det skal du ikke snydes 
for. Så hav stregkode-scanneren klar undervejs.

God fornøjelse.
Martin Baltser, adm. direktør

Kulturprofilens redaktion 
Helle Lund Gregersen, HR-chef
Michael L. Hedemann, HR-konsulent
Bjarne Jacobsen, kommunikationschef
Anne Mørk Christoffersen, CSR- og 
kommunikationskonsulent
Stine Morsø Lysemose, grafiker

Tryk 
MV-Tryk a/s
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information?Beskriv arbejdspladsens primære forretningsområde, branche og 

væsentligste produkter eller serviceydelser. Hvem er arbejdsplad-
sens primære kunder og konkurrenter? Beskriv også gerne andre 
strukturelle forhold, der har betydning for jer som arbejdsplads og 
jeres kultur.
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Middelfart Sparekasses vision er ”Bedst til kunder”. 
Det er omdrejningspunktet for alle 300 medarbejde-
res arbejde i Sparekassen, og i sidste ende er det vo-
res eksistensberettigelse, at vi har tilfredse og loyale 
kunder.

Som garantsparekasse kan vi tillade os at tænke lang-
sigtet, når vi tænker forretning. Vi har naturligvis fokus 
på at skabe solide, økonomiske resultater, men øko-
nomien er ikke alt for os. Vores forretning skal hvile 
på ambitioner om kundetilfredshed, medarbejdertil-
fredshed og at spille en aktiv rolle i de lokalsamfund, 
vi har afdelinger i. Det er de tre elementer, der udgør 
Sparekassens mission:

T  Unikt arbejdsfællesskab
T  Bæredygtige resultater
T  Lokal udvikling.

Historie
Lige siden Sparekassens gundlæggelse i 1853 har det 
ligget os meget på sinde at gøre en positiv forskel. 
Dengang var Sparekassen tænkt til fælles bedste, og 
"Foreningen til trængende Haandværkeres og andres 
Understøttelse i Middelfart" mente, at en sparekasse 
kunne hjælpe almuen til at lære om værdien af at spa-
re op.

Det var med andre ord en sparekasse for alle, og den 
tilgang har vi holdt fast i lige siden.

I mange år var Middelfart Sparekasses forretnings-
område Middelfart by. I 1972 åbnede vi en afdeling i 
nabobyen Strib, men først fra 1990 tog vokseværket 
for alvor fat, da vi drog over Lillebælt og åbnede afde-
ling i Fredericia. Hurtigt derefter åbnede vi også i Vejle 
og Kolding, og siden er markedsområdet løbende 
 udvidet, så vi i dag har 18 afdelinger fra Aarhus over 
Esbjerg til Svendborg.

Dermed går vi mod strømmen. For mens andre pen-
geinstitutter skærer til og nedlægger afdelinger, beva-
rer vi de eksisterende afdelinger – og åbner nye, når 
den rette mulighed byder sig. Senest i december 2015, 
hvor vi åbnede i Svendborg. 

Vokseværk
I takt med at flere afdelinger er kommet til, har vi lø-
bende taget imod nye kunder. Alene fra 2012 til 2017 
er antallet af kunder vokset fra 45.000 til 68.000. Det 
skyldes naturligvis de mange nye afdelinger, men også 
en fortsat tilstrømning af nye kunder til vores ældre 
afdelinger.

Vi tror på, at kundetilgangen i høj grad hænger sam-
men med vores forretningsmodel – at vi tænker på 
mere end den økonomiske bundlinje. Vi har et stærkt 
brand og et godt ry, og det er en medvirkende årsag 
til, at mange kunder vælger Middelfart Sparekasse til. 
Det kræver også et vist afdelingsnet. Kunderne kom-
mer primært til Middelfart Sparekasse, hvis der er en 
afdeling i nærheden af deres arbejde eller bopæl.

Moderne med gamle dyder
Vores opgave er at bevare det gode ry, så den positive 
udvikling i Sparekassen kan vare ved. Det gør vi gen-
nem mødet med kunderne, hvor vi er ærlige, imøde-
kommende og ikke mindst tilgængelige.

Vi betegner os som en moderne sparekasse base-
ret på gamle dyder. Vi lægger vægt på det personlige 
møde og relationerne til kunderne. Men vi er også be-
vidste om, at vi skal kunne levere tidssvarende digitale 
løsninger, så vores kunder har de samme selvbetje-
ningsmuligheder, som andre pengeinstitutter tilbyder. 
Eller som vi skriver i vores strategi ”Den Gyldne Mid-
delvej version 2.0”:

Om Middelfart Sparekasse

1



Mens hele livet synes at foregå 
i et stadigt højere tempo, føl- 
ger vi med på vores helt egen 
måde. Vi løber med, men husk-
er at se os tilbage. Det kalder 
vi Den Gyldne Middelvej 2.0. 

Vi bevarer dyderne: ordent-
lighed, tilgængelighed, nærhed, 
lokalt ansvar. De værdier vil vi 
fastholde i en konstant mere digital 
tid. Det må gerne gå stærkt. Og mødet 
med kunderne må gerne blive digitalt. 
Hvis kunderne vil. Men det må  aldrig gå så 
stærkt og blive så digitalt, at vi glemmer, 
hvem vi er, og hvor vi kommer fra.

Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse.

1
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2012
investering 
og pension 
(Roskilde)

2014
Hørning

2016
Strategi 2018 
10 nye strategiske 
målepunkter

2003
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115 medarbejdere
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Medarbejdere >300 
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Middelfart Sparekasse Anno 2017
Middelfart Sparekasse har medio 2017 18* afdelinger, som servicerer og rådgiver private kunder og mindre og mel-
lemstore virksomheder i vores markedsområde om finansielle ydelser. Sparekassen har ca. 300 medarbejdere og 
mere end 68.000 kunder.

*Middelfart og Odense tæller både en erhvervs- og privatafdeling. Afdelingen i Roskilde er en investeringsafdeling.

2009
Samfundsværdi- 
redegørelse

Filialer Bolig

Investering

Pension

Erhverv

Privat

Administration

HR

IT

Marketing & 
forretningsudv.

Udvalg/erfa

Vicedirektør

Intern revision
1
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Ejerform
Middelfart Sparekasse er en garantsparekasse og der-
med en selvejende institution. Det betyder, at ingen 
er ejere af Sparekassens overskud eller formue, og 
Sparekassen er derfor ikke bundet af at skulle levere 
et afkast til ejere. Sådan var det ved grundlæggelsen i 
1853, og sådan er det den dag i dag.

Det tillader Sparekassen at tænke anderledes og gi-
ver en frihed, som vi gør os umage med at omsætte 
til værdiskabende initiativer i lokalsamfundet samt til 
investeringer i Sparekassens fremtid – og det er ofte 
det, kunderne tiltrækkes af.

Det er glædeligt, at cirka 25 procent af kunderne har 
indskudt garantkapital i Middelfart Sparekasse. For 
dermed står kunderne som garanter bag Sparekas-
sen, da garantkapitalen tæller med som en del af Spa-
rekassens egenkapital. 

Kundedemokrati
Garanterne har stor medindflydelse på Sparekassens 
virke, blandt andet fordi det er dem, som vælger Spa-
rekassens øverste myndighed – repræsentantskabet. 
Repræsentantskabsmedlemmerne vælges blandt 
Sparekassens garanter, og valget afholdes hvert fjerde 
år. 

Garanter
T   Kunder, som har indskudt ansvarlig kapital i Sparekassen
T  Kan vælges ind i repræsentantskabet
T   Vælger repræsentantskabet

Ejerform og kundedemokrati

Repræsentantskabet
T   Sparekassens øverste myndighed
T   Beslutter vedtægter
T   Godkender årsrapport
T   Vælger bestyrelsen med undtagelse af de medarbejdervalgte

Bestyrelsen
T   Beslutter overordnet strategi, herunder de 10 strategiske målepunkter
T   Beslutter forretningsmodel
T   Vedtager politikker
T   Formulerer opdrag til direktionen
T   Ansætter direktionen

Direktionen
T   Indstiller og rapporterer om strategi, herunder status på de 10 målepunkter og de 82 

initiativer i Strategi 2018
T   Indstiller politikker
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Forretningsmodel
En sparekasse til fælles bedste
Middelfart Sparekasses berettigelse som pengeinstitut er, at kunderne har tillid til, at Sparekassen kan levere et lang-
sigtet og stabilt fundament for deres økonomi. Sparekassen er derfor ikke i tvivl om, at kundernes opbakning er 
altafgørende for Sparekassens virke. I erkendelse heraf er Middelfart Sparekasses vision at være bedst til kunder.

Ud fra denne vision vil Middelfart Sparekasse sikre en bæredygtig vækst – til glæde for kunderne, medarbejderne 
og Sparekassens omgivelser.

Ressourcer
T   Garantsparekasse og dermed uafhængig af kapitalinteresser
T   Lokale og moderne afdelinger med stor beslutningsautonomi
T   Veluddannede medarbejdere
T   Attraktiv arbejdsplads
T   Moderne it- og selvbetjeningsplatform 
T   Robust kapital- og likviditetsstruktur
T   Stærke partnere inden for bl.a. realkredit, forsikring, leasing, 

pension og investering. 

Kerneaktiviteter
Den kerneydelse, som Middelfart Spa-
rekasse tilbyder, adskiller sig ikke fra 
den typiske produktpalette, som andre 
pengeinstitutter tilbyder. Sparekassen 
differentierer sig i stedet på værdi-
grundlag, organisationskultur og den 
værdiskabende rolle i forhold til kunder, 
medarbejdere og lokalsamfund.

Roskilde

De 10 strategiske 
målepunkter
Middelfart Sparekasse måler på 
mere end den økonomiske bundlinje, 
og de 10 strategiske målepunkter er 
et udtryk for den balance, Sparekas-
sen ønsker.

� Kundetilfredshed
Status 2016: NR. 1
Mål:  TOP 3

� Nedskrivningsprocent
Status pr. 31.12.16: 0,45 %  
Mål:  < 0,75 %

� Engagement i  
lokalsamfundet
Status 2016: 6,8 mio. kr. 
Mål:  > 7,5 mio. kr. pr. år

� Resultat før skat
Status pr. 31.12.16:  
111,7 mio. kr.
Mål 2018: > 140 mio. kr. 

� Kundetilfredshed  
med digitale løsninger
Status 2016:  
Privat 87 %, Erhverv 82 %
Mål:  > 90 %

� Antal kunder
Status pr. 31.12.16:  
66.719
Mål 2018:  > 75.000

� Arbejdsglæde  
Status 2016: 97 %
Mål:  > 97 %

� Kompetencemål
Status 2016: 96,5 %
Mål 2018:  > 95 %

� Kapitalbuffer
Status pr. 31.12.16: 
5,8 procentpoint 
Mål: 4 procentpoint

� Basisindtægter 
pr. omkostningskrone
Status pr. 31.12.16: 1,37 
Mål 2018:  > 1,45

Lokalsamfund
T  Aktiv rolle i lokal- 

samfundet
T   Fokus på social 

ansvarlighed.

Kunder
T  En sparekasse for alle
T  Full-service leveran- 

dør af bankforret- 
ninger til privatkunder  
og mindre og mellem- 
store virksomheder

T  Personlig rådgiver  
med individualiseret  
og fleksibel råd- 
givning.

Medarbejdere
T  Udvikling af en stærk 

social kapital  
(uddannelse, ledel-
sesform, attraktiv 
arbejdsplads)

T  Faglig og personlig 
udvikling.

1



Sparekassens arbejde med samfundsansvar under-
støttes på en række områder af en politik, som sætter 
en ramme omkring det daglige arbejde. 

Middelfart Sparekasse vedtager politikker for sam-
fundsansvar på områder, som har indflydelse på Spa-
rekassens forretningsmodel:

T   Politik for samfundsansvar, som med udgangs-
punkt i emnerne: medarbejdere, sociale forhold, 
miljø og klima, menneskerettigheder, antikor-
ruption og antihvidvask beskriver Sparekassens 
overordnede holdning til det at drive forretning 
med ansvar for det samfund, Sparekassen er en 
del af

T   Kommunikationspolitik skal sikre et retvisende 
omdømme i forhold til Sparekassens interne og 
eksterne interessenter gennem en åben og ind-
dragende dialog, som understøtter Sparekas-
sens værdier og strategi

T   Medarbejderhåndbogen indeholder Sparekas-
sens politik og holdning til bestemte områder, fx 
det at modtage og give gaver. Den er også et op-
slagsværk for medarbejderne ift. information om 
sundhedsforsikring, orlov, personaleforening mv. 

… samt politikker, hvor det samtidig er påkrævet ved 
lov for pengeinstitutter, bl.a:

T   Kreditpolitik skal sikre, at Middelfart Sparekasse 
kun yder kredit til kunder, som forventes at kun-
ne tilbagebetale for at minimere de tab, som kun-
den eller Sparekassen måtte få

T   Risikostyringspolitik for hvidvaskområdet skal 
sikre, at hvidvaskloven overholdes og undgå, at 
kunder kan misbruge Middelfart Sparekasse til 
hvidvask af udbytte af kriminalitet eller til terror-
finansiering

T   Politik for mangfoldighed i bestyrelsen er med 
til at skabe en sammensætning ud fra forskel-
lighed i kompetencer og baggrunde. Særligt højt 
vægtes behovet for mangfoldighed i relation til 
bl.a. forskelle i faglighed, erhvervserfaring, køn 
og alder

T   Måltal og politik for at øge andelen af det under-
repræsenterede køn i Middelfart Sparekasses 
ledelse skal skabe grundlag for en ligelig forde-
ling mellem kønnene i repræsentantskabet, be-
styrelsen og i de øvrige ledelsesniveauer og der-
ved sikre en mangfoldig ledelse

T   Forretningsgang for god skik skal sikre, at Spa-
rekassens medarbejdere behandler kunderne 
loyalt og redeligt fx ift. rådgivning og markedsfø-
ring, så Sparekassens kunder har tillid til marke-
det og til Sparekassen.

I 2017 vil Sparekassen udar-
bejde flere ikke-lovpligtige 
politikker på samfundsan-
svarlige områder, som knytter 
sig tæt til Sparekassens ker-
neaktiviteter, såsom politik 
for ansvarlige investeringer, 
indkøb og leverandører.
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Politikker
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Fra politik til handling
Middelfart Sparekasse har faste procedurer for, hvordan 
politikkerne udformes og efterleves i hverdagen:

1   Formulering af politikker med inddragelse af rele-
vante interessenter

2   Vedtagelse af politikker i bestyrelsen 
3   Implementering i organisationen; der kommunike-

res om politikker, og de deles på intranettet
4   Eksekvering sker blandt andet via:

T  definerede initiativer i Strategi 2018
T  løbende intern kommunikation
T   forretningsgange som konkrete handlingsplaner 

for politikkerne
5   Kontrol sker som udgangspunkt minimum én gang 

om året, hvor det kontrolleres, om politikkerne 
overholdes

6   Rapportering
T   I årsrapporten rapporteres om Sparekassens 

økonomiske resultater og status på arbejdet 
med samfundsansvar 

T   Direktionen og bestyrelsen modtager minimum 
én gang årligt rapportering om, hvorvidt politik-
kerne efterleves. Direktionen og bestyrelsen 
drøfter og behandler rapporteringen. Ledelsen 
indgår i dialog med relevante interessenter, hvis 
politikkerne ikke efterleves

T   Sparekassen rapporterer årligt om ledelsen i ”Re-
degørelse for god selskabsledelse” og forholder 
sig aktivt til anbefalingerne fra Komitéen for god 
Selskabsledelse samt Finansrådets ledelsesko-
deks. Formålet er at sikre åbenhed om rammer-
ne for ledelsen af Middelfart Sparekasse samt 
fortsat at udvikle den generelle ledelseskvalitet, 
hvilket er vigtigt for interessenternes tillid til 
Middelfart Sparekasse. Redegørelsen udgives på 
Sparekassens hjemmeside1. 

Linje 1 Linje 2 Linje 3

Afdelingsdirektører
Ansvarlig for kontrol af den  
løbende drift.

Fagchefer
Ansvarlig for politikker  
og forretningsgange samt  
kontroller heraf.

Complianceansvarlig 
Risikoansvarlig 
Controlling
Overvågning af politikker/ 
forretningsgange og kontroller
Kontrol af linje 1
Rapportering til direktion  
og bestyrelse.

Intern revision
Revision af politikker/forret-
ningsgange
Revision af linje 1 og linje 2
Rapportering til direktion og 
bestyrelse
Revision af årsregnskab.

Ansvarsfordeling for overholdelse og kontrol af lovpligtige politikker 

1  www.midspar.dk/selskabsledelse
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Enhed 2014 2015 2016 Tal for sektoren2 

Medarbejdersammensætning       

Medarbejdere i alt3 (antal hoveder) Antal 260 296 298

Ansatte i administrationen Procent 22 22 22  

Ansatte i kundeekspederende afdelinger Procent 78 78 78

Gennemsnitsalder År 47 48 49 43 (maj 2016)

Medarbejdere på 60+ år Procent 15 16 17 8 (maj 2016)

Gennemsnitlig anciennitet År 7,5 7,2 7,6

Mangfoldighed

Kvinder i Sparekassen Procent 54 53 53 48,2 (2015)

Mænd i Sparekassen Procent 46 47 47 51,8 (2015)

Kvinder i ledende stillinger4 Procent 28 30 29 31 (2015)

Mænd i ledende stillinger Procent 72 70 71 69 (2015)

Kvinder i øverste ledelse5 Procent 0 33,3 33,3 25 (2015)

Mænd i øverste ledelse Procent 100 66,6 66,6 75 (2015)

Kvinder i repræsentantskabet Procent 23 23 26

Mænd i repræsentantskabet Procent 77 77 74

Kvinder i bestyrelsen6 Procent 0 0 0

Mænd i bestyrelsen Procent 100 100 100

Medarbejdere

Middelfart Sparekasse vil være en god og attraktiv 
arbejdsplads. Det er noget, Sparekassen har arbejdet 
målrettet med i mere end 20 år, og det er blevet et af 
Sparekassens vigtigste konkurrenceparametre. Det 
har givet Middelfart Sparekasse et stærkt brand som 
én af Danmarks bedste arbejdspladser.

I løbet af 2016 har Middelfart Sparekasse modtaget 
flere anerkendelser for arbejdet med medarbejder-
trivsel:

Danmarks Bedste Arbejdsplads: Nr. 1
Kåret af Great Place to Work® i kategorien mellemsto-
re arbejdspladser

Medarbejderimage 2016: Det bedste image 
blandt finansansatte
FinansWatch og Wilkes imagemåling blandt 3.000  
ansatte i den finansielle sektor.

2 Kilde: Finanssektorens Arbejdsgiverforening.
3 Beregnes som ansatte med mindst 39 timer pr. måned svarende til fuldt ATP-bidrag.
4 Tæller ledere og fagchefer, som er med i Sparekassens "Den brede ledergruppe".
5 Omfatter Sparekassens adm. direktør, vicedirektør og underdirektør.
6 Omfatter ikke medarbejdervalgte kvinder, men repræsentantskabsvalgte kvinder.

Medarbejdertal
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Enhed 2014 2015 2016 Tal for sektoren7 

Medarbejdere i jobs på særlige vilkår

Deltid Procent 22 21 26 15,6 (2015)

Fast stilling/flexjob Antal 2 2 2

Virksomhedspraktik Antal 1 3 3

Midlertidig stilling Antal 0 38 3

Sygefravær (pct. af mulig arbejdstid)

Gennemsnitligt sygefravær - kort tid (<4 uger) - 1,00 1,12

Gennemsnitligt sygefravær - lang tid (>4 uger) - 0,73 0,76

Gennemsnitligt sygefravær i alt 2,24 1,73 1,88 3 (2015)

Uddannelse og kompetenceudvikling

Finanselever Antal 4 4 3

Finans trainees Antal 2 3 1

Praktikanter Antal 3 3 5

Studentermedhjælpere Antal 1 2 2

Folkeskoleelever i virksomhedspraktik Antal 4 4 6

HD Antal 7 8 5

Master i Ledelse, Finanssektorens Uddannelsescenter Antal 4 3 1

Sparekassens Talent Akademi Antal 4 4 09

MBA Antal 0 1 1

Sundhed - KRAMSS-undersøgelse

Bloddonorer Procent 27,2 26 21,9

Organdonorer Procent 38,1 35,8 35,7

Rygere Procent 5,7 5,1 2,2

Dyrker motion mindst 2-3 gange om ugen Procent 87,7 86,4 86,9

Drikker alkohol færre end 3 gange om ugen Procent 91,9 95,3 95,5

Vurderer, at deres fysiske helbred er godt eller virkelig godt Procent 77,6 74,7 80,6

Vurderer, at deres psykiske helbred er godt eller virkelig godt Procent 88,5 89,2 91,1

Vurderer, at de som regel får nok søvn og føler sig udhvilet10 Procent - - 66,4

7  Kilde: Finanssektorens Arbejdsgiverforening.
8 De tre medarbejdere er alle blevet fastansat.
9  Medarbejderne afsluttede Talent Akademiet i efteråret 2015. Medio 2017 vurderes det, om et nyt hold medarbejdere skal påbegynde et forløb med start i 

strategiperioden.
10  Søvn er et nyt fokusområde i undersøgelsen.
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Hoved- og nøgletal  
Middelfart Sparekasse

Beløb i 1.000 kr. 2016 2015 2014 2013 2012

Netto rente- og gebyrindtægter 442.020 421.520 371.991 332.387 305.444

Kursreguleringer -3.456 6.901 9.852 30.270 40.511

Udgifter til personale og administration -317.818 -296.266 -254.985 -235.687 -222.074

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -32.327 -92.706 -73.103 -109.794 -116.996

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede 
virksomheder 25.801 -3.882 29.715 21.643 17.146

Årets resultat 90.674 4.557 67.315 27.502 9.618

Udlån 4.747.454 4.295.267 4.338.716 3.964.074 3.765.456

Egenkapital 1.012.412 906.954 853.543 727.855 641.699

Aktiver i alt 8.745.709 7.366.066 6.642.607 5.438.100 6.066.748

Kapitalprocent 14,6 14,4 14,7 14,3 17,3

Kernekapitalprocent 14,1 13,9 14,2 13,8 14,0

Egenkapitalforrentning før skat 11,4 0,9 9,2 3,3 2,0

Egenkapitalforrentning efter skat 9,4 0,5 8,8 4,0 1,5

Indtjening pr. omkostningskrone 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0

Renterisiko 1,3 1,4 0,6 0,4 0,6

Valutaposition 5,2 6,0 7,4 7,3 2,7

Valutarisiko 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Udlån i forhold til indlån 67,3 75,1 87,5 95,3 88,7

Udlån i forhold til egenkapital 4,7 4,7 5,1 5,4 5,9

Årets udlånsvækst 10,5 -1,0 9,5 5,3 2,2

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 231,5 192,8 140,7 139,6 176,4

Summen af store engagementer 29,9 10,3 35,7 35,2 74,4

Årets nedskrivningsprocent 0,5 1,5 1,3 2,1 2,4

Afkastningsgrad 1,0 0,1 1,0 0,5 0,2



2 Ansættelse 
og velkomst?2a: Arbejdspladsens ansættelsesprocedure samt de karaktertræk, 

arbejdspladsen søger hos nye medarbejdere ud over de faglige  
færdigheder, jobbet kræver. Hvad gør arbejdspladsen i ansættelses-
proceduren for at sikre, at kandidaten passer ind i kulturen på  
arbejdspladsen?

2b: Hvordan byder arbejdspladsen nye medarbejdere velkommen  
og integrerer dem i kulturen på arbejdspladsen?
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2
Rekruttering med faglighed og personlighed i 
balance
I de kommende år bliver en af de største udfordringer 
for virksomheder evnen til at kunne tiltrække kvalifi-
ceret arbejdskraft. Derfor er det vigtigt for os både at 
fremstå som en god og attraktiv arbejdsplads og at 
sikre, at alle ansøgere har en god oplevelse af deres 
møde med Sparekassen. 

En ansøgning kan komme til os på forskellig vis – både 
personligt eller skriftligt. I dag er netværk og de so-
ciale medier som LinkedIn også en stor del af at re-
kruttere nye medarbejdere. Det kan også være sam-
arbejdspartnere eller kunder, der anbefaler en person 
til Sparekassen.

I takt med at vi over de seneste fem år har budt mere 
end 200 nye kollegaer velkommen i Middelfart Spare-
kasse, er det vigtigt, at de nye kollegaer har tillid til Mid-
delfart Sparekasse, til ledelsen og til deres kollegaer. I 
vores rekruttering ønsker vi at skabe en balance mel-

lem faglighed og personlighed i forhold til Sparekas-
sens strategi og ambitioner. Vi fokuserer på det hele 
menneske og ser ikke kun på faglig dygtighed, men 
også på, om kandidaten har en personlighed, der kan 
arbejde i en organisation, hvor værdibaseret ledelse er 
ledelsesformen, og strategisk selvledelse er arbejdsfor-
men. 

Det betyder, at medarbejderen skal kunne løse sine ar-
bejdsopgaver på den måde, der passer ham eller hende 
bedst – med hensynstagen til, at friheden skal være 
både til medarbejderens og Sparekassens bedste.

Mange af de rekrutteringer, vi foretager, sker med et 
kendskab til personen på forhånd. Eksempelvis har 
personen et ry i branchen, måske har personen tid-
ligere været ansat i Sparekassen, eller også kender 
personen en nuværende medarbejder i Sparekassen. 
Det betyder, at det er yders sjældent, at vi ringer til an-
søgerens referencer, men gør det dog ind imellem. Det 
vil altid ske ifølge aftale med ansøgeren. 

Ansættelse
2a: Arbejdspladsens ansættelsesprocedure samt de karaktertræk, arbejds-
pladsen søger hos nye medarbejdere ud over de faglige færdigheder, jobbet 
kræver. Hvad gør arbejdspladsen i ansættelsesproceduren for at sikre, at 
kandidaten passer ind i kulturen på arbejdspladsen?

Udvælgelse af kandidater
Når vi har udvalgt de mest interessante ansøgere, inviterer vi dem til en samtale. 
Inden samtalen udfylder ansøgeren Garudas KompetenceProfil, som vi bruger som 
udgangspunkt for samtalen. En samtale kan enten være en ansættelsessamtale 
eller en ”lær-at-kende-samtale”. Er det en samtale til en specifik stilling, så vil en 
medarbejder eller leder fra den pågældende afdeling deltage i samtalen. Ved en lær-
at-kende-samtale, hvor der ikke er tale om et specifikt ledigt job, deltager HR og en 
medarbejder med faglig tilknytning til den jobfunktion, samtalen omhandler. 

Ansættelsesprocessen

1
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Afklaring
I nogle tilfælde sker det, at vi bliver afklaret i løbet af samtalen, så vi kan tilbyde et job straks.
Dette sker selvfølgelig i samspil med en afklaring og enighed om løn og tiltrædelse. Men oftest, når 
vi søger en ny kollega, har vi flere kandidater inde til en samtale, og vi aftaler derfor med ansøgeren, 
at vi vender tilbage efter et par dage. Vi kontakter altid de kandidater, som har været til samtale, pr. 
telefon, så vi personligt kan give dem en begrundelse for vores valg eller fravalg.

Vi forsøger også at give ansøgeren gode råd til, hvad vedkommende evt. kunne forbedre til en an-
den samtale. Heldigvis får vi som oftest - uanset om ansøgeren får jobbet eller ej – tilkendegivelse 
af samtalen som en god oplevelse, og at den efterfølgende feedback har været brugbar. 

Samtale
Når ansøgeren kommer til samtale, byder vi velkom-
men og præsenterer os selv og vores jobfunktion. 
Dette giver anledning til en tillidsskabende ”smalltalk” 
med ansøgeren. Herefter får ansøgeren en fortælling 
om Sparekassen i billeder og ord. Vi ønsker at give et 
tydeligt billede af vores kultur, baggrund og værdier, 
som er noget, vi værner om og vægter meget højt.

Efterfølgende får ansøgeren lov til at fortælle om sig 
selv. Vi ønsker at finde ud af, hvem vi sidder over for 
og hvilke ting, kendetegn og værdier, der er vigtigst for 
ansøgeren.

En vigtig del af samtalen er også at få klædt ansøgeren 
bedst muligt på, inden der skal træffes en beslutning 
om evt. ansættelse hos os. Garuda KompetenceProfil 
er et vigtigt værktøj til samtalen. Profilen giver et godt 
billede af, hvor godt ansøgeren kender sig selv, og om 
den ”røde” tråd viser sig i samspil med ansøgningen og 
samtalen.

Vi ønsker, at ansøgeren kender sig selv og er bevidst 
om både sine stærke såvel som svage sider. De per-
sonlige egenskaber kombineret med en god faglighed 
er afgørende for, om en ansættelse bliver en succes.

32

Uddrag fra mails sendt af kandidater 
til to forskellige stillinger

Kære Helle og Rikke
Tusinde tak for den positive oplevelse det var at være til 
ansættelsessamtale ved Jer. Nu er jeg så småt kommet 
mig over skuffelsen over at jeg ikke blev den heldige nye 
kollega I søgte. ;) Jeg vil derfor lige gøre Jer opmærksom 
på, at jeg helt oprigtigt ser Middelfart Sparekasse som 
den oplagte arbejdsplads for mig…

Hej Helle og Kristian
Først og fremmest vil jeg sige Jer tak for et rigtigt godt 
møde. Jeres måde at gribe en ansættelsesproces an 
på, er meget prisværdig. Stor ros herfra. Og jeg synes at 
I tilbyder en utroligt spændende stilling.
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KompetenceProfilen
Med sine 320 spørgsmål fordelt på 16 personligheds-
træk er KompetenceProfilen et af markedets mest 
omfattende profilværktøjer. Den giver os et detaljeret 
overblik over de relevante personlige og faglige kom-
petencer, vi søger, og den giver god grobund til dialog 
under samtalen. Samtidig sikrer vi også, at bedst 
muligt vi udvælger den rigtige kandidat. 

KompetenceProfilen giver blandt andet et godt ind blik 
i, hvad der motiverer kandidaten og giver kandidaten 
jobtilfredshed. Derudover får vi indblik i, hvordan kan-
didaten forholder sig til forandringer, sam arbejder, kan-
didatens værdier og normer samt hvor meget støtte og 
opbakning, kandidaten har behov for. 

Udgangspunktet for KompetenceProfilen er Garu-
das hoved-hjerte-ben-model. Det er en model, der 
giver os et fælles sprog samt mulighed for at skabe 
balance mellem kollegerne samtidig med, at dialogen 
omkring personprofiler og faglige kompetencer sker 
på et ligeværdigt niveau. 

De karaktertræk, vi efterspørger hos kommende 
med arbejdere, afhænger af, hvilket job medarbej-
deren skal udføre. Der er dog ingen tvivl om, at en 
med arbejders troværdighed, åbenhed og ærlighed 
samt evne til at skabe tillid, samarbejde og tage ans-
var er vigtige træk for Sparekassens kultur.

Ansættelse
Når vi ansætter en ny medar-
bejder, informerer den lokale 
leder altid alle medarbejdere i 
den afdeling, den nye medar-
bejder ansættes i. Efterføl-
gende informerer vi alle med-
arbejderne om ansættelsen 
via en nyhed på intranettet 
som denne:

4 5

Ny kundemedarbejder til Horsens
Vi har pr. 1. juni 2017 ansat Anne Stensgaard 
som kundemedarbejder til Horsens. Anne 
kommer fra en lignende stilling i Spar Nord. 
Anne bor i Horsens sammen med sin mand, 
Gert og deres to piger på 19 og 21 år. Fritiden 
bruger Anne på at spille golf samt nyde   
familien og gode venners selskab. 

Hovedets egenskaber

Hjertets egenskaber

Benenes egenskaber

Evnen til at analysere, få ideer,  
strukturere og organisere

Evnen til at samarbejde, opnå accept 
på ideer og etablere tillidsforhold

Evnen til at påtage sig et selvstændigt 
resultatansvar og gennemføre løsninger
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Praktik i Middelfart Sparekasse
Gennem årene har vi haft mange praktikanter igennem 
vores organisation til glæde for såvel praktikanterne 
som for os. Vi ser det som en del af vores ansvar for 
samfundet at tilbyde praktikanter et lærerigt ophold i 
Sparekassen.

Der er flere indgange til et praktikophold, og vi er altid 
åbne, også for mere utraditionelle forløb, hvis vi kan se, 
at det kan gavne begge parter.

Folkeskolepraktik
Dette praktikophold er rettet imod folkeskoleelever, 
der ønsker at stifte nærmere bekendtskab med arbej-
det i et pengeinstitut. Forløbet vil typisk foregå på vores 
hovedkontor og vil have en varighed af én uge. Her vil 
praktikanten komme rundt i flere forskellige afdelinger 
og funktioner, fx privat, erhverv, pension, investering og 
administration.

Der er endvidere mulighed for at komme i praktik i vores 
øvrige lokale afdelinger. Disse ophold vil have en varig-
hed af to dage. Her vil praktikanten følge afdelingens 
medarbejdere og de opgaver, der findes i forbindelse 
med afdelingens drift. Opholdet er kortere end det oven-
stående, idet afdelingerne ikke har de samme funktioner 
som på hovedkontoret.

Praktikperioder for videregående uddannelser
Disse praktikophold er knyttet til studerende på vide-
regående uddannelser, fx bachelor- og kandidatud-
dannelser, og vil almindeligvis være af lidt længere 
varighed, normalt tre til seks måneder. Eksempler på 
praktikforløb kan være i marketing, HR, økonomi, IT 
eller andre afdelinger, som er relevante for den pågæl-
dende uddannelse.

Finansøkonomer og -bachelorer
Som en del af finansøkonomernes forløb indgår tre må-
neders praktik på andet studieår. Sparekassen har som 
målsætning at lave en praktikaftale med mellem en og 
tre finansøkonompraktikanter hvert år. Antallet kan 
variere alt efter ansøgerfeltet og vores organisatoriske 
kapacitet i perioden.

I praktikperioden vil praktikanten indgå i afdelingens 
drift og får rig lejlighed til at omsætte teori til praksis. 
Vi arbejder aktivt for, at praktikanten bliver en del af 
teamet, og vi forventer, at praktikanten bidrager med 
et godt humør og tager del i de opgaver, der skal løses.

Hvilken afdeling, praktikanten tilknyttes, afhænger af, 
hvilke afdelinger der har ressourcerne til det, og som 
ikke på tidspunktet har øvrige praktikanter. Der tages 
i videst muligt omfang hensyn til praktikantens bopæl.

Som noget nyt tilbyder vi fra 2017 også praktikpladser 
til finansbachelorer.

Årets praktikplads
Jonas Knutzen, der læser til finansøkonom på IBA i Kol-
ding, var så glad for sit praktikophold i vores afdeling 
i Vinding, at han indstillede Sparekassen og Vinding-
afdelingen til prisen som årets praktikplads: “Årets IBA 
Praktik 2017”.

Blandt 61 indstillede kom vi blandt de fem finalister, og 
vinderen af den regionale konkurrence skal videre til 
landsfinalen.

Vi er meget stolte over, at Jonas indstillede os. Vi vil 
gerne være en god arbejdsplads, og det gælder i høj 
grad også for de elever, vi tager ind hvert år. Derfor 
varmer det med en indstilling som denne – også selv-
om sløret er løftet for, at vi ikke kommer med videre 
til landsfinalen. Læs mere om Jonas’ praktikophold i  
kapitel 10a.

I 2016 havde vi glæde af fem 
praktikanter og seks  
folkeskoleelever i praktik.

Jonas Knutzen sammen med praktik-vejleder  
Majbritt Fredgaard, der er privatkundechef i Vinding-afdelingen.
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For mig har det været et fantastisk 
forløb – jeg trives i Sparekassen og i 
HR, ikke mindst via en meget vari-
eret og udfordrende hverdag.

Michael Lindgaard 
Hedemann, 
HR-konsulent.

Karina Tågård Højen, 
praktikant.

Fra praktikant til fastansat
Som et led i min HR-uddannelse var jeg i foråret 2015 i 
fire måneders praktik i Sparekassens HR-afdeling. Al-
lerede fra første dag havde jeg følelsen af at være en del 
af afdelingen og tog del i alle opgaver uanset art. Der var 
fra første færd tillid til, at jeg kunne løse mine opgaver. 

Mod afslutningen af praktikken blev jeg af HR-chef Hel-
le Lund Gregersen tilbudt en midlertidig ansættelse på 
tre måneder – et tilbud, jeg naturligvis takkede ja til. Her 
fortsatte mit arbejde med de dagligdags HR-opgaver, 
men også en mere spændende opgave, hvor jeg i sam-
arbejde med Helle udviklede og skrev på HR’s bidrag til 
vores  Strategi 2018. Processen var meget givende og 
spændende at være en del af. 

Henover efteråret 2015 blev min ansættelse forlænget til 
nytår, og samtidig med at jeg skrev på min afsluttende 
bachelor-opgave, fortsatte jeg mine opgaver i HR-afde-
lingen, herunder arbejdet med Strategi 2018. 

I december 2015 blev jeg tilbudt fastansættelse som 
HR-konsulent, og 1. januar 2016 startede jeg som en 
fast del af HR-afdelingen. 

For mig har det været et fantastisk forløb – jeg trives i 
Sparekassen og i HR, ikke mindst via en meget varieret 
og udfordrende hverdag, hvor jeg arbejder med såvel 
store strategi-opgaver som små driftsopgaver. Jeg sæt-
ter stor pris på at være en del af en fantastisk organi-
sation og ikke mindst qua mit daglige arbejde at være 
med i arbejdet med at gøre vores fælles arbejdsplads 
endnu bedre. 

Praktikant i HR og ejendomsafdelingen
I min praktik har jeg fået mulighed for at have to prak-
tiksteder, hvilket betyder, at jeg er 75 procent af min 
praktik i Sparekassen og resten af tiden hos min under-
viser, som er i gang med sin Ph.d. I den forbindelse har 
Sparekassen vist stor fleksibilitet og gjort det muligt at 
jonglere mellem begge praktikker på en god måde. 

Jeg er praktikant både i HR og ejendomsafdelingen, 
hvilket for mig betyder, at jeg har fået et bredt kendskab 
til Sparekassen og en bred variation af arbejdsopgaver. 

Jeg startede i praktikken samme dag som to nyansatte 
rådgivere, og det var hurtigt tydeligt for mig, hvorfor 
Sparekassen flere gange er kåret til Danmarks bed-
ste arbejdsplads. Mine første fem dage i Sparekassen 
gik med et meget pakket introprogram, hvor vi mødte 
mange af vores nye kollegaer. På den måde fik vi hur-
tigt sat navne på de mange ansigter, som er i huset. Det 
gav også en følelse af at være velkommen, at de ansatte 
vidste, at vi skulle starte, og at der er styr er på tingene.

Praktikken for mig var det tidspunkt i min uddannelse, 
hvor jeg håbede at finde min faglige identitet. Der hvor 
jeg skulle rykke mig fra kontorassistent i den offentlige 
sektor til administrationsbachelor med speciale i HR. 
Mit praktikforløb har åbnet mine øjne for, at HR har 
været det rette valg for mig. Det er også gået op for mig, 
at jeg har brug for en kombination af det, vi på studiet 
kalder de bløde og de hårde HR opgaver. 

Middelfart Sparekasse har været et fantastisk praktik-
sted fra start til slut. Medarbejderne i Sparekassen har 
været søde og imødekommende fra dag et, og atmos-
færen er rar og behagelig.

Jeg vil gerne sige tusind tak til alle medarbejderne for 
fem rigtig gode måneder her i Middelfart. Det har været 
en fornøjelse at være en del af jeres arbejdsplads.



Rekruttering af elever
Sparekassen tager aktivt del i at være med til at uddan-
ne unge mennesker og give dem en god start på deres 
erhvervskarriere. Vi ansætter primært de kunderettede 
i finansverdenen, dvs. finanselever, finansøkonomer og 
finansbachelorer. Derudover har vi elever inden for IT-
support samt administration. 

Vores strategi har stort fokus på digitaliseringen, og vi 
søger løbende at udnytte de mange muligheder, den 
teknologiske udvikling byder. Som noget nyt i år har vi 
forsøgt at lave videoannoncering rettet mod finansele-
verne. Samtidig har vi opfordret ansøgerne til at uploade 
en video sammen med deres ansøgning. Det har rigtig 
mange af ansøgerne gjort, og det har givet os en helt an-
den dimension af kandidaterne. Der er ingen tvivl om, at 
det er en rekrutteringsform, vi fremadrettet vil benytte i 
yderligere omfang som et supplement til det, vi gør i dag. 

Når vi skal finde vores kommende finanselev, er det 
ikke blot en samtale, der skal overstås, og en uddan-
nelsesaftale, der skal i hus. Det er også en investering 
i den udvalgte kandidat. Vi ønsker at kunne videreud-
vikle og videreuddanne de unge kollegaer – både for at 
være attraktive for Sparekassen og for andre virksom-
heder. Den kommende elev skal også kunne se sig selv 
og sin fremtid i Middelfart Sparekasse og medvirke til at 
styrke det, som Sparekassen står for. 

Elevdag
Vi bruger mange ressourcer på rekrutteringen, så vi er 
helt sikre på, at de passer ind i vores organisation. Vi har 
de seneste år med stor succes afholdt karrieredage, hvor 
vi inviterer et antal kandidater ind til en hel dag sammen 
med os. Det er en god og lærerig dag, hvor vi lærer hin-
anden bedre at kende. Det giver os de bedste forudsæt-
ninger for at vælge den rette kandidat til elevstillingen. 

Dagen starter med velkomst og morgenmad. Så præ-
senterer vi Middelfart Sparekasse og forsøger at give et 
indblik i, hvem vi er. I starten er vi selv på banen for at 
skabe ro og tryghed for kandidaterne. Derefter fortæl-
ler vi kort om uddannelsesforløbet.

Vi har altid en af vores tidligere elever eller trainees med 
til disse arrangementer, som fortæller om, hvordan det 
er at være elev i Sparekassen. Det giver kandidaterne et 
godt indblik i skoleforløbet, hvad der venter af opgaver 
og valg af fag, samt hvordan sammenhængen er mel-
lem det, man lærer i Sparekassen og det, man lærer på 
skolebænken. 

På dagen løser kandidaterne forskellige opgaver, som 
bl.a. udfordrer kandidaterne på samarbejde og får dem 
til at reflektere over, hvorfor de vil være finanselever, og 
hvordan de når deres mål.

”Elevdagen var en positiv oplevelse. Det var meget an-
derledes end, hvad jeg ellers har prøvet. Da vi kom, var 
der en god stemning blandt de tre repræsentanter fra 
Middelfart Sparekasse, som hurtig smittede af på mig 
og gjorde, at jeg hurtig følte mig godt tilpas. Vi var ikke 
så mange, men jeg følte mig i fokus. Vi skulle forberede 
et lille oplæg om os selv, og her følte jeg mig lyttet til, 
og det virkede som om, I fra Middelfart Sparekasse lyt-
tede interesseret, og allerede her blev der vurderet for 
at finde den helt rette kandidat. Havde inden dagen 
også lavet en test, som meget nøje blev gennemgået, 
hvilket var fedt, så man ikke var i tvivl om, hvad testen 
havde vist om lige netop mig. Jeg fik også mulighed for 
at kommentere på testen og komme med min mening 
om resultatet. Positivt i forhold til, hvad jeg tidligere har 
oplevet i et ansættelses forløb, hvor resultatet bare har 
været endegyldigt. 

Jeg følte, vi som kandidater selv var meget på banen 
med små opgaver, som der også blevet evalueret på til 
den afsluttende individuelle samtale. Det gjorde, jeg føl-
te mig inddraget i processen, tryg og knap så nervøs, og 
at jeg også fik meget ud af dagen. Stor ros til Middelfart 
Sparekasses måde at rekruttere elever på. ”
Victoria Kyster, kommende finanselev.

Victoria Kyster, 
kommende finanselev  
i Kolding-afdelingen  
fra august 2017.
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Den første tid
Når vi ringer til en kommende kollega og giver den gode 
nyhed, at vi gerne vil tilbyde vedkommende et job, fortæl-
ler vi allerede på det tidspunkt, hvordan vi ønsker at byde 
vores nye kollega velkommen. Efterfølgende sender vi et 
velkomstbrev og kulturprofilen, så den nye medarbejder 
kan danne sig et indtryk af Sparekassen. 

Derudover får nye medarbejdere en sportstaske med 
diverse reklameartikler i. Hvis medarbejderen har børn, 
er det også ofte tænkt ind i de ting, vi kommer i gaven. 
Vi kan nemlig høre, at mange børn går op i, hvor deres 
forældre arbejder og derved bliver stolte over at få en 
ting med Sparekassens navn på.

De første to-tre måneder er særdeles vigtige i et nyt job. 
Det er i denne tid, at rigtig mange forlader deres job, en-
ten fordi de har valgt forkert, eller simpelthen fordi virk-
somheden ikke har været forberedt godt nok på at byde 
medarbejderen velkommen. Derfor bruger vi mange 
ressourcer på at skabe et ”on-boarding-forløb”, der gør, 
at den nye medarbejder, allerede fra vi ringer og tilbyder 

jobbet, føler sig godt klædt på til den store omvæltning, 
det er at skifte job. Vi tror på, at de mange ressourcer, vi 
bruger på on-boarding-processen allerede inden vores 
nye kollega tiltræder, kommer mange gange hjem igen i 
form af, at medarbejderen langt hurtigere bliver en inte-
greret del af Sparekassen, og samtidig er klædt godt på 
til at udfylde sin jobfunktion. Allerede inden vi afholder 
samtaler, gør vi os tanker omkring, hvordan vi understøt-
ter den nye medarbejder bedst muligt i sit nye job. 

Det er vigtigt, at den nye medarbejder hurtigt bliver til-
knyttet Sparekassen og ikke mindst sin nye afdeling. 
Hvis der ikke er formelle omstændigheder til hinder, så 
inviterer afdelingen den kommende medarbejder på be-
søg og typisk også til at deltage i sociale arrangementer, 
hvis der afholdes sådanne inden tiltrædelsen. 

Vi udarbejder et individuelt introduktionsprogram, der 
detaljeret beskriver den nye medarbejders første tid i 
Sparekassen. Her sikrer vi, at vores nye kollega kommer 
rundt til alle afdelinger, der er relevante for jobbet. Det er 
vigtigt, at den nye medarbejder får lejlighed til at hilse på 
kollegerne, da kontakten hertil ofte vil ske pr. mail eller te-
lefon. Den nye medarbejder er hele tiden orienteret om 
hvilken afdeling og kollega, medarbejderen nu skal møde 
i den første uges tid. Vi oplever, at det giver stor tryghed 
og stor glæde, da medarbejderen føler sig ventet. 

Velkomst
2b: Hvordan byder arbejdspladsen nye medarbejdere velkommen og  
integrerer dem i kulturen på arbejdspladsen?

Det er vigtigt at værne om 
det at være selvledende 
medarbejder i en værdile-
det organisation. Derfor 
udsender vi ”kulturbærere”, 
når vi åbner nye afdelinger, 
så kulturen bliver forankret 
overalt i Sparekassen.  

I undersøgelsen ”Danmarks 
Bedste Arbejdspladser” for 
2016 svarer 100 procent af 
medarbejderne, at man som 
ny på arbejdspladsen føler 
sig velkommen.
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Uddrag fra opstartsplan for nye kolleger

1,5 time
Plateau 2
Inkl. frokost

Marketing og forretningsudvikling
Personlig branding, herunder
T LinkedIn (erhverv)
T Facebook (alle)
T Google annoncering på medarbejderens navn
T Oprettelse på LinkedIn
T Intern kommunikation

Dato, tid og sted Handling Ansvarlig

Dag 1
8.30
Plateau 4

Velkomst i afdelingen
Sparekassens værdigrundlag / Strategi 2018
Rundvisning og præsentation

Dag 2
2 timer
Plateau 4

HR
Danmarks bedste arbejdsplads
Kultur
Strategisk HR
Forsikringer, herunder sundhedsforsikring
AP Pension
Læringsportalen / VidenBarometer
Medarbejderhåndbog
Personaleforretninger
Personaledokumenter
Registrering af fravær, løn mv. i Orkidé

Navn: Mikkel Engemose Sørensen 
Stilling: controller

Når du kommer første dag skal du ind via personaleindgangen (modsat side af hovedindgangen). Du skal ringe til 
Trine på 6422 2297 eller 2790 0565, som vil sørge for, at du bliver lukket ind.  Parkering – se sidste side. 

Afdeling: økonomiafdelingen
Din mentor de første tre måneder: Trine Hauge Christensen

Trine Hauge  
Christensen
Økonomi- og  
regnskabschef

Kristian Gren
Chef for  
marketing og 
forretnings- 
udvikling

Michael  
Hedemann
HR-konsulent

Anita Hindberg
HR-konsulent

2 timer
Plateau 4

Kreditafdelingen
Kreditpolitik
Afdækning af uddannelsesbehov i LEO system mm. 

Bjarne  
Bøgstrup
Kreditdirektør

Intro for nye ledere
Når nye ledere ansættes eller udnævnes i Sparekassen, gennemgår 
de som noget nyt en introduktion, der skal klæde dem på til deres 
nye job. Typisk vil flere nye ledere følges ad. Ved introduktionen er der 
fokus på rollen som leder og det at være en del af Sparekassens brede 
Ledergruppe. Derudover informeres de om arbejdet i bestyrelsen 
samt deres rolle i forhold til det lokale repræsentantskab. 

Den nye leder klædes bedre på til at håndtere personalemæssige op-
gaver, herunder MUS og kompetenceudvikling samt dialog om væsent-
lige holdningsmæssige områder i medarbejderhåndbogen. 

Sune Hasseltoft,  
afdelingsdirektør i Odense 
Erhverv pr. 1. februar 2016
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En uges intro
På anden arbejdsdag starter Sparekassens intropro-
gram, som alle nye medarbejdere er igennem. Det 
varer typisk 4-5 dage. Programmet foregår på vores 
hovedkontor, og her bliver medarbejderen introdu-
ceret til de væsentligste IT-systemer, bliver under vist i 
vores forretningsgange samt taler med alle fagchefer. 
På den måde får medarbejderen på meget kort tid 
indsigt i, hvordan Sparekassen fungerer, vores hold-
ninger og værdier samt får mødt de kolleger, med-
arbejderen skal arbejde sammen med fremover. 

Flere af de kolleger, som den nye medarbejder møder 
under introprogrammet, er medarbejdere, der har 
været i Sparekassen i mange år og dermed kender 
organisationen indgående – en slags kulturbærere. 
Deres funktion er blandt andet at sikre, at den nye 
medarbejder får Sparekassen "ind under huden" og 
lærer vores kultur og historie at kende. Derudover får 
den nye medarbejder også en snak med vores fæl-
les  tillidsmand, hvor bl.a. alle personalegoder bliver 
gennemgået. 

Det, at medarbejderne hilser på hinanden og får mu-
lighed for at fortælle om lige præcis deres job, giver en 
endnu bedre forståelse og respekt for hinandens job-
funktioner. Samtidig opfordrer vi vores nye kolleger 
til, at de gerne må undres over vores rutiner og spørge 
nysgerrigt ind til, hvorfor vi gør, som vi gør. Det er 
sundt indimellem at blive udfordret på vores rutiner, 
og vi er derfor meget åbne over for, at opgaverne kan 

løses på andre måder, end vi normalt gør. Samtidig er 
forløbet med til at skabe sunde og solide relationer, 
så medarbejderen ved, hvem man skal kontakte med 
spørgsmål, når medarbejderen er tilbage i egen afde-
ling. En forståelse, der er vigtig, for at man kan agere 
selvledende og proaktivt. Det gør vejen til hjælp kor-
tere, når man kender hinanden og allerede har skabt 
gode relationer. 

De afdelinger/funktioner, som bl.a. indgår i introduk-
tionsforløbet, er:

•  kredit
•   CSR/samfundsværdi, compliance og risiko styring
•   marketing og forretningsudvikling
•   økonomi
•   IT
•   pension
•   investering
•   bolig
•   administration, herunder indkøb til Sparekassen
•   HR
•   tillidsmand
•   arbejdsmiljørepræsentanter.

Det betyder, at den nye medarbejder får rigtig mange 
informationer på få dage, og samhørigheden med 
og kendskabet til Sparekassen øges. Det er samti-
dig med til at give et stærkt samarbejde mellem de 
kundevendte afdelinger og stabene. 

Første arbejdsdag
Den første arbejdsdag foregår i afdelingen, hvor medarbejderen 
bydes velkommen med morgenbord, blomster mv. Herefter 
vil medarbejderen og afdelingsdirektøren typisk køre rundt og 
besøge så mange af Sparekassens afdelinger, de kan nå på en dag. 
Dermed får den nye medarbejder et godt indblik i vores afdelinger 
og får hilst på mange af sine nye kolleger. På turen er der også tid til 
masser af uformel snak medarbejderen og lederen imellem, og på 
den måde grundlægger de også et solidt fundament for det frem-
tidige samarbejde.

6 7

Sandra Hykkelbjerg-Sejten blev ansat som 
rådgiver i Strib i februar 2017. Her er hun på besøg 
i Horsens-afdelingen sammen med afdelingsdirek-
tør i Strib, Nadia Brønserud Esmann.
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Sidemandsoplæring
Sidemandsoplæring er en væsentlig del af oplæringen i Sparekassen. Kommunika-
tionen mellem to mennesker giver ofte den bedste løsning på en opgave. Det kan 
være mentoren, der oplærer den nye medarbejder, men også andre medarbejdere 
med viden og erfaring, som kan hjælpe den nye medarbejder godt på vej. Den nye 
medarbejder kan også besøge en anden afdeling for en kortere eller længere periode 
for at blive lært op i lige præcis det, som der er behov for. Den nye medarbejder vil så 
typisk sidde med sine egne opgaver og hurtigt kunne få hjælp af de erfarne kolleger. 
Se eksempel i kapitel 7, hvor kundemedarbejder Charlotte Nielsen skiftede Svend-
borg ud med Strib.

98

Afdelingsdirektør i Horsens, Jacob Beier 
Banke, bød i starten af 2017 velkommen til 
en velkendt kollega, erhvervsrådgiver Jes-

per Krabbe Dyekær, som kom fra erhvervs-
afdelingen i Middelfart. Jakob har mentor-

rollen for Jesper de første tre måneder.

Mentor
Alle nye medarbejdere får tilknyttet en mentor i den afdeling, de 
skal arbejde. i Mentorens opgave er at hjælpe den nye medarbe-
jder til at blive integreret i kulturen og sørge for, at medarbejderen 
får den bedst mulige opstart i sit nye job. Udover nye medarbej-
dere omfatter mentorordningen også kolleger, der skifter job in-
ternt i organisationen samt de unge medarbejdere under uddan-
nelse, eksempelvis elever og trainees.
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FokusProfil
De fleste nye medarbejdere har inden tiltrædelse udfyldt en Garuda 
KompetenceProfil, men inden tiltrædelse vil medarbejderen også 
udfylde den lidt mindre Fokusprofil - en profil, alle medarbejdere i 
øvrigt har udfyldt. Efter tiltrædelsen får medarbejderen tilbagemel-
ding på denne samtidig med, at den sammenholdes med afdelingens 
øvrige profiler. Derved får alle medarbejdere et fælles sprog og fælles 
forståelse for hinandens fokusområder og et indblik i, hvorfor man 
reagerer, som man gør - for eksempel under pres.

Branding af nye medarbejdere
Som en del af introduktionsugen bliver nye medarbejdere fotograferet. Billederne 
bliver brugt til vores intranet, hjemmeside og til annoncering på forskellige medier. 
Vi har en fast procedure for, hvordan vi markedsfører nye medarbejdere. Vi skriver 
blandt andet en pressemeddelelse til de lokale medier, udarbejder printannoncer til 
de lokale ugeaviser, annoncerer online på kanaler som vores hjemmeside og ban-
nerreklamer, og så spreder vi budskabet på Facebook og LinkedIn. 
   
Markedsføring af nye medarbejdere planlægges, ligeså snart vi kender til me-
darbejderen. Her er et eksempel på en mail, som marketingkonsulent Jens Lyager 
sendte til afdelingsdirektør i Aarhus, Flemming Kristensen, i forbindelse med markedsføring af en ny kollega:

10 11

Hej Flemming
Her er forslag (og spørgsmål) til markedsføring af Hans Peter - lad mig høre, hvad du synes. 

•  Aarhus: Hans Peter Sibbesen, erhvervsrådgiver
•   Print: I må gerne komme med et forslag til medier og datoer. Hvilke er relevante for en erhvervsrådgiver? Han kom-

mer på forsiden af JP Aarhus 10/5 og på indersiden 17/5 (allerede booket)
•   Onlineannoncering: Der kommer bannere online så hurtigt som muligt, og de bliver vist på diverse onlinemedier i 

Aarhus’ markedsområde
•   midspar.dk: Nyhed på erhvervsforsiden og afdelingsside fra 1. maj (billede tilføjes senere), skal deles på Facebook og 

Linkedin af kolleger i Aarhus
•   Linkedin: Christina betaler for at få nyheden fra midspar.dk gjort ekstra synlig i jeres markedsområde (note: billede 

skal være 1200x627)
•   PR: Bjarne skriver pressemeddelelse og ”Nyt om navne”
•   Folder: Giv besked hvis det er relevant med en personlig folder

Andre ting: Giv besked hvis I har andre idéer til relevante aktiviteter

Med venlig hilsen
Jens Lyager
Marketingkonsulent 

Eksempel på online 
bannerannoncering.
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I introugen møder de nye medarbejdere chef for market-
ing og forretningsudvikling, Kristian Gren, som fortæller 
om brandingværdien i brugen af de sociale medier og in-
troducerer dem til, hvordan de selv kan sprede buskabet 
om deres ansættelse og samtidig være med til at brande 
Sparekassen. 
 

Sparekassens medarbejdere byder også velkommen 
til nye kolleger på de sociale medier, og på den måde 
spredes budskabet bredt og hurtigt. Mange nye med-
arbejdere er positivt overrasket over, hvor hurtigt kol-
leger i Middelfart Sparekasse tilføjer dem på LinkedIn.
     
De sociale medier har med andre ord en vigtig funktion 
i forhold til at ”onboarde” nye kolleger og skaber en so-
cial lim mellem kolleger på tværs af organisationen. For 
at give nye medarbejdere tryghed og en god start i job-
skiftet er vi i gang med at udarbejde en folder, så medar-
bejderen kan følge med i processen for annonceringen. 
Medarbejderne får folderen i forbindelse med Kristian 
Grens introduktion.

Der er 270 LinkedIn-profiler i maj 2017, hvor Middelfart 
Sparekasse er angivet som arbejdsplads. Med et med-
arbejderantal i maj på 310 medarbejdere svarer det til 
87 procent af medarbejderne.
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Mette Bech Glasdam 
overlevede hele to Ø-råd. En lyssti førte Mette fra sin arbejdsplads 

til Ø-rådet i et mødelokale.

De første tre måneder - Mette slap gennem Ø-rådet
”Nu skal I snart stemme mig hjem, hvis ikke I skal hænge 
på mig.”

Mette Bech Glasdam kom med den henkastede be-
mærkning en dag i Odense-afdelingen – kort tid før hen-
des tre måneders prøvetid i Sparekassen udløb. For som 
ny i afdelingen var der jo mange spørgsmål, så hun følte 
af og til, at hun da måtte være til besvær for kollegerne.

Den slags Robinson Ekspeditionen-referencer får ikke 
lov at passere ubemærket i afdelingen, så da Mette 
havde sidste arbejdsdag i sin prøvetid, mødte hun ind 
til en noget anderledes afdeling. Der var lavet en sti 
markeret med levende lys, og den førte hende til døren 
til mødelokalet. På døren var Robinson-logoet. På den 
anden side af døren ventede Mettes kolleger. Alle 
mændene var iført kakifarvede shorts og skjorter i bed-
ste Jakob Kjeldberg-stil.

Og så var der ellers afstemning med det simple 
spørgsmål: Skal Mette blive, eller skal hun stemmes 
hjem?

Og ja, hun fik lov at blive.

”Det var super sjovt. Det er kun i Odense, de finder på 
sådan noget”, siger Mette Bech Glasdam, som hurtigt 
lærte én vigtig ting om Odense-afdelingen: Man skal 
kunne grine.

Eller som afdelingsdirektør Thomas Bo Jørgensen for-
mulerer det:

”Vi gør ikke meget for at skjule, at vi har humor.”

Humor eller ej. Alle afdelinger har sine særkender, og de 
er vigtige at holde sig for øje, når der skal ansættes nye 
kolleger. Naturligvis skal det faglige være på plads, men 
socialt skal man også passe ind, hvis en ansættelse skal 
blive en succes for både arbejds-
pladsen og den nye kollega.

”Hvis man ikke passer 
ind i den jargon, der er i 
afdelingen, kan det være 
ødelæggende for stem-
ningen”, siger Thomas.

Og det faglige og sociale går 
da også hånd i hånd, når en ny 
kollega skal integreres. Det 
arbejde begynder for alvor, 

Det var i ægte Robinson stil, 
at Odense-afdelingen stem-
te om, hvorvidt Mette Bech 
Glasdam skulle fortsætte i 
afdelingen efter de første 
tre måneder. 
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Kollegerne Irene Mosegaard, Lotte Nielsen 
og Peter Stein varmer op til Ø-rådet. 

når medarbejderen efter den første uges introforløb på 
hovedsædet skal finde sig til rette hjemme i afdelingen.

”Mette havde været forbi og var blevet præsenteret for 
alle kollegerne, inden hun tiltrådte. Så vi satte os bare 
ned og fik kaffe og rundstykker og snakkede om løst og 
fast”, fortæller Thomas Bo Jørgensen.

Derefter er den første opgave at få den nye medarbejder 
sat ind i de grundlæggende ting om afdelingen.

”Vi bruger to-tre timer i mødelokalet, hvor jeg gennemgår 
afdelingens regnskab, vores målepunkter og rådgiver-
portalen. Tanken er, at Mette skal have den grundlæggen-
de viden om afdelingen, så hun ret hurtigt ved, hvad vi 
snakker om, når vi er samlet til morgenmøder eller hen 
over bordene i afdelingen. Hun skal lære de små hemme-
ligheder”, fortæller Thomas.

Når de første timer er overstået, så er det ud på den nye 
pind.

”Jeg tror, det er vigtigt med lidt fri leg, så der er tid til at 
lære systemerne at kende og kigge lidt på intranettet og 
mail”, forklarer Thomas.

Derefter står den på sidemandsoplæring. Eller rettere 
fælles oplæring.

”Jeg lærte jo ret hurtigt, at jeg kunne spørge alle om 
hjælp, når jeg havde et problem”, husker Mette, som 
løbende fik nye opgaver samtidig med, at hun på egen 
hånd løste de opgaver, hun kunne.

”Jeg tror, det er vigtigt, at man får lov at sidde selv og 
arbejde med tingene i det omfang, man kan. Mette ville 
jo gerne kunne det hele, så jeg sagde til hende, at hun 
skulle regne med, at der ville gå seks måneder, før hun 
følte, at hun var selvkørende. Man skal tage den tid, det 
tager”, siger Thomas.

Og med kun meget få meter mellem hende og Thomas 
kunne han hele tiden følge med i, hvordan det gik.

”Thomas er sindssygt god til at tage fat i en og spørge, 
om man er okay”, siger Mette, der ret hurtigt fandt ud af, 
at hun passede rigtigt godt ind i afdelingen.

Fagligt havde hendes bekymringer været, at hun som 
en yngre rådgiver ikke selv ville tiltrække mange kunder. 
Den bekymring blev hurtigt manet i jorden. For Thomas 
gjorde det klart, at Mettes opgave var at tage de mange 
nye kunder, som valgte afdelingen til – og derigennem 
aflaste de eksisterende rådgivere. Og her er det vigtigt 
at være tydelig. Når man ved, hvilken rolle man som ny 
medarbejder skal udfylde, behøver man ikke bekymre 
sig om alle de andre ting, man synes, det halter med.

Og Ø-rådet? Det var så stor en succes, at det blev genta-
get, da Mette havde været seks måneder i afdelingen. 
Kollegerne kunne godt nok ikke stemme hende hjem. 
Men de kunne have det sjovt med at lade som om.
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Tænk sig, at de vil bruge så meget tid på os
Lidt forpustet. Og meget imponeret. Sådan havde Maj-
britt Galsgaard Fredgaard det, da hun så det program, 
hun skulle følge den første uge af sit nye arbejdsliv som 
kunderådgiver i Middelfart Sparekasse.

”Jeg tænkte, at det var helt fantastisk, at man vil ofre så 
mange ressourcer på en ny medarbejder”, fortæller Maj-
britt Galsgaard Fredgaard.

”Ja, og det er jo ikke kun vores tid. Det er også alle de an-
dres”, supplerer Carsten Møller Larsen.

For Majbritt og Carsten startede arbejdslivet i Sparekas-
sen på samme måde som alle andre nyansatte: Med et 
fem dage langt introforløb i hovedsædet, hvor der er 
oplæring og introduktion til alle afdelinger. Det spænder 
lige fra praktisk brug af mailsystem og intranet til in-
troduktion til arbejdet med compliance og risikostyring. 

”Jeg er typen, der gerne vil vide så meget som muligt. Så 
føler du dig bedre klædt på, når du møder kunderne. Ef-
ter en uge følte jeg, at jeg kendte hele Sparekassen, fordi 
jeg havde været omkring alle funktioner”, siger Carsten 
Møller Larsen.

”Og du har fået sat ansigt på folk. Da jeg første gang 
skulle ringe til Bjarne i kredit (kreditdirektør Bjarne Bøg-
strup, red.), var det ikke noget problem. Jeg havde mødt 
ham og kendte hans humor. At man har siddet over for 
hinanden gør bare dialogen meget lettere”, siger Majbritt.

Majbritt Galsgaard 
Fredgaard og Carsten 
Møller Larsen startede 
samme dag i Middel-
fart Sparekasses afde-
ling i Vinding. De følte 
sig hjemme fra første 
minut.

2



3

3 Inspiration?3a: Arbejdspladsens værdier, mission og hvordan de gøres  
nærværende for medarbejderne.

3b: Initiativer som over for medarbejderne illustrerer den  
værdi, deres indsats har for arbejdspladsen, kunder og/eller 
samfundet generelt.

3c: Historier der deles med medarbejderne, og som får dem  
til at føle sig stolte af arbejdspladsen.
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I Middelfart Sparekasse er vores værdigrundlag en 
helt naturlig del af hverdagen: 

T  Vi er ordentlige og åbne over for vores omgivelser
T   Vi indgår forretninger, der skaber værdi for dig og 

Sparekassen
T  Vi mødes i øjenhøjde
T  Vi er Sparekassen, og det er vi stolte af!

Det er helt naturligt for alle medarbejdere at arbejde 
ud fra dette værdisæt. Det skyldes to ting: En rod
fæstet kultur og målrettet rekruttering efter medarbej
dere, som helt naturligt arbejder ud fra vores filosofi.

Vores vision er ”Bedst til kunder”. Alle medarbejdere 
kan spejle sig i den sætning, når de udfører deres arbej
de, og det er forklaringen på, at kunderne også mærker, 
at vi vil gøre en positiv forskel. Tre år i træk har Spare
kassen toppet landets største undersøgelse af kunde
tilfredshed i branchen, Finanssektorens Kundebench
mark. Og det for både privat og erhvervskunder.

Vores mission er en trebenet taburet, der understøtter 
vores vision: kunder, medarbejdere og engagement i 
lokalsamfundet. De tre områder er alle fokusområder 
i vores ”balanced scorecard” – vores 10 strategiske 

målepunkter. De målepunkter sikrer, at vi hele tiden 
holder balancen i vores måde at drive virksomhed på.

Disse tre områder er også omdrejningspunkter for en 
stor del af vores eksterne markedsføring og kommuni
kation – kundetilfredshed, Danmarks bedste arbejds
plads/arbejdsglæde og fokus på vores mange tiltag i 
de områder, hvor vi har afdelinger. Dermed ser både 
medarbejdere og kunder en stærk kobling mellem vo
res vision og de opnåede resultater.

Vores vision, mission og værdigrundlag er alle en del 
af vores Strategi 2018 – ”Den gyldne middelvej version 
2.0”. Alle medarbejdere var med i den ét år lange pro
ces med at udforme strategien, der løber fra 2016 til 
og med 2018.

Strategien indeholder 82 konkrete initiativer, som alle 
har til mål at indfri vores ambitioner, som i sidste ende 
handler om at være bedst til kunder. Når disse initiati
ver skal omsættes fra ord på papir til konkrete hand
linger, kan alle i mange tilfælde byde ind på at blive en 
del af den arbejdsgruppe, der normalt nedsættes. Det 
betyder, at medarbejderne både kan se sig selv og de
res aftryk i tilblivelsen af strategien og vejen fra ord til 
konkrete handlinger og forandringer i hverdagen.

Et stærkt DNA
3a: Arbejdspladsens værdier, mission og hvordan de gøres nærværende  
for medarbejderne

T   Bedst til kunder. T   Unikt arbejdsfællesskab
T   Bæredygtige resultater
T   Lokal udvikling.

T   Vi er ordentlige og åbne over 
for vores omgivelser

T   Vi indgår forretninger, der 
skaber værdi for dig og 
Sparekassen

T   Vi mødes i øjenhøjde
T   Vi er Sparekassen, og det er 

vi stolte af.

Vision Mission Sådan er vi!
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Kultur i mange afskygninger
Som en virksomhed i vækst ansætter vi løbende nye 
kolleger. Vi gør meget for at få dem integreret i kultu
ren i Sparekassen. Alle nye kolleger får udleveret den 
seneste udgave af denne Kulturprofil. Den fungerer 
som et opslagsværk – et lille leksikon – over Sparekas
sen og giver dermed nye kolleger en hurtig indsigt i, 
hvad det er for en virksomhed, de er havnet i.

Når vi åbner nye afdelinger, sender vi ”kulturbærere” 
til den nye afdeling. Kulturbærerne er rutinerede med
arbejdere, som både kender alt til Sparekassens sy
stemer og arbejdsgange, men også til de bløde sider 

– vanerne, arbejdsformen og omgangsformen. Med 
kulturbærerne sikrer vi, at den kultur, vi ønsker at be
vare og forstærke, også lever i de nye afdelinger. Sam
tidig kan de udsendte medarbejdere blive inspireret af 
de nye kolleger, så vi hele tiden kan udvikle Sparekas
sen til alles bedste.

Invitation med vision og mission
At vores vision og mission lever og ånder, 
ses tydeligt i invitationen til nytårsfroko
sten 2017. Nytårsfrokosten er en årlig tra
dition, hvor stort set alle medarbejdere 
samles til en stor fest. Opgaven med at 
arrangere festen går på rundtur, og i år 
var det ITafdelingen sammen med mar
keting og forretningsudvikling, der havde 
taget stafetten. Som det ses af invitatio
nen, var det med udgangspunkt i Spa
rekassens vision og mission, der blev 
kaldt til fest.     

Rådgivere i Middelfart, Gitte Brandt 
og Hanne Thyssen, agerede kultur-
bærere, da vores afdeling i Svend-
borg åbnede i 2015. 

ÅRETS NYTÅRSFROKOST

PRAKTISK INFO

MISSION: 
• Unikt festmiljø

•  Bæredygtige branderter•  Lokal opbakning

SÅ’N ER VI:
•  Vi er åbne, glade og feststemte  over for vores omgivelser•  Vi holder fester, der  skaber værdi for  dig og dine kollegaer

•  Vi mødes på dansegulvet•  Vi er sparekassen,  og det er vi stolte af

TID: 
 Fredag den 6. januar 2017 kl. 18.00 (Natmad kl. 01.00)

STED: 
 Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

TILMELDING:  Via arrangementskalenderen senest onsdag den 30. november 2016

OVERNATNING:  Dobbeltværelse 600 kroner pr. værelse. Enkeltværelse 500 kroner.  

Prisen er inkl. stor og lækker morgenbuffet. Overnatning bookes ved 

Comwell på 6341 8100 eller hotel.middelfart@comwell.dk

Er der spørgsmål til strategien eller praktisk 
info, kan de rettes til Marketing eller IT:

FESTSTRATEG   2017

CHRISTINA, HEIDI, KIM & LISBET

VISION: 
BEDST  

TIL FEST

MÅLEPUNKTER:

Årets fest: 
MÅL: TOP 3

Antal deltagere: MÅL: > 300
Promille:

MÅL: > 0,5
Feststemning:MÅL: 100 %
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Gitte Brandt,  
rådgiver i  
Middelfart Privat

Hanne Thyssen,  
rådgiver i  
Middelfart Privat
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Medarbejderdag 2016
Hvert år i september afholder vi medarbejderdag, som 
bruges på et eller flere faglige temaer, der støtter op om 
Sparekassens strategi og værdigrundlag. Dagen bliver 
arrangeret af en arbejdsgruppe med fire medarbejdere, 
og aftenen sluttes af med en fest.

I 2016 mødte flere end 220 medarbejdere op. 

Formiddagens program stod på et tema, som ligger 
Sparekassen særligt nær, nemlig arbejdsglæde. Hele 
dagen foregik i Sparekassens hovedsæde, som var pyn
tet med blomster, arbejdsglædebannere og smileys i 
forskellige afskygninger. Efter fælles morgenmad og en 
introduktion til dagens program af Sparekassens direk
tør, Martin Baltser, havde vi inviteret Alexander Kjerulf 
fra ”Arbejdsglæde nu”, som inspirerede os til det videre 
arbejde med dagens tema.

Temaet var bygget op omkring emnerne fra ”Danmarks 
Bedste Arbejdspladser”: troværdighed, respekt, retfær
dighed, fællesskab og stolthed. 

Medarbejderne blev inddelt i 28 grupper og fordelt ud 
på de fem emner. Grupperne fik udleveret de dugfriske 
resultater fra årets spørgeskemaundersøgelse, og med 
grønne, gule og røde smileyklistermærker skulle grup
perne vurdere, hvorvidt Sparekassen skulle fortsætte, 
formindske eller forstærke fokus på udsagnene fra un
dersøgelsen.

Der kom mange gode debatter ud af arbejdet, og i den ef
terfølgende uge sendte vi en opfølgning på gruppernes 
input ud på intranettet. Det blev anvendt som inspira
tion til afdelingernes videre arbejde med resultaterne fra 
undersøgelsen, ligesom de mange input blev anvendt, 
da DBAarbejdsgruppen med repræsentanter fra de en
kelte afdelinger mødtes i november og marts måned.

Eftermiddagens program stod på teambuilding. Med 
inspiration fra ”PokemonGo” havde vi planlagt vores 
eget orienteringsløb rundt i Middelfarts gader, som vi 
kaldte ”MidsparGo”. Medarbejderne var udstyret med 
en mobil og en app med indbygget kompas. Når medar
bejderne nærmede sig en post, poppede der en opgave 
op på skærmen, som de skulle løse i fællesskab. De blev 
udfordret med opgaver som fx at tage fællesbilleder, 
løse spørgsmål og finde bamser i et afgrænset område 
med bind for øjnene – med hjælp fra kollegerne. Vejret 
var helt i top, og det samme var stemningen. 
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Medarbejderne skaber værdi
3b: Initiativer som over for medarbejderne illustrerer den værdi, deres ind-
sats har for arbejdspladsen, kunder og/eller samfundet generelt 

Medarbejderne er det vigtigste aktiv
Naturligvis har ledelsen en opgave i at sætte de overord
nede rammer, men kultur kan ikke bevares og udvikles 
fra toppen. Det skal ske med medarbejdernes hjælp. 

For at lykkes med vores forretningsmodel er det altafgø
rende, at medarbejderne forstår vores forretningsmodel 
og ser værdien i den. I foråret 2016 var underdirektør 
Rikke Dresing på rundtur i alle afdelinger for at fortælle 
om vores arbejde med samfundsansvar, og hvilke kon
kurrence og forretningsmæssige fordele det giver os. 

Lokale indsamlingsevents
I 2017 har vi lanceret en intern konkurrence, hvor alle 
afdelinger skal vælge et lokalt projekt, som de gennem 
arrangementer og events skal støtte. Ud over at hjælpe 
et godt formål er hensigten at koble samfundsansvar 
tættere på forretningen og den enkelte afdeling. Der 
arbejdes med mange forskellige projekter. I Kolding er 
afdelingen gået med i arbejdet for at rejse kapital til et 
julemærkehjem i byen. Vejle, Vinding og Ødsted støtter 
”Baglandet Vejle”, et mødested og rådgivningstilbud til 
unge og voksne, der har været anbragt uden for hjem
met. I Horsens samles der penge ind til syge børn og de
res familier, så de kan få en håndsrækning i hverdagen. 

SKAL DIN AFDELING 

VINDE 10.000 KR. 

I løbet af 2017 skal alle kundeekspederende afdelinger og stabsafdelinger planlægge og udføre en 

eller flere indsamlingsaktiviteter, som støtter ét specifikt formål. For at sætte ekstra skub i konkur-

rencegenet har vi omdannet initiativet til en sjov og hyggelig konkurrence, hvor det gælder om at 

indsamle så mange penge som muligt til formålet. 

Hvordan opstod ideen?

I Strategi 2018 formulerer vi initiativet, som stammer fra et forslag fra Odense Erhverv:

”Vi vil i 2016 undersøge muligheden for at lave flere indsamlings-events, eventuelt lokalt, hvor vi i 

fællesskab støtter en god sag.” (Strategi 2018, s. 48)

Efterfølgende er der nedsat en projektgruppe, som står bag konkretiseringen af tiltaget. Projek-

tgruppen består af Rikke Dresing, Bjarne Jacobsen, Heidi Flint Knudsen og Anne Mørk Christof-

fersen.

Hvordan vinder vi?

Jeres afdeling bestemmer selv, hvilket formål pengene skal gå til. De eneste regler er, at:

•  I vælger ét formål (antallet af indsamlingsaktiviteter tilknyttet formålet er dog ubegrænset)

•  formålet er almennyttigt (det skal komme mere end én person til gode)

•  indsamlingsaktiviteten foregår lokalt.

Den afdeling, som i løbet af 2017 har indsamlet det største beløb pr. medarbejder, vinder 10.000 

kroner. Præmien lægges oveni det indsamlede beløb til det formål, afdelingen har valgt at støtte.

Nogle kundeekspederende afdelinger/stabsafdelinger er slået sammen, og I kan finde oversigten 

over inddelingen i excel-filen i nyheden på intra. I skal indbyrdes aftale, hvilket formål I vil samle 

ind til og udvælge en kollega med det overordnede ansvar for udførelsen af tiltaget. Skriv det efter-

følgende ind i excel-filen.

Hvordan starter vi?

Hvordan I vælger at gribe indsamlingen an er helt op til jeres afdeling – kun kreativiteten sætter 

grænser. I kan vælge ét arrangement og én dato for jeres indsamlingsindsats. I kan også lave flere 

aktiviteter hen over året, ligesom det står jer frit for at involvere/samarbejde med andre omkring 

projektet (foreningen, børnehaven osv.). 

Som inspiration kommer her et par eksempler på formål, som pengene fra jeres indsamling kan gå til:

•  Ny legeplads til byen/den lokale børnehave

•  En lokal festival

•  Renovering af byens varetegn

•  Julemærkehjem

•   Danske Hospitalsklovne (her kan I evt. støtte ved at arrangere et lokalt ”klovneløb” – et løb, som 

arrangeres i samarbejde med Danske Hospitalsklovne, hvor også indsamlingen går til - læs mere 

her: https://danskehospitalsklovne.dk/bliv-medarrang%C3%B8r)

•   I må også gerne melde ind med allerede eksisterende aktiviteter og formål, som I gerne vil bakke 

ekstra op om.

Jeres forskellige, lokale historier vil løbende blive delt via pressemeddelelser, hjemmesiden samt 

via de sociale medier, så konkurrencen er samtidig en rigtig god mulighed for at profilere og synlig-

gøre jeres afdeling i lokalsamfundet. 

Økonomi
Forventer I økonomiske udgifter i forbindelse med jeres indsamlingsaktivitet, anbefaler vi, at I plan-

lægger i forhold til jeres lokale markedsføringsbudget for 2017.

Projektgruppen og marketing står til rådighed i hele perioden med blandt andet sparring i forhold 

til økonomi, ideer og markedsføring.

– til jeres lokalområde? 

1. FEBRUAR 2017  

Frist for at melde ind med 

formålet og den ansvarlige for 

udførelse af tiltaget – skriv det 

ind i excel-filen på intra

INDTIL 29. DECEMBER 2017

I perioden planlægges og af-

holdes de enkelte indsamling-

sevents

SENEST 29. DECEMBER 2017

Afdelingerne melder tilbage til 

amc@midspar.dk med de ind-

samlede beløb

JANUAR 2018

Vinderafdelingen kåres  

til Nytårsfrokosten

2017

2018TIDSPLAN

1

FEB
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eller flere indsamlingsaktiviteter, som støtter ét specifikt formål. For at sætte ekstra skub i konkur-

rencegenet har vi omdannet initiativet til en sjov og hyggelig konkurrence, hvor det gælder om at 

indsamle så mange penge som muligt til formålet. 

Hvordan opstod ideen?

I Strategi 2018 formulerer vi initiativet, som stammer fra et forslag fra Odense Erhverv:

”Vi vil i 2016 undersøge muligheden for at lave flere indsamlings-events, eventuelt lokalt, hvor vi i 

fællesskab støtter en god sag.” (Strategi 2018, s. 48)

Efterfølgende er der nedsat en projektgruppe, som står bag konkretiseringen af tiltaget. Projek-

tgruppen består af Rikke Dresing, Bjarne Jacobsen, Heidi Flint Knudsen og Anne Mørk Christof-

fersen.

Hvordan vinder vi?

Jeres afdeling bestemmer selv, hvilket formål pengene skal gå til. De eneste regler er, at:

•  I vælger ét formål (antallet af indsamlingsaktiviteter tilknyttet formålet er dog ubegrænset)

•  formålet er almennyttigt (det skal komme mere end én person til gode)

•  indsamlingsaktiviteten foregår lokalt.

Den afdeling, som i løbet af 2017 har indsamlet det største beløb pr. medarbejder, vinder 10.000 

kroner. Præmien lægges oveni det indsamlede beløb til det formål, afdelingen har valgt at støtte.

Nogle kundeekspederende afdelinger/stabsafdelinger er slået sammen, og I kan finde oversigten 

over inddelingen i excel-filen i nyheden på intra. I skal indbyrdes aftale, hvilket formål I vil samle 

ind til og udvælge en kollega med det overordnede ansvar for udførelsen af tiltaget. Skriv det efter-

følgende ind i excel-filen.

Hvordan starter vi?

Hvordan I vælger at gribe indsamlingen an er helt op til jeres afdeling – kun kreativiteten sætter 

grænser. I kan vælge ét arrangement og én dato for jeres indsamlingsindsats. I kan også lave flere 

aktiviteter hen over året, ligesom det står jer frit for at involvere/samarbejde med andre omkring 

projektet (foreningen, børnehaven osv.). 

Som inspiration kommer her et par eksempler på formål, som pengene fra jeres indsamling kan gå til:

•  Ny legeplads til byen/den lokale børnehave

•  En lokal festival

•  Renovering af byens varetegn

•  Julemærkehjem

•   Danske Hospitalsklovne (her kan I evt. støtte ved at arrangere et lokalt ”klovneløb” – et løb, som 

arrangeres i samarbejde med Danske Hospitalsklovne, hvor også indsamlingen går til - læs mere 

her: https://danskehospitalsklovne.dk/bliv-medarrang%C3%B8r)

•   I må også gerne melde ind med allerede eksisterende aktiviteter og formål, som I gerne vil bakke 

ekstra op om.

Jeres forskellige, lokale historier vil løbende blive delt via pressemeddelelser, hjemmesiden samt 

via de sociale medier, så konkurrencen er samtidig en rigtig god mulighed for at profilere og synlig-

gøre jeres afdeling i lokalsamfundet. 

Økonomi
Forventer I økonomiske udgifter i forbindelse med jeres indsamlingsaktivitet, anbefaler vi, at I plan-

lægger i forhold til jeres lokale markedsføringsbudget for 2017.

Projektgruppen og marketing står til rådighed i hele perioden med blandt andet sparring i forhold 

til økonomi, ideer og markedsføring.

– til jeres lokalområde? 
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udførelse af tiltaget – skriv det 
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eller flere indsamlingsaktiviteter, som støtter ét specifikt formål. For at sætte ekstra skub i konkur-

rencegenet har vi omdannet initiativet til en sjov og hyggelig konkurrence, hvor det gælder om at 

indsamle så mange penge som muligt til formålet. 

Hvordan opstod ideen?

I Strategi 2018 formulerer vi initiativet, som stammer fra et forslag fra Odense Erhverv:

”Vi vil i 2016 undersøge muligheden for at lave flere indsamlings-events, eventuelt lokalt, hvor vi i 

fællesskab støtter en god sag.” (Strategi 2018, s. 48)

Efterfølgende er der nedsat en projektgruppe, som står bag konkretiseringen af tiltaget. Projek-

tgruppen består af Rikke Dresing, Bjarne Jacobsen, Heidi Flint Knudsen og Anne Mørk Christof-

fersen.

Hvordan vinder vi?

Jeres afdeling bestemmer selv, hvilket formål pengene skal gå til. De eneste regler er, at:

•  I vælger ét formål (antallet af indsamlingsaktiviteter tilknyttet formålet er dog ubegrænset)

•  formålet er almennyttigt (det skal komme mere end én person til gode)

•  indsamlingsaktiviteten foregår lokalt.

Den afdeling, som i løbet af 2017 har indsamlet det største beløb pr. medarbejder, vinder 10.000 

kroner. Præmien lægges oveni det indsamlede beløb til det formål, afdelingen har valgt at støtte.

Nogle kundeekspederende afdelinger/stabsafdelinger er slået sammen, og I kan finde oversigten 

over inddelingen i excel-filen i nyheden på intra. I skal indbyrdes aftale, hvilket formål I vil samle 

ind til og udvælge en kollega med det overordnede ansvar for udførelsen af tiltaget. Skriv det efter-

følgende ind i excel-filen.

Hvordan starter vi?

Hvordan I vælger at gribe indsamlingen an er helt op til jeres afdeling – kun kreativiteten sætter 

grænser. I kan vælge ét arrangement og én dato for jeres indsamlingsindsats. I kan også lave flere 

aktiviteter hen over året, ligesom det står jer frit for at involvere/samarbejde med andre omkring 

projektet (foreningen, børnehaven osv.). 

Som inspiration kommer her et par eksempler på formål, som pengene fra jeres indsamling kan gå til:

•  Ny legeplads til byen/den lokale børnehave

•  En lokal festival

•  Renovering af byens varetegn

•  Julemærkehjem

•   Danske Hospitalsklovne (her kan I evt. støtte ved at arrangere et lokalt ”klovneløb” – et løb, som 

arrangeres i samarbejde med Danske Hospitalsklovne, hvor også indsamlingen går til - læs mere 

her: https://danskehospitalsklovne.dk/bliv-medarrang%C3%B8r)

•   I må også gerne melde ind med allerede eksisterende aktiviteter og formål, som I gerne vil bakke 

ekstra op om.

Jeres forskellige, lokale historier vil løbende blive delt via pressemeddelelser, hjemmesiden samt 
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I undersøgelsen ”Danmarks Bedste 
Arbejdspladser” svarer 98 procent af 
medarbejderne, at arbejdet i Spare-
kassen giver mening – det er ikke 
”bare et arbejde”. 
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Det skaber sammenhold i afdelingen og lokal goodwill, 
men der er gså en præmie på højkant. Den afdeling, der 
samler flest penge ind i 2017, får 10.000 kr. ekstra til det 
projekt, man har valgt at støtte.

Lokale budgetter
Ud over denne konkurrence har hver afdeling sit eget 
markedsføringsbudget. Dermed kan de enkelte afdelin
ger selv bestemme, hvilke foreninger, institutioner eller 
projekter, de vil støtte i deres lokalområde. Og dermed 

kan medarbejderne følge den del af Sparekassens over
skud, som vi hvert år giver tilbage til lokalsamfundene, 
helt dertil hvor pengene gør gavn.

Julegaver til udsatte børn
Også medarbejdernes "egne" penge kommer til at gøre 
gavn hos børn, der har brug for en hånd. Hvert år donerer 
medarbejderne deres firmajulegave til godgørende for
mål. Medarbejderne kan i første omgang indstille modta
gere af donationen, og i forbindelse med den årlige med
arbejderdag i september kan alle stemme på to af fire 
udvalgte projekter. De to, der får flest stemmer, får hver 
50.000 kr. fra Sparekassen. Det er den samlede værdi af 
den julegave, som medarbejderne og repræsentantska
bet frasiger sig.

Modtagerne af årets 
juledonation sendte 
denne hilsen til med-
arbejderne:

At yde en ekstra indsats i samfundet 
er så rodfæstet i Sparekassen, at be-
styrelsen i foråret 2017 har indlejret 
det i en ny formålsparagraf i Spare-
kassens vedtægter. Det fremgår nu, 
at det, udover at drive pengeinstitut, 
er Sparekassens ønske at støtte og 
afholde almennyttige aktiviteter i 
Sparekassens virkeområde.

Ved medarbejderdagen i september skulle medarbej-
derne stemme om modtagerne af årets juledonation.
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Alle medarbejdere har gennemgået 

forløbet Worklife Investment

Medarbejdernes kompetencer er værdifulde
Også på det rent faglige område bliver medarbejdernes 
værdi for Sparekassen italesat. Alle medarbejdere har i 
løbet af 2016 og 2017 gennemgået forløbet Worklife Inve
stment, hvor der med hjælp fra en ekstern konsulent er 
blevet sat fokus på den enkeltes kompetencer, styrker og 
udviklingsmuligheder. I forbindelse med ”Danmarks Bed
ste Arbejdspladser” skal alle medarbejdere svare på, om 
de mener, at de har de kompetencer, der skal til for at rea
lisere vores ambitioner i Strategi 2018. Medarbejdernes 
kompetencer er også en del af vores 10 strategiske måle
punkter i erkendelse af, at uden dygtige og kvalificerede 
medarbejdere, kan vi ikke indfri vores ambitiøse mål.

Denne form for direkte involvering udøves så ofte som 
muligt, og det er et direkte bevis på, at medarbejdernes 
indsats og input skaber stor værdi for Sparekassen. Det 
gælder eksempelvis også arbejdet i den DBAgruppe 
med repræsentanter fra alle afdelinger, som i fælles
skab med tillidsmændene arbejder med resultaterne fra 
"Danmarks Bedste Arbejdspladser". Adm. direktør Mar
tin Baltser og HRchef Helle Lund Gregersen deltager i 
begyndelsen og slutningen af møderne for at svare på de 
spørgsmål, der måtte være. Læs mere i kapitel 5.

Det er ikke kun for Sparekassen, rådgivernes kompeten
cer skaber værdi. Det gør de også for den unge generati
on, når vi hvert år deltager i Finanssektorens ”Pengeuge”. 
I foråret 2017 skiftede 18 af vores rådgivere filialen ud 
med et klasselokale og underviste i privatøkonomi i 7.9. 
klasser i Sparekassens markedsområde. På den måde er 
rådgiverne med til at skabe et godt grundlag for de un
ges økonomiske forståelse.

Når vi sammen har nået en eller flere strategiske mål
sætninger, anerkender Sparekassen ofte værdien af 
medarbejdernes indsats gennem påskønnelse og fej
ring. Læs mere om det i kapitel 6 og 9.

Alle Sparekassens medarbejdere 
har i løbet af 2016 og 2017 gennem-
gået forløbet Worklife Investment. 
I samarbejde med en konsulent fra 
Finansforbundet er der sat fokus på 
den enkeltes kompetencer, styrker 
og udviklingsmuligheder.
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Fællesskab på flere etager
Når 14 kolleger pludselig spredes over 1100 kvadrat
meter i to etager i stedet for at sidde sammen i ét lo
kale på omtrent 150 kvadratmeter, ja så betyder det 
noget for fællesskabet og kulturen i afdelingen.

Det var afdelingsdirektør Jacob Beier Banke meget 
opmærksom på, da Horsensafdelingen i januar 2017 
flyttede fra Strandkærvej til Høegh Guldbergs Gade. 
Her er der masser af plads, og i forbindelse med flyt
ningen flyttede erhvervsafdelingen ind på førstesalen, 
mens privatkunderne serviceres i stueetagen. Udfor
dringen var at sikre, at der ikke blev tale om to forskel
lige afdelinger på samme adresse, men fortsat én sam
let afdeling.

”Da vi gik fra at have 14 skriveborde på 150 kvadrat
meter til at være fordelt ud over 1100 kvadratmeter, så 
kunne jeg godt se, at vi forsvandt væk fra hinanden. 
Det er et socialt problem, og i sidste ende kan det 
blive en forretningsmæssig udfordring. Du kan miste 
forretning på det, hvis privat og erhverv kører hver sit 
show”, siger Jacob Beier Banke.

Derfor besluttede han at indføre en række tiltag for at 
sikre, at det gode sammenhold også skulle være en del 
af flyttelæsset fra Strandkærvej til Høegh Guldbergs 
Gade.

”Det første og vigtigste er, at vi mødes hver eneste 
morgen fra 8.45 til 9.00. Det er vores "fem minutters 
morgenmøde" – som typisk tager et kvarter. Her fin
der vi ud af, hvem der er på arbejde, hvilke gæster der 
kommer i huset, og hvem der deltager i hvilke arrange
menter”, fortæller Jacob.

Derudover siger alle godmorgen til hinanden.
 
”Man sætter sig ikke bare i stueplan. Man går ovenpå 
og hilser der også.”

Trafikken går også den anden vej. For medarbejderne i 
erhvervsafdelingen har til opgave at kigge ned af og til.

”Vi skal sikre den daglige pingpong, så jeg har aftalt med 
Jens Michael (erhvervskundechef, red.), at han kigger 
ned og siger bøh engang imellem. Nu er vi der, hvor vi en
gang imellem siger, at han skal gå op igen, for vi ved godt, 
hvorfor han kommer”, siger Jacob med et smil.

Nogle måneder efter flytningen tør afdelingsdirektø
ren godt konstatere, at sammenholdet ikke blev tabt 
på turen fra de gamle til de nye lokaler.

”Vi mangler bare lige at holde et par fester. Så er vi helt 
i mål", lyder diagnosen.

Horsens-afdelingen flyttede i nye 
lokaler i starten af 2017.

3
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I undersøgelsen ”Danmarks 
Bedste Arbejdspladser”  
for 2016 tilkendegav alle 
Sparekassens medarbej-
dere at være stolte over 
Middelfart Sparekasses 
resultat. 99 procent af 
medarbejderne tilkendegav 
en stolthed over at fortælle 
om, at man arbejder i  
Middelfart Sparekasse. 

Vi modtager løbende anerkendelser for vores måde at 
drive forretning på, hvor der er fokus på både medar
bejdere, kunder og det omkringliggende samfund. Det 
styrker teamånden internt og skaber stor stolthed 
både internt og eksternt. 

Det kan være alt fra en glad kundes henvendelse med 
tak og ros, som deles på vores intranet, til kåringen til 
Danmarks bedste arbejdsplads.

Nogle historier deler vi udelukkende internt, men ofte 
bruger vi også vores hjemmeside og sociale medier 
som Facebook til at sprede de gode historier eksternt. 
Når vi bruger de sociale medier, oplever vi stort set 
altid, at mange medarbejdere liker og deler opslaget. 
Det er et tegn på stolthed, når man deler de gode hi
storier fra arbejdspladsen, og for Sparekassen er det 
tæt på uvurderligt, da vi på den måde når meget læn
gere ud med de historier, vi gerne vil dele med omver
denen.

I det følgende præsenterer vi et udvalg af historier, 
som Sparekassen har delt med medarbejderne i løbet 
af 2016 og 2017, og som får medarbejderne til at føle 
sig stolte af at være en del af Middelfart Sparekasse. 

Historier, der gør Sparekassens værdier, mission og 
vision nærværende og samtidig sikrer en levende stra
tegi.

Stolthed på arbejdspladsen
3c: Historier der deles med medarbejderne, og som får dem til at føle sig 
stolte af arbejdspladsen
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Bedst til kunder – igen! 
Også i det kommende år kan vi med rette kalde os "Bedst til kunder". I Analyse Danmarks årlige Bankanalyse topper vi for 
tredje år i træk. I år må vi dog dele førstepladsen med Arbejdernes Landsbank med en score på 8,6 ud af 10, når kunderne 
skal give karakter for til deres pengeinstitut.
I undersøgelsen sammenlignes 21 pengeinstitutter, og i alt har 7.027 respondenter svaret i perioden fra 18. marts til 25. 
april. Det var med andre ord midt under balladen om Nykredit/Totalkredits bidragsforhøjelser, at undersøgelsen blev 
foretaget, og i det lys er det ekstra tilfredsstillende, at vi kan score højt på kundetilfredshed også i år. I forhold til 2015 
oplever vi et beskedent fald fra 8,8 til 8,6.

Tæt på det perfekte pengeinstitut
I Bankanalysen bliver kunderne spurgt om, i hvilken grad dit nuværende pengeinstitut opfylder dine forventninger, alle 
relevante forhold taget i betragtning? Hele 91% af kunderne i Middelfart Sparekasse tilkendegiver, at vi formår at opfylde 
deres forventninger. Dermed er vi det pengeinstitut i analysen, der er tættest på oplevelsen af det perfekte pengeinstitut.
Netop kundernes oplevelse af, at der er en sammenhæng mellem det vi siger, det vi gør, og det de rent faktisk oplever, er 
med til at skabe og fastholde Middelfart Sparekasse som et stærkt brand.

Tilgængelighed er vigtig
Et halvt års tid inde i vores nye strategi, hvor vi arbejder med at favne både den personlige kontakt og den digitale ud
vikling, er undersøgelsen dejlig læsning. Undersøgelsen viser, at andelen af besøgende i afdelingerne er faldende. De 
såkaldte "storforbrugere", der kommer i afdelingen mindst en gang om måneden er faldet fra 31 % af respondenterne i 
2014 til 23 % i 2016. Alligevel formår vi at fastholde kundetilfredsheden  med andre ord er kunderne tilfredse, også selv 
om de besøger os færre gange end for bare få år siden. I øvrigt kan det nævnes, at den typiske storforbruger er en +70
årig mand.

Undersøgelsen viser også, at det fortsat er vigtigt at have kontakt med kunderne. De mest tilfredse kunder er dem, som 
inden for de seneste tre måneder har haft et møde med deres rådgiver, kommunikeret med rådgiveren, været i filialen, 
eller blevet uopfordret kontaktet af pengeinstituttet/rådgiveren. 

Derfor vælger kunderne pengeinstitut til og fra
Størstedelen af kunderne angiver, at valget af primært pengeinstitut, enten består i at de får en god service, har haft 
pengeinstituttet i lang tid, synes godt om rådgiverens arbejde og/eller at filialen er godt placeret. Middelfart Sparekasse 
er det pengeinstitut, hvor flest kunder nævner den gode service (56%) som den primære årsag til valg af pengeinstitut. 
Derudover spiller vores lokale forankring (39%), rådgiveren (37%) og vores værdigrundlag (31%) ind på valget af Sparekas
sen.

De tre mest nævnte årsager til, at kunder havde skiftet primært pengeinstitut inden for de seneste fire år er, at de ikke 
følte sig værdsatte som kunder (31 %), utilfredshed med servicen (31%) og utilfredshed med rådgiver/rådgivning (28%). 
Disse tre har været de dominerende årsager de sidste tre år. Middelfart Sparekasse er blandt de pengeinstitutter, der har 
den laveste andel af kunder, der overvejer at skifte (11%)

Det er med andre ord den primære relationen og den personlige kontakt / oplevede service, der er afgørende for om 
kunderne foretrækker eller fravælger et pengeinstitut.

Færre ambassadører, men loyale kunder i Sparekassen
Ikke alt er dog fryd og gammen. På nogle punkter går vi tilbage i forhold til tidligere års måling. Færre kunder er i år villige 
til at anbefale os til andre. I år har vi dog alligevel den næsthøjeste NPSscore med et resultat på 18 ud af 100, i 2015 var 
tallet 30. Faldet kan meget vel hænge sammen med, at kunderne er blevet spurgt midt under bidragsballaden. Der er 
bemærkelsesværdigt, at det kun 7 pengeinstitutter ud af de 21 i undersøgelsen, der har en positiv netpromoterscore – 
gennemsnit i undersøgelsen er en NPSscore på minus 22. Middelfart Sparekasse er ydermere det pengeinstitut, der har 
flest kunder med helkundeforhold. 83 % af vores kunder angiver, at de kun har ét pengeinstitut.

Undersøgelsen offentliggøres af Analyse Danmark i nærmeste fremtid.
Derefter vil vi selv gå ud med resultatet på midspar.dk, Facebook, LinkedIn og i pressen.

Nyhed på intra - bedst til kunder 2016
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Årets digitale finansvirksomhed 2017
Middelfart Sparekasse var igen i år nomineret i kåringen om årets digitale finanspris.

Vi var nomineret i kategorien mellemstore banker og til hele tre priser: Bedste digitale kundeløsning, Bedste interne digitale 
setup og Årets finansvirksomhed  sidstnævnte er den samlede vinder i kategorien.

Forventningsfulde mødte vi (Christina, Kim og Kristian) op til awardshowet i Folketeateret. Glæden var derfor stor, da vi drog 
hjem med hele to priser under armen. Vi blev kåret som banken med de bedste digitale kundeløsninger og som den samlede 
vinder. Det var i særlig grad vores brug af sociale medier, hjemmesiden og mobilbanken der blev fremhævet. 

Bag kåringen står Finanswatch og Wilke og til grund for vurderingen er dels interview med 500 af Sparekassens kunder, ek
spertvurderinger af vores digitale løsninger og interview med de ansvarlige for den digitale udvikling i Sparekassen.

Vores Strategi 2018  Den Gyldne Middelvej version 2.0 handler om, at vi både skal mestre det personlige og det digitale. Et 
af de 10 målepunkter i strategien handler som bekendt om kundernes tilfredshed med vores digitale løsninger. Derfor er det 
ualmindeligt dejligt, at netop kundernes vurdering gør en forskel, når vi måler os op mod de øvrige pengeinstitutter. 

Vi skal være et pengeinstitut med fokus på relationer, både når det handler om personlig rådgivning og det digitale møde med 
kunden. Et moderne pengeinstitut baseret på traditionelle dyder. Måske er det afsæt vores egentlige styrke, når det gælder 
om at knytte relationer i en mere digital fremtid? Noget tyder på, at vores vision om at være bedst til kunder også mærkes, når 
kunderne sidder bag skærmen...
Du kan læse mere om prisen her: http://www.digitalfinanspris.dk/

Nyhed på intra

Marketingkonsulent 
Christina Welling var med i 
København i starten af 2017 
for at modtage den digitale 
finanspris.
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Nyhed på intra Nyhed på intra

Det bedste medarbejderomdømme i sektoren 
Der er gode nyheder på Finanswatch her til morgen. 
Finanswatch har nemlig offentliggjort resultatet af un
dersøgelsen "Medarbejderimage 2016". Her er ansatte 
i finanssektoren blevet spurgt om deres syn på de 
største pengeinstitutter, forsikringsselskaber, pension
sselskaber, realkreditselskaber og datacentraler

Over 3000 har deltaget i undersøgelsen, som Finan
swatch har lavet sammen med analysebureauet Wilke, 
og resultatet er ganske opløftende for os. Det over
ordnede resultat er, at Sparekassen er den mest at
traktive arbejdsplads i sektoren. Vi scorer 87,7 ud af 100 
mulige point  nummer to, Jyske Bank, scorer 79,5.

God branding i sektoren
Førstepladsen egner sig ikke til brug i branding over 
for kunder og omverdenen  i den brede offentlighed 
er det ikke så interessant, hvad andre i finanssektoren 
tænker om os. 

Til gengæld er det fantastisk branding ift. til at tiltrække 
nye medarbejdere, og i den sammenhæng vil vi naturlig
vis bruge prisen som supplement til, at vi kan kalde os 
Danmarks bedste arbejdsplads det næste år.
Den gode nyhed kan læses her, hvor der også er lidt 
baggrundsoplysninger om undersøgelsen:
http://finanswatch.dk/secure/Finansnyt/Pengeinsti
tutter/article9225910.ece

Dansk mester i image  
Som I måske har læst på Finanswatch  http://fi
nanswatch.dk/secure/Finansnyt/Pengeinstitutter/
article9057255.ece  er Sparekassen kåret til at være 
pengeinstituttet med det bedste image i hele landet.

Undersøgelsen er lavet af Finanswatch med hjælp 
fra analysebureauet Wilke, og 5000 respondenter har 
deltaget. 
Modsat Bankanalysen og Finanssektorens Kunde
benchmark (som er den vi måler kundetilfredshed eft
er i Strategi 2018) har vi ikke aktivt meldt os til denne 
undersøgelse. Vi har derfor heller ikke vidst, at den 
fandt sted, så førstepladsen kom som en overraskelse 
for os alle.

Det gør det bestemt ikke mindre sjovt at ligge num
mer ét, og vi spreder da også budskabet på Facebook 
og LinkedIn, ligesom I naturligvis gerne må dele det i 
jeres netværk.

Vi gør ikke noget aktivt i forhold til at få yderligere 
presseomtale. Årsagen er, at vinderne i Finanssekto
rens Kundebenchmark kåres i næste uge. Derfor ven
ter vi og håber på hæder i den  det er landets største 
undersøgelser af kundetilfredshed.

f. Ledelsen

Den gode nyhed blev også bragt i Fyens Stiftstidende 8. april 2017 
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Middelfart: Middelfart Spa-
rekasse kan kalde sig årets 
digitale finansvirksomhed 
2017 på baggrund af en un-
dersøgelse, som finansme-
diet Finanswatch og analy-
sevirksomheden Wilke står 
bag. 

Over 3000 bankkunder 
har deltaget i undersøgelsen, 
som også består af en eksper-
tvurdering af bankens digita-
le kanaler. Især arbejdet med 
de sociale medier får pendu-
let til at pege i Middelfart 
Sparekasses retning.

- Vi er et relations-penge-
institut, og vi har i lang tid set 
de sociale medier – især Face-

book - som en kanal, hvor vi 
kan komme i dialog med vo-
res kunder. De kan følge med 
i nyheder fra sparekassen, og 
de spørger os om snart sagt 
alt mellem himmel og jord. 
Det kan være et betalings-
kort, der driller, problemer 
med at lave en overførsel 
eller mere politiske emner 
som vores holdning til at ta-
ge gebyr for brug af netban-
ken, fortæller Kristian Gren, 
chef for marketing og forret-
ningsudvikling i Middelfart 
Sparekasse.

I modsætning til de fysi-
ske filialer har sparekassens 
Facebook-side altid åbent, og 

svaret indløber som oftest i 
løbet af få minutter.

Ud over arbejdet med de 
sociale medier var der roser 
til sparekassens hjemmeside 
og mobilbank. Eksperterne 
hæfter sig ved, at hjemmesi-
den er responsivt designet, så 
den kan vises på både com-
puter, tablet og mobil.

Seneste skud på den digi-
tale stamme er udviklingen 
af en ny app, MS Oplev. Den 
giver et overblik over de ar-
rangementer, sparekassen er 
en del af, de rabataftaler kun-
derne tilbydes, samt sponso-
rater, som sparekassen står 
bag. (pcb)

Middelfart Sparekasse årets 
digitale finasnvirksomhed

Henrik Juel skovrider  
hesk@fyens.dk

Skrillinge: Klokken 6.30 
lørdag er indgangsdøren til 
Min Købmand på Assensvej 
i Skrillinge atter åben.

Den har været lukket siden 
fredag morgen i sidste uge, 
da personalet fik mistanke 
om, at en mus muligvis var 
løs i forretningen.

Men undersøgelser har ik-
ke kunne fastslå, om der rent 
faktisk har været et skadedyr, 
så derfor bliver forretningen 
genåbnet, forklarer Knud 
Westergaard Christensen, 
der er direktør i Købmands-
gaarden Middelfart ApS.

- Vi har haft forskellige fir-
maer på, men de har ikke 
kunnet finde noget. Perso-
nalet har også været varer-
ne igennem, og der er ikke 
bidt i noget. Der er heller ik-
ke fundet et eneste gram af-
føring, siger Knud Westerga-
ard Christensen.

Ifølge en kontrolrapport 
fra Fødevarestyrelsen blev 
der fundet rotteekskremen-
ter i en kloak.

- Offentlige kloakker, der 
er bundet sammen, vil du 
altid kunne have forskelli-
ge dyr i, siger Knud Wester-
gaard Christensen, som selv 
tog initiativ til at lukke for-
retningen og tilkalde myn-
dighederne, da mistanken 
dukkede op.

Den ufrivillige lukning har 
været en dyr fornøjelse for 
købmanden.

- Vi har mistet otte dages 
omsætning. Det er et tab på 
noget over 100.000 kroner, 

men der er også et tab på va-
residen, fordi nogle varer er 
kasseret, og andre er blevet 
for gamle, forklarer Knud 
Westergaard Christensen.

Forsikringen dækker kun 
noget af tabet.

- Personalet var overrasket 
over, hvor meget der blevet 
smidt væk, selvom det ikke 
var i stykker eller fejlede no-
get. Men nu har vi i hvert fald 
fået tjekket alt af, for vi vil ik-
ke have noget hængende, si-
ger købmanden.

Købmand genåbner efter 
mistanke om skadedyr
Min Købmand i Skrillinge, der har været lukket 
siden fredag 31. marts på grund af mistanke om mus 
i forretningen, slår lørdag dørene op igen.

Købmanden i skrillinge har haft lukket siden fredag 31. marts. 
Lørdag morgen kan kunderne igen komme ind. Arkivfoto: Peter 
Leth-Larsendet kommunale initiativ Mit Mid-

delfart har til formål at aktivere 
den lokale ungdom til i større om-
fang at forbruge kultur og skabe 

kultur.

kogt ind til benet er målet med Mit Mid-
delfart: At sætte en ramme for børn og un-
ge, så de føler sig som værdifulde medska-
bere i og af kultur, som det udtrykkes i det 
kommunale oplæg. Projektet er vedtaget 
af et enigt byråd. Målgruppen er i princip-
pet alle unge fra sfo-alderen og til omkring 
18 år.

ØkonoMiSk er der foreløbig 90.000 kroner 
at gøre godt med. Pengene er fundet fra al-
lerede afsatte midler inden for børn-, un-
ge- og kulturområdet.

Mit Middelfart begynder fredag 28. april. 
Indledende øvelse bliver sandsynligvis, der 
arbejdes på sagen, når kommunens sfo-
børn på samme tid skal danse den samme 
dans. Tanken er, at herlighederne optages 
og sendes ud på de sociale medier. Dagen 
efter, på den årlige Dansens Dag, bliver 
lanceres Mit Middelfart med logo og en 
social medie platform.

det videre forlØb er foreløbig skitseret til, 
at der maj holdes en konkurrence, hvor 
det gælder om at optage den bedste et mi-
nut lange film på sin iphone. Konkurren-
cen afsluttes med gallapremiere. Overord-
net er tanken, at der hver måned skal være 
en større begivenhed. Der til kommer an-
dre, mindre tiltag.

#MitMiddelfart er tænkt som en fælles-
nævner for alt, hvad der kommer til at 
foregå. Ved at knytte begivenhederne til 
#mitmiddelfart får de et digitalt særkende 
og rammer målgruppen med præcision.

På de ungeS ideliste står blandt andet og-
så koncert på toppen af parkeringshuset, 
udendørs cafe på det grønne, bølgede are-
al tæt på Kulturøen, etablering af bålplads, 
arrangementer med brætspil og stor fælles 
vandkamp på stadion. 

KoMMentar

en hjælp til de 
unge

Middelfart-redaktør 
Henrik Larsen

Anna Poulsen Broen og Maria 
stuckert fra 8.a på Vestre 
skole i Middelfart mener, at 
byen er god at blive gammel i, 
mens de savner flere tilbud til 
deres generation. Foto: Peter 
Leth-Larsen

vigtigt for pigerne at anføre, 
at de og deres jævnaldrende 
ikke er ude på at kræve en hel 
masse penge af kommunen.

- Vi vil bare gerne have mu-
ligheden for selv at arrangere 
noget. Det behøver ikke være 
store, dyre ting, forklarer pi-
gerne.

Ønsket er at nogle bed-
re rammer, end tilfældet er 
i dag, til at være sammen 
med jævnaldrende - og ger-
ne meget mere på tværs af de 
enkelte skoler.

Med til ideerne hører og-
så koncerter på toppen af 
parkeringshuset i Havnega-
de, en kæmpe vandkamp på 
stadion og etablering af bål- 
og teltpladser, hvor de unge 
vidste, at de var velkomne til 
at komme og boltre sig sam-
men.

På billedet sidder pigerne 
alene på hesten. Håbet er, at 
mange andre med Mit Mid-
delfart som afskydningsram-
pe også vil få lyst til at ride 
mod nye kulturelle højder - 
altså inden, for pigernes ved-
kommende, København kal-
der.

    
#mitmiddelfart er tænkt 
som en fællesnævner for 
alt, hvad der kommer til 

at foregå.

redaktion: 
Havnegade 41, 5500 Middelfart
Tlf: 65 45 55 00
Mail: nordvest@fyens.dk
annoncer: 
Salgsleder: Allan petersen,
65 45 53 92, allpe@fyens.dk

Det Fynske Galleri
Æblegyden 14 . Indslev-Tårup . 5592 Ejby . Motorvejsopkørsel 56 mod Brenderup . www.det-fynske-galleri.dk

KOM OG OPLEV GALLERIETS FASTE BILLEDKUNSTNERE:

Påske
udstilling
Åbent alle
påske dage

11-16

Kom og oplev Galleriets faste billedkunstnere:
Preben Beck, Jan Brylling, Ole Moeslund
og Margit Engholm, og stor udstilling af
ægte tæpper.

Fernisering 2017:
Torsdag den 13. april kl. 10.00-16.00
Normale åbningstider lørdag-søndag kl. 11-16
eller efter aftale på tlf. 20 33 06 78
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Nyheder på intra

Dobbelte mestre i Totalkredit Partnercup 
Lørdagen stod i håndboldens tegn ved den årlige To
talkredit Partnercup, og Sparekassens deltagelse løb 
ikke ubemærket hen. Efter en nervepirrende finale
kamp med forlænget spilletid og straffekonkurrence 
mod Sydbank kunne Middelfart Sparekasse nemlig 
glæde sig over sejren i Totalkredit Partnercup for 2. år 
i træk.

Sejrsskamlen blev indtaget af:

T Helle Holm (Middelfart Privat)
T Kim Northoff Jensen (Boligchef)
T Jesper Krabbe Dyekær (Horsens – erhverv)
T Jacob Beier Banke (Horsens)
T Jette Kongsted Jensen (Middelfart Privat)
T Hans Peter Munk Andersen (Kolding)
T Martin Frandsen (IT)
T Jonathan Beck Nilket (Meyers Kantiner)
T Mikkel Bang Larsen (tidligere Meyers Kantiner)

Synet af den flotte pokal kan nydes på torsdag den 9. 
februar til Horsens’ reception.

Det er sidste gang, Totalkredit har afholdt Partnercup, 
da herrelandsholdet har fået ny hovedsponsor. Så vi 
slutter på toppen!

En fin hilsen til Vejle-afdelingen  
Kollegerne i Vejle fik denne fine hilsen op til påske, som 
de gerne vil dele med resten af Sparekassen. 
Det er et par glade kunder, som vist er enige med os, når 
vi siger "Bedst til kunder" :) 

Brevet er vedhæftet som en PDFfil, så du kan læse 
hele indholdet.

Årets portefølgemanager – MS Invest  
Jørn Linde Andersen, porteføljemanager i MS Invest, 
blev lørdag kåret til "Årets porteføljemanager" af Jyl
landsPosten og Dansk Aktie Analyse.

MS Invest har år til dato leveret et afkast på ca. 29 %, 
og Jørn fik prisen for både årets afkast og de historiske 
resultater, hvor han også har præsteret markant bedre 
end markedet generelt.

Artiklen om Jørn kan læses her: https://jyllandspos
ten.dk/protected/premium/erhverv/ECE9217425/en
afverdensbedsteglobaleinvesteringsfondeligenu
styresfraenvillailandsbyenandkaer/
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Hedensted Kommune ny kunde 
Som mange af jer allerede har læst eller hørt i radioen 
her til morgen, har Hedensted Kommune netop valgt 
Middelfart Sparekasse som deres nye pengeinstitut. 

I forbindelse med at Danske Bank lukker deres afdeling 
i Hedensted, modtog vi primo marts en forespørgsel fra 
Hedensted Kommune om at overtage deres engage
ment fra Danske Bank. Det samme gjorde et par andre 
pengeinstitutter i byen. 
Med bestyrelsens opbakning fremsendte vi derfor et 
tilbud, som blev behandlet i Hedensted Kommunes ud
valg for Politisk Koordination & Økonomi i går. 
 Senere i går modtog vi meddelelse om, at Heden
sted Kommune gerne vil indgå aftale med Middelfart 
Sparekasse om et fremtidigt samarbejde vedrørende 
kommunens daglige bankforretninger.

Det er vi naturligvis utrolig glade for og stolte over.

Engagementet er på ca. 200 mio. kr. i form af en 
kassekredit og betyder, at vores udlånsvækst vil stige 
ca. 5 procentpoint i 2017. 
Engagementet belaster dog ikke vores solvens, idet 
vægtningen er 0 ligesom staten.  

Som vi allerede kan se nu, giver det os noget goodwill 
for at være det lokale pengeinstitut, der tager over efter 
Danske Bank, ligesom det sender et signal om, at vi er 
et solidt pengeinstitut, der kan løfte større opgaver. 

God påske til jer alle!

/Ledelsen

Nyhed på intra Artikel i Horsens Folkeblad 11. april 2017
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Hedensted-redaktionen
Haralds Plads 10B, 8722 Hedensted
Telefon 75 89 99 66
hedensted@hsfo.dk

Egnsredaktør
Elisabet D. Hyttel, 76 27 24 43, 
edh@hsfo.dk

Journalister
Camilla Bo Krefeld, 76 27 24 41, 
cb@hsfo.dk
Line Kyed, 42 13 05 83, 
liky@hsfo.dk
Lennart Poulsen, 76 27 24 42, 
lepo@hsfo.dk

Juelsminde-redaktionen
Odelsgade 32, 7130 Juelsminde
Telefon 75 69 35 33
juelsminde@hsfo.dk

Journalister
Emil Fibiger Petersen, 76 41 49 21, 
emfi@jyskemedier.dk

Mette Højmark Mikkelsen,  
76 41 49 71, mehmi@hsfo.dk

Tørring-redaktionen
Torvegade 17, 7160 Tørring
Telefon 75 80 22 88
Journalist Ingrid Trier, 76 27 24 21, 
itc@hsfo.dk

 
Få dit arrangement 
på det sker-listen

Send en mail til redaktionen:

hedensted@hsfo.dk

Det  
sker

TIrsdaG
19.30: Hedensted, centeret: 
Lions Club bankoshow
onsdaG
11-16: Belle, art gallery: På-
skeudstilling
13.30: Glud: Museumsvænget: 
Glud Pensionistforening 
møde med Kirsten Terkilsen

kun enkeltstående ar-
rangementer med offentlig 
adgang optages på listen. 
der gives ikke oplysning om 
eventuel entre.

 zSagen begyndte i slutningen af februar, da Danske Bank 
meddelte, at filialen i Hedensted lukker.

 zUmiddelbart efter opsagde Hedensted Kommune sin aftale 
med banken, fordi banken nu ikke længere har en filial i 
kommunen.

 zFlere lokale butikker og virksomheder har også opsagt deres 
aftaler.

 zDanske Bank har argumenteret med, at der er meget få 
kunder, der bruger filialen i Hedensted. I stedet ordner folk 
deres bankforretninger over internettet.

 

 

sagen kort
kommunen og bankerne

bankvalg
elisabet d. Hyttel 
edh@hsfo.dk

HeDensteD: Det bliver Mid-
delfart Sparekasse, der frem-
over skal håndtere Heden-
sted Kommuens mange mil-
lioner.

På et lukket økonomiud-
valgsmøde mandag var der 
flertal for at vælge Middelfart 
Sparekasse af de tre banker, 
der havde givet tilbud på at 
være kommunens nye bank.

- Vi har valgt Middelfart 
Sparekasse, fordi de har en 
lokal filial og var bedst på det 
rent tekniske og prisen, siger 
borgmester Kirsten Terkilsen 
(V).

afsmittende effekt
Kommunen skifter, fordi 
Danske Bank valgte at lukke 
sin eneste tilbageværende fi-
lial i kommune. Politikerne 
besluttede derfor at skifte 
bank. 
Den nyhed gik landet rundt 
og nogle mente, at byrådet 
var for snæversynet.

- Vi har et lokalsamfund, vi 
skal have til at fungere. Det 
har en afsmittende effekt på 
boligpriser og lånemulighe-
der, når bankerne ikke er tæt 
på deres kundegrundlag. Vi 
vil gerne anfægte fortællin-
gen om, at det kun er i by-

erne, at samfundet kan fun-
gere, siger Kirsten Terkilsen.

s ville noget andet
Der var dog ikke enighed i 
udvalget, idet socialdemo-
kraternes Jørn Juhl Nielsen 
hellere havde set, at man 
havde valgt en af de syv ban-
ker, det har garanti for ikke at 
kunne gå ned.

- Når vi har med borgernes 
pegne at gøre, mener jeg, at 
vi skal have en så god garanti 
som muligt. Jeg er lige så gal 
over, at Danske Bank lukker, 
som alle andre. På den anden 
side erkender jeg også, at vi 
lever i en digital verden, og 
sikkerheden er vigtig, siger 
Jørn Juhl Nielsen, der ville 
have en anden bank.

Det er heller ikke småpen-
ge, som den nye bank kom-
mer til at håndtere. Hver må-
ned har kommunen et flow 
på knap 200 mio. kr., op-
lyser økonomichef Søren 
D. Carlsen. 

- Vi har mange kritiske ud-
betalinger til borgere, eksem-
pelvis sociale ydelser. Der-
for skal vi være sikre på sy-
stemerne, inden vi går over. 
Men ellers er det som så-
dan ikke besværligt at skifte 
bank, siger Søren D. Carslen, 
der forventer, at flytningen 
kan ske inden sommerferien.

Det kommer til at koste 
kommunen en tand mere 
at skifte til Middelfart Spa-
rekasse.

kommunen  
vælger middelfart 
sparekasse
Byrådet har valgt ny bank, der har lokal filial. Flytningen 
sker inden sommerferien og er lidt dyrere end den 
nuværende bankløsning. s ville have haft en anden bank.

Fremover bliver det Middelfart sparekasse, der skal håndtere kommunens penge.  
Foto: elisabet d. Hyttel

 zI forbindelse med budget 2017 besluttede politikerne i 
Hedensted Kommune at prøve at afskaffe bureaukrati og i 
stedet bruge penge på direkte kontakt med borgerne.

 zPengene er fundet ved, at medarbejderne holder færre 
møder, kører mindre, bruger færre konsulenter og registrerer 
mindre. Ledige stillinger i administrationen er ikke blevet 
genbesat, og på beskæftigelsesområdet har man droppet 
dele af den kommunale aktivering, og der er sparet på den 
kommunale branding.

 zHalvdelen af de penge går til at få det kommunale budget 
til at hænge sammen, mens den anden halvdel går til flere 
hænder i børnehaver og på plejecentre.

 zPå seniorområdet har politikerne besluttet, at de 2,5 mio. 
kr. skal gå til de svageste ældre, der er udadreagerende, på 
plejecentre og i daghjem. Pengene er endnu ikke fordelt ud på 
plejecentrene. 

 

Fakta
Fra kolDe til varme HænDer

Tre-årige silke bjerremand lauritzens vil også fremover få 
mulighed for at komme med sin børnehavevenner i skoven ved 
spejderhytten i Flemming. arkiv

omForDeling
Ingrid Trier 
itc@hsfo.dk

rask mølle: Børnene i bør-
nehaven Skovstjernen i Rask 
Mølle vil også fremover få 
mulighed for at komme i 
skoven i Flemming.

Det tør daglig leder Inge 
Madsen godt love, efter bør-
nehaverne i Rask Mølle nu 
har fået de endelige budget-
tal for 2017.

- Vi har først fået de en-
delige tal nu, så vi skal lige 
have tid til at nærstudere 
dem. Men, hvad jeg også vil 
informere forældrene om, er, 
at udegruppen vil forsætte 
og formentlig i nogenlunde 
samme form som nu, lyder 
det fra Inge Madsen.

Fjernede særtilskud
Udegruppen stod ellers til at 
miste livet, da et særtilskud 
på 150.000 kr. (ca. 15 ugent-

lige timer) i begyndelsen 
af året blev sparet væk. Det 
fik forældrene på barrika-
derne, men politikerne fast-
holdt besparelsen. Udvalgs-
formand Ole Vind (V) slog 
dog samtidig fast, at ude-
gruppen skulle blive ved med 
at eksistere.

- Den økonomiske fremtid 
for børnehaven er ikke helt 
så dyster, fordi børnehaver-
ne i Rask Mølle også vil få 
del i omfordelingen af kolde 
til varme timer, lød det den-
gang fra Ole Vind.

Med de ekstra pædagog- 
og medhjælpertimer, som 
børnehaverne i Rask Mølle 
får i forbindelse med omfor-
delingen, tyder det da også 
på at være sandt. De to bør-
nehaver i Rask Mølle får pga. 
deres socioøkonomiske sta-
tus tilsammen 11 ekstra ti-
mer om ugen. Dertil kom-
mer yderligere ca. syv ugent-
lige timer. Sidstnævnte antal 
afgøres af børnetallet.

Skovgruppe  
overlever
Fordeling af varme timer giver 
Børnehaven skovstjernen mulighed 
for at bevare sine besøg i skoven.

tørring: Der har været forsøg 
på indbrud i Tørring Antik og 
Kræmmermarked på Søn-
derbrogade i løbet af søndag. 

Der er blevet knust en rude 
i en glasdør, og man har for-
søgt at bryde døren op med 
værktøj, men det er ikke lyk-
kedes at komme ind, op-
lyser politikommisær Lars 
Elmstrøm fra Sydøstjyllands 
Politi.

Forsøg på indbrud  
i kræmmermarked

112
elisabet d. Hyttel 
edh@hsfo.dk

rask mølle: Tricktyvene hær-
ger fortsat lokalområdet. 
Søndag aften gik det ud over 
en 69-årig mand fra Rask 
Mølle.

Han blev opsøgt af to per-
soner, som forsøgte at sælge 
guld og smykker.

- Det var han ikke umid-
delbart interesseret, men det 
lykkedes en af personerne at 
få hængt en guldkæde om 
halsen på ham og i den for-
bindelse stjæle en pung, han 
havde i lomme på sin vest, 
fortæller politikommisær 
Lars Elmstrøm fra Sydøstjyl-
lands Politi.

Der er ikke noget signale-
ment af gernignsmændene, 
så politet skal tale med man-
den igen,

- Vi ser desværre en del af 
den type tyveri for tiden, si-
ger politikommisær Lars 
Elmstrøm.

Tricktyve  
stjal pung  
fra lomme
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Priser og nomineringer
Igennem årene har Middelfart Sparekasse modtaget 
en lang række priser og nomineringer. Hver gang glæ
der vi os over det og deler nyheden på intranettet, og 
vi fortæller også kunderne om det. 

2016 var et helt særligt år for os i Middelfart Spare
kasse, som vi kun kan være stolte over. Vi er lykkedes 
med vores vision om at være bedst til kunder, og det er 
sket uden at gå på kompromis med vores store fokus 
på medarbejdertrivsel. 

År Pris Placering

2015 Analyse Danmark – Bankanalyse 2015 (kundetilfredshed) Nr. 1

Finanssektorens Kundebenchmark 2015 privatkunder (kundetilfredshed)  Nr. 1

Finanssektorens Kundebenchmark 2015 erhvervskunder (kundetilfredshed)  Nr. 1

Danmarks Bedste Arbejdspladser Nr. 2

Danmarks Bedste Arbejdspladser – specialpris for samarbejde Nomineret

Handicapprisen i Hedensted Nr. 1

Europas Bedste Arbejdspladser Nr. 13

2014 Analyse Danmark – Bankanalyse 2015 (kundetilfredshed) Nr. 1

Finanssektorens Kundebenchmark 2015 privatkunder (kundetilfredshed) Nr. 1  

Finanssektorens Kundebenchmark 2015 erhvervskunder (kundetilfredshed) Nr. 1

Danmarks Bedste Arbejdspladser Nr. 5

Europas Bedste Arbejdspladser Nr. 29

CSR Award  Mangfoldighedsledelse Nomineret

Priser i 2016 Placering

Danmarks Bedste Arbejdspladser 2016 Nr. 1

Medarbejderimage 2016 - FinansWatch og Wilkes imagemåling blandt ansatte i 
den finansielle sektor

Nr. 1

Finanssektorens Kundebenchmark privatkunder (kundetilfredshed) Nr. 1

Finanssektorens Kundebenchmark erhvervskunder (kundetilfredshed) Nr. 1

Analyse Danmark - Bankanalyse 2016 (kundetilfredshed) Nr. 1

Finans Image 2016 - FinansWatch og Wilkes imagemåling blandt finansielle virksomheder Nr. 1

Europas Bedste Arbejdspladser Nr. 25

3

Priser i 2017

Bedste digitale kundeløsning (kundetilfredshed) – FinansWatch  
og Wilkes kåring af årets digitale finansvirksomhed Nr. 1

Årets digitale finansvirksomhed - FinansWatch og Wilkes kåring Nr. 1

Europas Bedste Arbejdspladser Nr. 3

Danmarks Bedste Arbejdspladser 2017 Offentliggøres i november
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År Pris Placering

2013 Europas Bedste Arbejdspladser, 50500 medarbejdere Nr. 28

Danmarks Bedste Arbejdspladser® Nr. 12

Analyse Danmarks undersøgelse blandt pengeinstitutter  Nr. 1 over de bedste primære pengein
stitutter

2012 Europas Bedste Arbejdspladser, 50 – 500 medarbejdere Nr. 30

CSR prisen 2012 for små og mellemstore virksomheder (Uddelt af FSR) Nr. 1

Danmarks Bedste Arbejdspladser® Nr. 7

CSR Award 2012  Public Private Partnership –Grøn Erhvervsvækst Nr. 1

Analyse Danmarks undersøgelse blandt pengeinstitutkunder Top 3 over de bedste primære  
pengeinstitutter

2011 Europas Bedste Arbejdspladser® Nr. 5

Virksomhedsprisen uddelt af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Temaet var 
CSR

Vinder

Årets beslutningstager i finanssektoren Hans Erik Brønserud nomineret

Green Network Diplom for sundhedsredegørelse

Analyse Danmarks undersøgelse blandt pengeinstitutkunder Det bedste primære pengeinstitut 
sammen med Nørresundby Bank

Danmarks Bedste Arbejdspladser® Nr. 5 

Danmarks Bedste Arbejdspladser®, særpris ”Kommunikation” Nomineret

Green Network Diplom for Social Redegørelse

Green Network  Diplom for socialt engagement samt 
diplom for sundhedsredegørelse gæl
dende for Middelfart Sparekasse indtil 
slutningen af 2014

2010 Europas Bedste Arbejdspladser, 50500 medarbejdere Nr. 2

Danmarks Bedste Arbejdspladser® Nr. 3

Danmarks Bedste Arbejdspladser®, særpris ”Livslang læring” Nomineret

Socialministeriets balancepris, private virksomheder med flere end 100 
medarbejdere Nomineret

Netværksprisen i anerkendelse af virksomhedens sociale engagement, 
virksomheder med flere end 100 medarbejdere

Nomineret

2009 Europas Bedste Arbejdspladser, 50250 medarbejdere Nr. 5

Danmarks Bedste Arbejdspladser® Nr. 1

Danmarks Bedste Arbejdspladser®, særpris ”Worklife Balance” Nomineret

Socialministeriets balancepris, private virksomheder med flere end 100 
medarbejdere Nomineret

Årets sundeste virksomhed Nr. 1 i Region Fyn

2008 Europas Bedste Arbejdspladser, 50250 medarbejdere Nr. 7

European Trust Champion på baggrund af 6 år i EU Top 100

Danmarks Bedste Arbejdspladser® Nr. 1

Danmarks Bedste Arbejdspladser®, særpris ”Worklife Balance” Nomineret

Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris, psykisk arbejdsmiljø Nomineret

Analyse Danmarks undersøgelse blandt pengeinstitutkunder Bedst til kundeservice og til netbank

3
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Vi deler gerne vores erfaring
Vi bliver ofte inviteret til forskellige typer af arrange
menter for at fortælle om vores arbejde med medar
bejdertrivsel, strategi, ledelse, samfundsansvar, kul
tur, mv. Mange af Sparekassens medarbejdere er med 
i forskellige organisationer og netværk, og de får ofte 
forespørgsler på, om de kan arrangere et oplæg om 
Sparekassen. Det er vi naturligvis meget stolte over, 
og vi deler gerne ud af vores erfaring for at kunne in
spirere andre. 

I forbindelse med et arbejdsmiljøseminar for tillids
mænd i juni 2016 havde Finansforbundet inviteret 
underdirektør Rikke Dresing til at holde oplæg om 
Sparekassens arbejde med samfundsansvar. Blandt 
deltagerne var to af Sparekassens egne tillidsmænd 
Rikke Jakobsen og Ulrik Sørensen.

”Igen sidder man med en følelse af at være en del af en 
helt speciel virksomhed. Man mærkede på de øvrige 
deltagere, at de var imponerede over, hvordan vi aktivt 
arbejder med samfundsansvar, og hvordan det er en 
naturlig del af vores tænkning i dagligdagen. Der var 
blandt de deltagere, jeg talte med efterfølgende, en 
respekt for, at Rikke formåede at gøre noget halvtørt 
stof levende." 
Ulrik Sørensen, fællestillidsmand og IT-konsulent.

Ulrik Sørensen,  
fællestillidsmand.

Rikke Dresing holder 
oplæg for tillidsmænd 
i sektoren. 
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Finn Nielsen, erhvervsrådgiver i Vejle, er medlem af 
ledernetværket ”Vejle Senior Kammer” (VSK). For
manden for netværket ønskede et arrangement om 
Middelfart Sparekasse, som gik på ”Danmarks bed
ste arbejdsplads” og Sparekassens brug af de sociale 
medier. Arrangementet fandt sted i januar 2017, og på 
programmet stod adm. direktør Martin Baltser, som 
fortalte om den første del og chef for marketing og 
forretningsudvikling Kristian Gren, som tog sig af den 
anden del. Finn deltog selv i arrangementet og blev 
naturligvis stolt, da han efterfølende fik denne tilba
gemelding fra netværksformanden:

Hej Finn
Tak for et super arrangement.
Stor opbakning og fremmøde fra VSK. God spørgelyst 
og dejlig og åben dialog.
Jeg er imponeret over din arbejdsplads. Vi fik lidt ind
blik i hvad det betyder at have fokus på arbejdsglæde.
Jeg laver en aftale i januar 2016, og den holder 100 % 
et år efter.
MIDSPAR møder op med 4 personer inkl. øverste chef 
og afholder et professionelt arrangement.
TAK for nogle seriøse timer...

Tilbagemelding fra netværksformanden

Finn Nielsen,  
erhvervsrådgiver  

i Vejle. 
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Ekstern omtale giver intern stolthed
Også omverdenens interesse for og positive omtale af 
Middelfart Sparekasse bidrager til en særlig stolthed 
blandt medarbejderne. Sparekassens værdigrundlag 
og mangeårige fokus på selvledelse og arbejdsglæde 

har eksempelvis resulteret i omtale, hvor Sparekassen 
bliver sat i forbindelse med store, anerkendte og inter
nationale virksomheder som Google, Innocent Drinks 
og Zappos. Vi har samlet et uddrag af artikler som ek
sempel herpå.

Artikel fra FinansWatch 22. juni 2016

Middelfart-chef: Alt vi gør, gør vi i åbenhed
AF DANIEL HEDELUND Offentliggjort 22.06.16 kl. 14:33

Åbenhed, tilgængelighed og digitale ambitioner er markante ingredienser i Middelfart 
Sparekasses nye strategi, som for alvor skal bringe banken på landkortet.

Set fra oven stikker én bygning ud i Middelfart. Den lokale bank Middelfart Sparekasses hovedsæde toner frem i 
bybilledet med sine store panoramavinduer og hvide tagkonstruktion, der forskyder sig i forskellige retninger.
I den gamle købstad skiller den topmoderne bank sig ud. Bankens hovedsæde ligger placeret helt ud til vandet, 
og kører man hen over Lillebæltsbroen, kan man få øje på den markante, hvide bygning ved havnefronten.
Med sine store vinduer og åbne kontorlandskab er Middelfart Sparekasse bygget, så både medarbejdere og 
kunder kan følge med i, hvad der foregår i banken. Og det er der en helt særlig grund til, siger bankens adm. 
direktør.
”Når du kommer ind i huset, er det første, man tænker: transparens. Huset her er med til at skabe en kultur, der 
fordrer transparens og åbenhed. Alt hvad vi gør, gør vi i åbenhed. Alt det vi kan fortælle internt, gør vi. Alt det vi 
kan fortælle eksternt, gør vi," siger Martin Nørholm Baltser.
Transparens er vejen frem
FinansWatch er på besøg i Middelfart Sparekasse for at tale om bankens 2018-strategi. Vi sidder i et 
mødelokale forbundet til direktørens kontor, og foran os ligger bankens nye strategi 'Den gyldne middelvej', en 
folder på 56 sider, der kan læses på bankens hjemmeside og på den måde også symboliserer bankens 
åbenhed.
Da Martin Nørholm Baltser overtog direktørposten i 2012, besluttede han, at man skulle udarbejde en strategi, 
alle kunne læse. Ikke blot et internt arbejdspapir, men en lang, sammenhængende beskrivelse af bankens 
visioner, værdigrundlag og forretningsplan.
2018-strategien er nummer to i rækken. Den har taget et år at udarbejde og skal være med til at tiltrække dygtige 
medarbejdere og nye kunder, blandt andet ved at oplyse om, hvilket værdigrundlag banken hviler på.
"De kunder, som vil lidt mere i dybden, skal vide, hvad er det for et pengeinstitut, de entrerer med. Folk vælger 
meget pengeinstitut ud fra holdninger. Ligesom man også vælger alle andre butikker og forretninger ud fra 
holdninger, så gælder det ikke mindst i et pengeinstitut, som har stor betydning for samfundet," siger Martin 
Nørholm Baltser.
"Vi holder ikke på viden. Hvis der er nogen, der interesserer sig for os, er det kun positivt for os. Det, at vi har 
transparens omkring vores strategi, gør, at vi har meget nemt ved at rekruttere kolleger. Mens jeg har været her, 
har vi ansat 200 mennesker. Og vi er 300 i dag," siger Martin Nørholm Baltser.
En bank for alle
Hvorfor kan en mere transparent bank tiltrække bedre medarbejdere?
"Medarbejdere vælger arbejdsplads ud fra holdninger. De vil gerne være et sted, hvor de kan stå inde for 
pengeinstituttets værdier," siger Martin Nørholm Baltser og tilføjer:
"Det er også vigtigt for os, at de kan indgå i den kultur, vi har. Vi holder meget af, at folk bidrager med nye 
perspektiver, men grundsubstansen skal være den samme. Den startede i 1853 med Benjamin Falkner, som 
stiftede Middelfart af hensyn til almuen, velgørenhed og til det fælles bedste. Det har vi holdt fast i siden," siger 
han.
Hvor meget fylder de værdier i dag?
"Middelfart Sparekasse er for alle – vi har ingen kundesegmentering," siger direktøren.
Banken fik for nylig et brev fra Finanstilsynet, som bad dem redegøre for deres private banking-kunder, fortæller 
Martin Nørholm Baltser.
"Hvad for nogen kunder? spurgte jeg. Vi har ikke private banking-kunder. Vi har ikke grønne, gule eller røde 
kunder. Vi har ikke en segmentering. Vi har kunder – og samtlige kunder har en rådgiver," siger direktøren.
Digitale ambitioner
Med strategien 'Den gyldne middelvej' vil Middelfart Sparekasse skabe en balance mellem den personlige 
kunderådgivning og digitale ambitioner. Strategiens sekundære titel er 'Version 2.0', og det er et udtryk for, at 
man sætter øget fokus på digitalisering.
"Her for nylig overhalede mobilen netbank i antallet af transaktioner. Vi skal selvfølgelig være klædt på til, at 
kunderne klarer flere ting på egen hånd med de digitale løsninger. Samtidig skal vi være ekstra skarpe, når vi 
møder dem ansigt til ansigt," siger Martin Nørholm Baltser.
Kan I hænge på i den digitale kamp med de store spillere?
"Min bestyrelse spurgte mig for nogen tid siden: Hvad tjener vi egentlig på Swipp? Så sagde jeg: Hvad for 
noget? Vi tjener ikke noget på Swipp. Det er en omkostning vi har – det er dyrt," siger direktøren.
Danske Banks mobilløsning Mobilepay har mere end 3 mio. brugere, mens Swipp, som udbydes af en lang 
række andre danske banker, endnu ikke har ønsket at offentliggøre antallet af brugere.
"Mobilepay er et godt eksempel på, at firstmover har en kæmpe fordel. Der halser vi bagefter, men på et eller 
andet tidspunkt tror jeg såmænd, vi når dem. Nordea sammen med alle andre pengeinstitutter har en større 
markedsandel, så på et eller andet tidspunkt får vi det udjævnet. Men Danske Bank har da en klar fordel, 
herunder en klar imagemæssig fordel i en rum tid endnu," siger Martin Nørholm Baltser.
Gratis iPhones til medarbejdere
Men selvom Middelfart Sparekasse sætter øget fokus på sine digitale ambitioner, er bankens hovedåre stadig 
den personlige rådgivning, hvor ordet 'tilgængelig' spiller en nøglerolle.
"Samtlige af vores medarbejdere er meget tilgængelige," siger direktøren og tilføjer:

Side 1 af 2Middelfart-chef: Alt vi gør, gør vi i åbenhed

22-06-2016http://finanswatch.dk/secure/Finansnyt/Pengeinstitutter/article8769441.ece?service=p...
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Artikel fra Melfar Posten 29. marts 2017

Artikel fra Jyllands Posten 25. april 2017

16 Melfar Posten Onsdag 29. marts 2017

Henrik Larsen  
henla@fyens.dk

Middelfart:Mens andre 
pengeinstitutter skærer ned 
i medarbejderstaben og 
den personlige kundekon-
takt, går Middelfart Spare-
kasse mod strømmen. Man-
dag og tirsdag aften var Lil-
lebæltshallerne fyldt til bri-
stepunktet i forbindelse med 
garantmødet i sparekassen.

I alt 1600 garanter vil blive 
forvisset om, at de er en del af 
succes. Seneste regnskabsår 
endte for første gang med et 
plus før skat på over 100 mil-
lioner kroner. Dertil kom 
kåringen som "Danmarks 
bedste arbejdsplads". Det 
vinderkort, som sparekas-
sen har smidt på bordet i en 
stadig mere tilspidset kamp 
om de finiansielle kunder, 
handler - skåret ind til benet 
- om noget så "gammeldags" 
som den nære, menneskelige 
kontakt.

De dage, hvor kunderne i 
Middelfart Sparekasse, over-
lades til sig selv uden en per-
sonlig rådgiver - ja, de dage 
kommer aldrig, ifølge admi-
nisterende direktør Martin 
N. Baltser. 

Så selv om alle i princippet 
kan styre deres bank-/spare-
kasseforretninger på en tab-
let, er din vurdering, at den 
personlige kontakt ikke er ble-
vet mindre vigtig?

Vinderkortet er den nære kontakt
martin n. Baltser, administrerende direktør for middelfart sparekasse, ser ingen hindringer for, at den eksplosive vækst fortsætter.

røjle: Traditionen tro invi-
terer  Røjle Forsamlingshus 
på Røjle Bygade  til påske- og 
loppemarked. Det sker søn-
dag 2. april i tiden fra klok-
ken 10-15. 10 forskellige stan-

de byder på alt, som hører 
påsken til, og der er masser 
af "kyllinger og lopper". Køk-
kenet er åbent for lette anret-
ninger og  drikkevarer. Der er 
fri entré. (pcb)

Påskemarked i forsamlingshuset

Middelfart: Det er ved at væ-
re tid for tilmelding på mid-
delfartmusikskole.dk, som 
netop har uddelt brochurer 
på skoler, daginstitutioner 
og biblioteker med oplys-

ning on tilbuddene i sæson 
2017/18.

Middelfart Musikskole til-
byder undervisning til alle i 
alderen 0 til 25 år på stort set 
alle tænkelige musikinstru-

menter.
På alle folkeskoler er der 

musikvejledere, der kan 
hjælpe med tilmelding til 
næste sæson. 

Tilmeldingen starter den 

22. marts 2017.
Den foregår online på 

musikskolens hjemmesi-
de www.middelfartmusik-
skole.dk indtil den  23. april 
2017. (pcb)

Musikskolen klar med online-tilmelding

Filip Møller Larsen var på scenen for at synge tre sange på hjemmebanen i Middelfart, da 
Middelfart Sparekasse holdt garantmøde. Pressefoto

- Nej, den er der færre gan-
ge, men de gange, hvor den 
er der, er den bare så meget 
mere vigtig. Tilgængelighed 
er utrolig vigtig, og vi er stær-
ke til personlige relationer. 
Vi har ikke noget callcen-
ter. Hver medarbejder har 
et personligt nummer, man 
som kunde kan ringe til og til 
enhver tid være sikker på at 
få kontakt til. Og det går al-
drig af mode at tale med en 

rådgiver om store beslutnin-
ger som bolig, pensionsop-
sparing og større investerin-
ger. Vores forretningsmodel 
bygger på menneskelige re-
lationer. Vi er en moderne 
bank med gamle dyder.

Er I gennem åbningen af je-
res nye filialer blevet bestyrket 
i, at kunderne sætter pris på 
den personlige kontakt?

- Ja, vi ligger på en nettotil-
gang af kunder på omkring 

500 om måneden. Det er rig-
tig, rigtig meget. Min vurde-
ring er, at vi vil komme ud 
med et lidt lavere resultat i 
2017 på grund af den nega-
tive indlånsrente i National-
banken, men lad os nu se. Til 
gengæld kan jeg i nær frem-
tid ikke se noget, der skulle 
gøre, at vi ikke vil fortsætte 
med at få flere kunder, siger 
han.

Martin N. Baltser, administrerende direktør for Middelfart 
Sparekasse, kan glæde sig over, at sparekassen bliver ved med 
at få flere lokale kunder, selv om man i forvejen står stærkt. 
Nettotilgangen har været cirka 330 det seneste år. Pressefoto

800 garanter for Middelfart Sparekasse var mandag aften 
samlet til garantmøde i Lillebæltshallerne. Seancen gentages 
tirsdag aften, hvor garanterne igen kan glæde sig over, at 
sparekassen befinder sig i en historisk gylden periode. 
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medarbejders kontakt med arbejdspladsen,
fra allerførste kontakt til den dag, medarbej-
deren forlader arbejdspladsen igen. Her er
nogle konkrete områder, I skal kigge på og
designe helt rigtigt.

Jobannoncen skal tydeligt formidle den
medarbejderoplevelse, I gerne vil give folk.
Middelfart Sparekasse er et godt eksempel.
De er en af Danmarks gladeste arbejds-
pladser, og dens jobsite viser tydeligt, at
medarbejderoplevelsen hos den præges af
engagement og et konstant fokus på at styr-
ke arbejdsglæden. Hvis ikke det er noget for
dig, skal du ikke søge job der.

Ansøgningsprocessen skal være personlig og
effektiv. Den må ikke kun bestå af standard-
e-mails formuleret i alt for formelle vendin-
ger, og man må ikke lade ansøgeren vente
på svar i ugevis. Den amerikanske virksom-
hed Zappos har f.eks. lavet et ”tredages-
løfte”, som betyder, at du får svar fra dem,
senest tre arbejdsdage efter at du har ind-
sendt en ansøgning eller været til en samta-
le.

Jobsamtalerne skal også være en god oplevel-
se for ansøgeren (og helst også for dem, der
deltager fra virksomheden). Hvis du
kommer til jobsamtale hos det amerikanske
flyselskab Southwest Airlines, kan du godt
opleve, at intervieweren har alt sit tøj
omvendt på. Deres medarbejderoplevelse
handler om sjov og overskud, og de vil
gerne vide, om du er med på det.

Perioden fra jobtilbud til opstart er meget over-
set, men meget vigtig. Send f.eks. den nye
medarbejder nogle e-mails om, at I glæder
jer til, at hun starter. Skriv lidt om nogle af
de ting, hun skal lave, og hvorfor hun bliver
en succes i teamet.

Første arbejdsdag skal også designes helt rig-
tigt. Hvis medarbejderen mødes med »Guud
– er det i dag, du starter? Vi skal lige se, om
vi har et skrivebord og et adgangskort til
dig,« giver det ikke nogen god oplevelse. 

Middelfart Sparekasse arbejder meget
fokuseret med at give nye medarbejdere en
god start med møder med kollegerne, leder-

Har du været i en butik for nylig, som havde
den her lille stander ved udgangen, hvor du
kan markere din tilfredshed med kunde-
oplevelsen ved et tryk på en knap? Fra et
tryk på den grønne knap for ”sikke en fin
butik og personalet var glade og hjælpsom-
me” til et tryk på den røde for ”hver eneste
person her ser ud til at hade sit job, sin chef
og sit liv”.

Virksomheder gør meget for at skabe en
god kundeoplevelse. De ved godt, at glade
kunder kommer igen og anbefaler ens pro-
dukter til andre. De ved i endnu højere
grad, at utilfredse kunder bliver væk og ad-
varer andre mod at handle lige der.

Virksomheder ved også, at dine følelser
over for dem formes fra det øjeblik, du
træder ind i butikken, og påvirkes af alt,
hvad du oplever undervejs. Derfor arbejder
flere og flere firmaer meget detaljeret med
kundeoplevelsen. De har defineret meget
nøje, hvordan det skal føles at være kunde
her, og skruer på alle detaljer, der kan skabe
netop den oplevelse.

Jeg vil gerne opfordre danske virksomheder
til at arbejde lige så seriøst med med-
arbejderoplevelsen. Det kræver, at I gør tre
ting. 
N Først skal I definere, hvilken
medarbejderoplevelse I gerne vil skabe. At
arbejde i et reklamebureau giver ikke samme
oplevelse som at være i en bedemandsfor-
retning. Definer, hvordan det skal føles at
være medarbejder i netop jeres arbejdsplads.
N Trin 2 er at finde ud af, om den oplevelse,
I gerne vil skabe, matcher det, medarbejder-
ne faktisk oplever. Spørg dem (enten per-
sonligt eller med spørgeskemaer) og tag
svarene alvorligt.
N Trin 3 er så at arbejde seriøst for at skabe
den rigtige positive medarbejderoplevelse.
Og det kræver, at I kigger på alle faser af en

en og de andre afdelinger. En af deres nye
kunderådgivere beskrev sin opstart sådan
her: 

»Jeg følte mig som en del af sparekassen
fra dag ét. Og det er en rigtig god følelse at
have i maven, når man skal møde kunder-
ne.«

Dagligdagen i jobbet skal selvfølgelig også
matche den medarbejderoplevelse, I går
efter. Intet er mere frustrerende for med-
arbejderen, end når virksomheden stiller
løfter om én type oplevelse, men leverer
noget helt andet (og typisk meget ringere).

Den sidste dag i jobbet skal også være en god
oplevelse – så medarbejdere stadig taler
pænt om jer ude i byen.

Hvis I arbejder seriøst med at skabe en
god medarbejderoplevelse, kan I tiltrække
de rigtige medarbejdere, I kan hjælpe dem
til at udleve deres faglige potentiale og gøre
dem til ambassadører for virksomheden.

Kundeoplevelsen er selvfølgelig også
vigtig, men husk: Kunderne kommer i
butikken en gang imellem i kort tid. Med-
arbejderne er der hver dag, hele dagen.

Derfor er medarbejderoplevelsen mindst
lige så vigtig.

ALEXANDER KJERULF

ekspert i arbejdsglæde

finans@finans.dk

Kunderne kommer
i butikken en gang
imellem i kort tid.
Medarbejderne er
der hver dag, hele
dagen. 

Skaber I den rigtige medarbejderoplevelse?

Kunderne er aldrig i tvivl om stemningen blandt medarbejderne, når de træder ind i en butik eller bank. 
Foto: Jyllands-Posten

LEDELSE: Læs her, hvordan man som virksomhed gør det behageligt for medarbejderne
at gå på arbejde. Så kunderne også får en god oplevelse – og kommer igen.

Kommentar
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I Middelfart Sparekasse møder medarbej-
derne dagligt ind til strategisk selvledelse, 
ansvar og tillid, der giver glade medarbej-
dere. I år er den for fjerde gang kåret til 
Danmarks bedste arbejdsplads af Great 
Place To Work. Arbejdet med at få engage-
rede medarbejdere starter allerede ved 
jobsamtalen, hvor ansøgerne udfylder en 
personlighedstest på 320 spørgsmål
AF KATY WANG / FOTO: KÅRE VIEMOSE

I Middelfart Sparekasses hovedsæde er der overalt i forhal-
len bannere og flag med teksten ”Nr. 1” og ”Danmarks bed-
ste arbejdsplads” påtrykt. Hvis det ikke allerede var det, er 
det nu cementeret, at denne sparekasse er et sted med glade 
medarbejdere. Den 15. november blev Middelfart Sparekasse 
kåret som Danmarks bedste arbejdsplads, og det har medar-
bejderne fejret lige siden. 

Den 18. november, hvor Magasinet Finans’ udsendte be-
søger sparekassen, hænger også sorte T-shirts rundtomkring 
på kontorstole med samme tekst påtrykt som på bannerne 
og venter på at blive taget i brug. En lille uge efter besøget 
– den 24. november – holder sparekassen åbent hus i anled-
ning af titlen som Danmarks bedste arbejdsplads. Som et an-
det engageret sportshold vil alle medarbejderne have ens T-
shirts på for at fejre den fælles indsats.

I dag nøjes de med flag og bannere rundtomkring på kon-
toret. Sparekassens hovedsæde er ét stort storrum. Alle afde-
linger sidder i ét rum, der er inddelt i niveauer, og står man 
på øverste plateau, har man udsigt til alle de andre afdelin-
ger og kan se, hvad der foregår over det hele. Det støjer dog 
ikke i det store kontorlandskab. 

Her stortrives 
medarbejderne3

Artikel fra  
Finansforbundets 
magasin 
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Kun direktøren og vicedirektøren har særskilte kontorer, 
men har de ansatte brug for at sidde et mere stille sted, er 
der mødelokaler til rådighed. Åbenhed og engagement har i 
mange år været en del af atmosfæren i Middelfart Sparekasse. 

En ledelse, der satser på medarbejderne
Middelfart Sparekasse har i mange år satset stort på at gøre 
virksomheden til et godt sted for medarbejderne. Kernevær-
dierne er åbenhed, tillid, selvledelse og fællesskab. Ledelses-
stilen giver pote hos medarbejderne, fortæller fællestillids-
mand Ulrik Sørensen. For tiden er det ekstra stolte medar-
bejdere, der har deres gang i virksomheden.   

••

”Vi er ikke bange for at miste  
medarbejdere, fordi de bliver for  
dygtige. Prisen ved ikke at dygtiggøre 
dem er da langt højere”
Helle Gregersen, HR-chef

”Her er en form for samhørighed, fælles mål og forståelse. 
Medarbejderne har en følelse af at blive hørt og involveret. 
Der er ikke mange, der føler sig presset ud i krogene. Og så 
er de selvfølgelig vildt stolte af at være en del af det her”, si-
ger Ulrik Sørensen.

Flere af medarbejderne påpeger, at medarbejdernes selvle-
delse var en mærkesag for tidligere sparekassedirektør Hans 
Erik Brønserud. Det er noget, som den nuværende direktør, 
Martin Baltser, har holdt fast i, og han kan mærke den værdi, 
det giver virksomheden. 

”Jeg leder ved at vise tillid. Jeg følger ikke op på opgaver, 
og jeg bliver utroligt sjældent skuffet”, fortæller Martin Balt-
ser, direktør i Middelfart Sparekasse.

Sparekassen arbejder aktivt med at forbedre medarbejder-
nes kompetencer. Den personlige udvikling er vigtig for spa-
rekassen, fortæller HR-chef Helle Lund Gregersen. 

”Vi har blandt andet taget del i Finansforbundets Worklife 
Investment-projekt for at hjælpe medarbejderne til at sætte 
ord på de kompetencer, de har. De lærer at pakke dem or-
dentligt ud og få udviklet dem for at blive endnu bedre. Vi er 
ikke bange for at miste medarbejdere, fordi de bli-

Medarbejderne markerede sejren i konkurrencen om Danmarks bedste arbejdsplads  
ved at bære t-shirts med den sigende tekst.

3
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ver for dygtige. Prisen ved ikke at dygtig-
gøre dem er da langt højere”, siger hun.

Bærer uniformen stolt
Ved de fleste skriveborde hænger vin-
dertrøjerne på stolene og venter på, at 
det bliver torsdag den 24. november, 
hvor de kan tages i brug.

I et mødelokale sidder CSR- og kom-
munikationskonsulent Anne Mørk Chri-
stoffersen og arbejder med trøjen på 
allerede. Hun fortæller, at det ikke er 
første gang, hun har den på, og hun 
har tænkt sig at have den på igen in-
den den torsdag, hvor alle skal have 
trøjen på. Hun har læst International 
Virksomhedskommunikation, og mens 
hun studerede, var hun studentermed-
hjælper i sparekassen. Som færdigud-
dannet blev hun tilbudt en stilling, lige 
som hun havde håbet på.

”Den måde at være ansat på her er 
ikke noget, jeg før har hørt om eller 
set andre steder. Som studentermed-
hjælper var jeg ikke bare sådan en, der 
skulle hente kaffe og lave de opgaver, 
som andre syntes var kedelige. Jeg blev 
involveret på lige fod med mine kolle-
ger, og der blev vist en oprigtig inte-
resse for mig”, siger Anne og fortsætter:

”Da jeg blev færdiguddannet og 
skulle søge job, overvejede jeg slet ikke at søge andre steder 
og håbede, at jeg kunne få en stilling her. Og det fik jeg hel-
digvis. Når jeg har blusen på, så tænker jeg tilbage på afte-
nen, hvor vi vandt titlen. Det har stor signalværdi, når jeg bæ-
rer den, og det gør mig stolt at have den på”.

Allerede inden en medarbejder bli-
ver en del af sparekassen, bliver ved-
kommende sat grundigt ind i spare-
kassens historie og værdier. Selve an-
sættelsessamtalen varer to timer og 
består blandt andet af et oplæg om 
virksomheden og om det specifikke 
job, kandidaten søger. Forud for sam-
talen har kandidaten udfyldt en per-
sonlighedstest, der består af over 320 
udsagn, som ansøgeren skal forholde 
sig til. Efterhånden har Middelfart 
Sparekasse fået ry for at være et rig-
tigt godt sted at arbejde, og derfor 
mener de ikke selv at have proble-
mer med at finde kandidater. 

Når først medarbejderen er ansat 
og skal starte, bliver han eller hun 
også sat godt og grundigt ind i alle 
led i virksomheden. Introforløbet for 
alle medarbejdere består af et én uge 
langt introforløb på hovedsædet, hvor 
medarbejderne præsenteres for alle 
faggrupper og afdelinger. Sparekas-
sen mener, at proceduren gør, at nye 
medarbejdere hurtigere bliver en in-
tegreret del af organisationen. 

En tung arv at løfte
Middelfart Sparekasse blev stiftet i 
1853. Det, der oftest bliver henvist 

til, er den ånd af tillid og selvledelse, som blev indført af tid-
ligere direktør Hans Erik Brønserud: Da Martin Baltser kom 
til i 2012, var opgaven fra bestyrelsen at levere solide øko-
nomiske resultater, samtidig med at sparekassen forblev en 
god arbejdsplads. 

I de fire år, han har været der, er der i alt kommet en stig-
ning på 130 medarbejdere. Middelfart Sparekasse består i dag 
af godt 300 ansatte. Med et stærkere fokus på den økonomi-
ske side, men stadig med rødderne i den tillidsfulde ledelses-
stil og transparens i virksomheden, har sparekassen vendt et 
par grader og er nu i vækst. Men for Middelfart Sparekasse 
er det bare prikken over i’et, når de også er Danmarks bed-
ste arbejdsplads. ¢

”Medarbejderne har en følelse af at blive 
hørt og involveret. Der er ikke mange, der 
føler sig presset ud i krogene” 
Ulrik Sørensen, fællestillidsmand

Årets bedste arbejdsplads
Den 15. november 2016 blev konkurrencen hos Great Place To Work afgjort.
Middelfart Sparekasse fik førstepladsen i kategorien ”Mellemstore Arbejds-
pladser”, som er virksomheder på 50-499 medarbejdere.
Undersøgelsen er baseret på en medarbejdertilfredshedsundersøgelse hos 
128 virksomheder samt en kulturprofil. Tidligere har Middelfart Sparekasse 
scoret titlen i 2005, 2008 og 2009. 

I samme kategori var følgende virksomheder fra finanssektoren:
9.-plads:  Djurslands Bank 
31.-plads:  Santander Consumer Bank
33.-plads:  Finansforbundet
39.-plads:  Danske Commodities

3
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med medarbejderne og fremmer en transparent kultur?
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Så meget som muligt så hurtigt som muligt. Det er kort 
fortalt strategien bag kommunikationen fra ledelse til 
medarbejdere og den interne kommunikation generelt i 
Middelfart Sparekasse.

Hvis vi skal leve op til vores vision ”Bedst til kunder”, er 
det altafgørende, at alle medarbejdere er klar til at møde 
kunderne og besvare de spørgsmål, de måtte have. 
Derfor er et højt informationsniveau meget vigtigt. Det 
gælder både i forhold til dagligdagsspørgsmål om rente
satser og anden produktorienteret information og i for
hold til de mere overordnede spørgsmål omkring Spa
rekassens holdning til forskellige emner. Hvis ikke vores 
medarbejdere er klædt på til at kunne besvare snart sagt 
alle tænkelige spørgsmål fra kunderne og omverdenen 

generelt, er det ikke indtrykket ”Bedst til kunder”, vi ef
terlader.

Vigtigheden af intern kommunikation kan ses i vores 
kommunikationspolitik, hvor den interne kommunika
tion kommer før ekstern kommunikation. Med medar
bejderne som den vigtigste interessent. Faktisk kan man 
sige, at medarbejderne er vores vigtigste eksterne kom
munikationskanal, og den opgave skal de være klædt 
bedst muligt på til at varetage. For god ekstern kom
munikation kræver god intern kommunikation. Medar
bejdere, bestyrelse og repræsentantskab skal have den 
bedst mulige information, der kan understøtte deres 
kommunikation med Sparekassens kunder og øvrige in
teressenter.

Fra ledelse til medarbejdere

Den brede Ledergruppe på tur
De næste to dage er Den brede Ledergruppe på den 
årlige lederudflugt. Programmet for udflugten er 
vedlagt.

I er som altid velkomne til at ringe på vores mobilte
lefoner.

Hilsen
Martin, Peter og Rikke

Den brede Ledergruppe var i foråret 2017 på en 2da
ges udflugt til København. Alligevel var de ikke længe
re væk end telefonen, og medarbejderne var naturlig
vis velkomne til at ringe som altid. Medarbejderne fik 
også indblik i programmet for udflugten.

Lederudflugt 
den 27. - 28. april 2017 

Torsdag den 27. april:
Kl. 07.45 Afgang fra hovedsædet i bus

Kl. 10.30  Besøg hos SparInvest, bl.a. med indlæg af group CEO Per Noesgaard, og efterfølgende frokost 
Kl. 14.00 Besøg hos FinansDanmark, bl.a. med indlæg af direktør Ulrik Nødgaard 

Kl. 16.00 Indtjekning på Hotel Ascot – herefter afslapning og en tur i baren 

Kl. 18.00 Afgang til Tivoli på gå-ben og lidt leg i Tivoli inden middagen

Kl. 19.00 Middag hos vores kunde Restaurant Grøften 

Fredag den 28. april:
Kl. 09.15 Afgang fra hotellet i bus

Kl. 09.30 Besøg hos Totalkredit, bl.a. med indlæg af direktør  Troels Bülow-Olsen og partnerdirektør Bent Jensen
Kl. 12.00  Frokost og etikette-træning v/Henrik Walbom 

Kl. 14.30 – 17.00 Hjemtransport i bus

VIGTIGT:  Afbud til hele eller dele af udflugten skal ske senest d. 20. marts 2017 til rd@midspar.dk

Nyttige links
http://www.sparinvest.dk/
https://www.totalkredit.dk/
http://www.finansraadet.dk
http://ascot-hotel.dk/
https://www.tivoli.dk/
http://www.groeften.dk/

Lederudflugt 
den 27. - 28. april 2017 

Torsdag den 27. april:
Kl. 07.45 Afgang fra hovedsædet i bus

Kl. 10.30  Besøg hos SparInvest, bl.a. med indlæg af group CEO Per Noesgaard, og efterfølgende frokost 
Kl. 14.00 Besøg hos FinansDanmark, bl.a. med indlæg af direktør Ulrik Nødgaard 

Kl. 16.00 Indtjekning på Hotel Ascot – herefter afslapning og en tur i baren 

Kl. 18.00 Afgang til Tivoli på gå-ben og lidt leg i Tivoli inden middagen

Kl. 19.00 Middag hos vores kunde Restaurant Grøften 

Fredag den 28. april:
Kl. 09.15 Afgang fra hotellet i bus

Kl. 09.30 Besøg hos Totalkredit, bl.a. med indlæg af direktør  Troels Bülow-Olsen og partnerdirektør Bent Jensen
Kl. 12.00  Frokost og etikette-træning v/Henrik Walbom 

Kl. 14.30 – 17.00 Hjemtransport i bus

VIGTIGT:  Afbud til hele eller dele af udflugten skal ske senest d. 20. marts 2017 til rd@midspar.dk

Nyttige links
http://www.sparinvest.dk/
https://www.totalkredit.dk/
http://www.finansraadet.dk
http://ascot-hotel.dk/
https://www.tivoli.dk/
http://www.groeften.dk/

Lederudflugt den 27. - 28. april 2017 Torsdag den 27. april:Kl. 07.45 Afgang fra hovedsædet i bus
Kl. 10.30  Besøg hos SparInvest, bl.a. med indlæg af group CEO 

Per Noesgaard, og efterfølgende frokost Kl. 14.00 Besøg hos FinansDanmark, bl.a. med indlæg af 
direktør Ulrik Nødgaard 

Kl. 16.00 Indtjekning på Hotel Ascot – herefter afslapning 
og en tur i baren 

Kl. 18.00 Afgang til Tivoli på gå-ben og lidt leg i Tivoli 
inden middagen

Kl. 19.00 Middag hos vores kunde Restaurant Grøften 
Fredag den 28. april:Kl. 09.15 Afgang fra hotellet i bus

Kl. 09.30 Besøg hos Totalkredit, bl.a. med indlæg af direktør  
Troels Bülow-Olsen og partnerdirektør Bent JensenKl. 12.00  Frokost og etikette-træning v/Henrik Walbom Kl. 14.30 – 17.00 Hjemtransport i bus

VIGTIGT:  Afbud til hele eller dele af udflugten skal ske 
senest d. 20. marts 2017 til rd@midspar.dk

Nyttige links
http://www.sparinvest.dk/https://www.totalkredit.dk/http://www.finansraadet.dkhttp://ascot-hotel.dk/https://www.tivoli.dk/http://www.groeften.dk/
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Et fælles anliggende
Den interne information er et fælles anliggende, og såvel 
medarbejdere, fagchefer som ledelsen kan være afsen
dere af intern information. Ledelsen og Den brede Leder
gruppe har det overordnede ansvar for at sikre formid
ling af relevant information fra ledelsen til afdelingerne 
og de enkelte fagområder. 

Den interne kommunikation er vigtig i Sparekassen – 
ikke mindst i forhold til at fremme en transparent kultur 
og integrere vores mange nye kolleger, men også i forbin
delse med eksekveringen af Strategi 2018. Vi bestræber 
os derfor på at stille al information til rådighed for alle 
samtidig. 

Det betyder, at den enkelte selv har ansvaret for at sor
tere i informationen og tilegne sig den viden, der er rele
vant. Det betyder også, at den enkelte har et ansvar for 
at bringe den viden ind i organisationen, som man vurde
rer, kan være relevant. 

Den interne information skal sikre, at: 
T   medarbejdere, bestyrelse og repræsentantskab er i 

stand til at træffe beslutninger i overensstemmelse 
med Sparekassens strategi og værdigrundlag

T   medarbejdere, bestyrelse, repræsentantskab og øv
rige interessenter med et særligt tilknytningsforhold 
til Sparekassen, fx seniorklubben (medarbejdere, der 
er gået på pension/efterløn), er i stand til at agere som 
ambassadører for Sparekassen. 

Vores erfaring er, at det meget høje informationsniveau 
ofte medvirker til at forhindre usikkerhed og rygte
dannelser, idet medarbejderne ved og har tillid til, at le
delsen ikke har interesse i at holde informationer tilbage. 

Vores flade organisationsstruktur betyder også, at in
formationen flyder let gennem systemet fra direktionen 
til medarbejderne i de enkelte afdelinger. Ingen medar
bejder i Sparekasse har mere end én leder mellem sig 
og den øverste ledelse. I forhold til større og mere kom
plicerede organisationer betyder det, at vi med ét eller 
ingen led mellem ledelse og medarbejdere kan sikre, at 
informationen når hurtigt og fejlfrit frem til modtagerne.

Organisationsstrukturen betyder også, at alle medarbej
dere har let og hurtig adgang til ledelsen, både den lokale 
og den øverste ledelse. Se Sparekassens organisations
diagram i kapitel 1. 

Den brede Ledergruppe
Den brede Ledergruppe er Sparekassens forum for le
dere og fagchefer. Ved særlige nyheder spiller Den brede 
Ledergruppe en central rolle. I disse tilfælde informerer 
Sparekassen bestyrelsen, repræsentantskabet og Den 
brede Ledergruppe, før information deles med hele orga
nisationen. Lederne skal være forberedte på eventuelle 
spørgsmål og reaktioner affødt af informationen. I den 
forbindelse har Sparekassen klare kommunikations og 
handleplaner. 

Et eksempel er kommunikationen omkring førsteplad
sen i Danmarks bedste arbejdsplads 2016.

En meget lille gruppe af medarbejdere planlagde fej
ringen af begivenheden, og på dagen for gallafesten i 
Cirkusbygningen blev de enkelte afdelingsdirektører 
informeret om, at de skulle pynte afdelingen, så medar
bejderne morgenen efter mødte ind til en festklædt af
deling – og en bluse med påskriften ”Danmarks bedste 
arbejdsplads”.

Normalt informerer vi internt, før store nyheder går ud 
eksternt. Det var ikke muligt i dette tilfælde, da vi straks 
efter førstepladsen delte nyheden på de sociale me
dier og i pressemeddelelser. Men onsdag morgen blev 
alle medarbejdere mødt af en nyhed på intranettet om 
førstepladsen, og hvordan den skulle markeres både 
internt og eksternt. Martin Baltsers tale ved morgen
maden i hovedsædet i Middelfart blev optaget på video, 
og allerede i løbet af formiddagen var videoen klippet 
sammen med billeder fra festen og delt med alle medar
bejdere via intra. 

Videoen fra  
morgenmaden  
kan du se her: 
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Danmarks bedste arbejdsplads 
Hip hurra! Vi er Danmarks bedste arbejdsplads. Som de 
fleste nok har opdaget, tog vi førstepladsen med hjem fra 
gallafesten i Cirkusbygningen i København i går aftes. Det 
skal fejres!
På alles skriveborde ligger en trøje med det glade bud
skab om, at vi er Danmarks bedste arbejdsplads. Den må 
I alle meget gerne tage på, så alle, vi møder i dag, ser bud
skabet.
I må også meget gerne tage trøjen på torsdag den 24. no
vember, når vi inviterer på kaffe og kage i alle afdelinger 
for at fejre førstepladsen med kunder og andre, der har 
lyst til at hilse på. Vi vurderer, at vi er nødt til at vente en 
uges tid, hvis vi skal nå at gøre opmærksom på tilbuddet.

Ekstern information
Vi fortæller vidt og bredt om førstepladsen. Der er sendt pressemeddelelse ud, og vi har delt nyheden fra midspar.
dk på Facebook, LinkedIn og Twitter.
Vi bruger de lokale aviser til at annoncere om de åbne døre torsdag den 24. november. Her beder vi også folk om at 
gå ind på www.midspar.dk/glad og fortælle, hvad arbejdsglæde er for dem. 
Vi sender ligeledes en lokal pressemeddelelse ud med budskabet om, at der er kaffe og kage i afdelingerne den 24. 
november. Hovedvinklen er dog, at Danmarks bedste arbejdsplads går på jagt efter mere arbejdsglæde i form af 
input til vores midspar.dk/glad.
Planen med inputtet på midspar.dk/glad er at samle det og lægge det frit frem, så vi kan tjene som inspiration for 
alle, der har lyst til at arbejde med trivsel på arbejdspladsen. Vi samler inputtene og præsenterer dem ved et åbent 
arrangement i starten af det nye år, hvor også Alexander Kjerulf (ham fra medarbejderdagen) holder sit oplæg om 
arbejdsglæde.
Vi håber med kampagnen at forstærke vores image som en god arbejdsplads. Vi er kendt for det vidt og bredt og for 
at kunne fastholde det brand, er det meget vigtigt med en førsteplads af og til i konkurrencen. Og det er fortsat et 
af de parametre, vores kunder vælger os til på. Så der er al mulig grund til at juble i dag.
  
God dag til jer alle.
Kærlig hilsen Martin, Peter og Rikke

Kære alle,
Som I måske har bemærket, blev vi kåret som Danmarks bedste arbejdsplads i går aftes. Det skete i Cirkusbygnin
gen, hvor Great Place to Work holdt gallafest.
Vi var cirka 30 deltagere fra Sparekassen. Vi tog forventningsfulde af sted og meget glade hjem, efter at være kaldt 
på scenen som Danmarks bedste mellemstore arbejdsplads 2016.
I dag fejrer vi det i alle afdelinger med fælles morgenmad og ens trøjer, som vi har alle har på for at sprede det 
gode budskab.
Vedhæftet finder I den pressemeddelelse, vi har sendt ud, et billede fra Cirkusbygningen samt et foto fra dagens 
morgenmad.
Vi markerer førstepladsen i alle afdelinger torsdag den 24. november, hvor vi inviterer alle interesserede ind til 
kaffe og kage.

Morgen-nyhed på intra

Også bestyrelsen og repræsentantskabet blev informeret onsdag morgen.  
Med nyheden sendte vi et par billeder fra aftenen og fra fejringen i afdelingerne 
sammen med en pressemeddelelse:
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Information fra den øverste ledelse
Den skriftlige kommunikation fra den øverste ledelse 
er på mange områder erstattet med mundtlige præ
sentationer og personlige møder. Det skaber en høje
re grad af tillid og en stærkere relation mellem ledelse 
og medarbejdere. 

Et eksempel er uddannelsesforløbet Worklife Invest
ment, som alle medarbejdere i Sparekassen har været 
igennem. Kurset foregår i hovedsædet for grupper á 
cirka 20 personer pr. dag. Adm. direktør Martin Baltser 
byder velkommen til hvert møde for at forklare bag
grunden for initiativet og svare på de spørgsmål, der 
måtte være. I de tilfælde, hvor han er optaget, vises en 
video, hvor han fortæller om formålet, hvorefter HR
chef Helle Lund Gregersen eller HRkonsulent Michael 
Hedemann tager dialogen og besvarer spørgsmål.

Hvert halve år besøger vores administrerende direk
tør, vicedirektøren eller underdirektøren de enkelte af
delinger til et morgenmøde. Afdelingerne kan invitere 

ledelsen til morgenmøde oftere efter behov. Morgen
møderne starter ofte med morgenmad efterfulgt af en 
kvartalsoversigt over afdelingens og Sparekassens 
resultater samt information om aktuelle emner relate
ret til forretningen. Morgenmøderne giver anledning 
til en god dialog mellem medarbejderne og den øver
ste ledelse, da medarbejderne frit har mulighed for at 
stille spørgsmål direkte til den øverste ledelse.

De kundevendte afdelinger holder morgenmøde en 
gang om ugen, hvor afdelingsdirektøren beretter om 
bl.a. resultater, personaleforhold og om de enkelte 
fagområder i Sparekassen. Foruden den øverste le
delse får afdelingerne til tider besøg af kolleger eller 
eksterne personer, der fortæller om konkrete emner 
som eksempelvis samfundsansvar og personalevilkår. 
Det skaber stor værdi for medarbejderne, da de altid 
er opdaterede med den nyeste information fra ugen, 
der gik. Morgenmøderne giver også anledning til tæt 
dialog mellem medarbejdere og mellemledere. 

Den brede Ledergruppe 
mødes 3-4 gange årligt for at 
debattere forskellige emner.
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Martin Baltser giver en status på målepunkterne og forretningen til 
Medarbejderdagen 2016.

To gange årligt præsenterer vores administrerende 
direktør regnskabet for alle og giver en status på 
vores ti strategiske målepunkter, og andre aktuelle 
emner bliver også bragt på banen. Præsentationen 
livestreames på intranettet. Vi har erfaret, at flere 
medarbejdere ser præsentationerne på denne måde, 
da alle medarbejderne kan følge med hjemmefra eller 
fra afdelingen. Medarbejderne sparer desuden tid på 
kørsel, og vi skåner miljøet. Præsentationerne opta
ges og uploades på intranettet, så medarbejderne har 
mulighed for at se eller gense præsentationen. Vores 
årlige medarbejderdag i september indledes også af 
direktøren med en status på målepunkterne og forret
ningen generelt. 

Et andet tiltag, der er taget rigtig godt imod, er den 
skriftlige ”Kvartalsorientering” på intranettet, hvor vo
res administrerende direktør redegør for og følger op 
på det forgangne kvartal, hvad der aktuelt arbejdes 
med, og hvad planerne er for fremtiden. 

Med det mål at personliggøre ledelseskommunika
tionen så meget som muligt arbejder vi på at udbrede 
brugen af video i den interne kommunikation. 

Primo 2017 har vi indkøbt et nyt videoværktøj, som 
letter arbejdet med videokommunikation. Målet er, at 
også fagchefer kan bruge video som kommunikations

kanal, og skriftlige manualer kan fremover suppleres 
af instruktionsvideoer.

At være mellemleder i Middelfart Sparekasse
Mellemlederne i Sparekassen har en meget vigtig 
rolle i forhold til at dele information og indgå i dialog 
med medarbejderne. I takt med at Sparekassen bliver 
større, bliver kontakten mellem den enkelte afdeling 
og den øverste ledelse mindre, og derfor har mellemle
derne, der er det eneste led mellem den øverste ledel
se og medarbejderne, et stort ansvar. Samtidig er der 
fra centralt hold et stort ansvar i forhold til at klæde 
mellemlederne godt på til at kunne indgå i dialog med 

Et eksempel er ledelsens julehilsen 2016. Den blev  
afleveret som en video på intranettet, hvor de tre  
direktører så tilbage på deres bedste minder fra 2016:
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medarbejderne om de emner, der optager dem. Det 
kan være forandringer i Sparekassen eller mere dag
ligdags ting. 

Mellemlederens rolle i Sparekassen
Mellemledernes kommunikation og deres betydning 
for en arbejdsplads, der arbejder med strategisk selv
ledelse, var case i en specialeopgave fra Copenhagen 
Business School i foråret 2017. Cand.ling.merc Jesper 
Madsen fortæller her om sine erfaringer med leder
kommunikation og mellemledernes rolle i Middelfart 
Sparekasse:

”Jeg skrev mit speciale ”Leadership Communication 
at Middelfart Sparekasse  How selfmanagement and 
employee satisfaction affects leadership communica
tion” med fokus på mellemledernes rolle, i første om
gang på det kommunikative plan, men i løbet af pro
cessen også med henblik på ledelsesstilen, som gik 
igen hos de mellemledere, jeg interviewede. 

I den forbindelse er jeg blevet spurgt, om jeg vil give 
mit syn på betydningen af mellemledernes rolle i en 
virksomhed som Middelfart Sparekasse, hvilket er 
baggrunden for dette oplæg.

I en virksomhed, hvor der er stort fokus på strategisk 
selvledelse, og hvor medarbejderne giver hinanden en 

meget høj score, når det kommer til medarbejdertil
fredsheden, så spiller mellemlederne en stor rolle. Det 
er mellemlederen som den nærmeste leder, der først 
og fremmest er ham/hende, der influerer på, hvordan 
den enkelte medarbejder føler i forhold til tilfredshed 
på arbejdspladsen. I Middelfart Sparekasse med en 
del filialer spredt ud over Trekantsområdet  og med 
enkelte filialer endnu længere væk fra hovedkontoret i 
Middelfart, spiller mellemlederne (filialdirektørerne) en 
væsentlig rolle i den daglige ledelse ude i filialerne. Selv 
i stabsafdelingerne, placeret i hovedkontoret, spiller 
mellemlederne en væsentlig rolle, da det også her er de 
enkelte mellemledere, der står for den daglige ledelse.

I forbindelse med min research og analyse heraf blev 
det klart, at der hersker en form for ledelsesform 
blandt mellemlederne, som skaber den rette form i 
forhold til at lede medarbejdere, som i deres daglige 
arbejde agerer selvledende. Jeg fandt frem til, at de 
mellemledere, jeg interviewede, besad nogle karak
tertræk, som associeres med transformational leader
ship, hvilket kan beskrives som en ledelsesform, hvor 
der er et større fokus på at skabe effektivitet ved at 
være en karismatisk og inspirerende leder fremfor at 
skabe effektivitet igennem belønninger i form af f.eks. 
bonusser. 
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Igennem min research kom jeg frem til, at der ek
sisterer en tæt positiv sammenhæng mellem 
medarbejdertilfredshed, selvledelse og le
delseskommunikation (som her skal forstås 
som mellemledernes kommunikation), 
og at denne sammenhæng kan sættes 
op som et flow, hvor jeg i min research 
argumenterer for, at hvis der sker store 
ændringer i et af de tre aspekter, så vil 
de andre to aspekter også ændre sig, og 
at ændringer kan føre til negative konse
kvenser for de andre aspekter, hvis ikke 
man som leder og virksomhed er obs på 
det.

I konklusionen argumenterer jeg for, at mel
lemledere har en stor betydning for en virk
somhed som Middelfart Sparekasse, da det er 
mellemlederne, der især via deres ledelsesstil og 
kommunikation med deres medarbejdere, er en af de 
faktorer, som er med til at skabe en stor medarbej
dertilfredshed. Til sidst er mellemledernes rolle også 
vigtig i forhold til at sørge for, at selvledelse blandt 
medarbejderne stadig er med blik på at skabe værdi 
for virksomheden.”

Ledelseskom
m

unikation
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lv
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else

Medarbejdertilfredshed

Hej alle
Efter at I har haft fornøjelsen af Rikke` besøg de sid
ste tre uger, så må I efterfølgende nøjes med Martin 
og mig, som kommer på vores sædvanlige runde de 
næste totre uger !

Vi har følgende - planlagte - informationer med til 
morgenmøderne:

1. resultat for marts og 1. kvartal
2. afdelingsregnskab
3. salg og salgsopfølgning
4. strategi 2018  den digitale udvikling og betydnin
gen for os
5. gennemgang af engagementer over 250.000
6. evt.

Og så håber vi på en masse dialog og spørgsmål om 
stort og småt. Brug gerne Rune`s model, hvor han ind
samler spørgsmål inden mødet. Efter afdelingsmødet 
vil vi gerne snakke med jer om jeres afdeling  så sæt 
lige en halv til en hel time af til det. I bestemmer selv, 
om jeres privat og erhvervskundechefer skal deltage.

Vi glæder os!

Venlig hilsen
/Martin og Peter

Input fra fagområderne:
Pension
Investering
Bolig

Ordet er frit, gode historier mv. 
Alle er velkomne til at sige noget, de mener er rele
vant for holdet.

Målepunkter hver måned ved Lena:
Nybolig
NEMforsikring
Nærpension
Puljepension

Aktuelt afd. regnskab ved SLO hvert kvt. (primo 
april, juli, okt. jan./feb.(årsregnskab))

Eksempel på program for  
morgenmøde med Martin og Peter

Eksempel på dagsorden for 
morgenmøde i Kolding



Information    71  

Intranettet som videndeling
Vi har fokus på, at den interne kommunikation bidra
ger til læring på tværs af organisationen og til at styrke 
teamånden og binde Sparekassen sammen til en hel
hed. Intranettet er derfor en vigtig kommunikations
kanal, da den er samlested for viden om bl.a. forskel
lige fagområder, personalevilkår, arbejdsmiljø, ledelse, 
mødereferater og andre dokumenter. 

Eksempelvis har vi oprettet en side til vores Strategi 
2018, som er placeret under menupunktet ”Ledelse”. 
Siden opdateres løbende og indeholder eksempelvis:
T  Dokumenter relateret til strategien
T   En samlet oversigt over nyheder relateret til strate

gien, herunder:
T  Opfølgning på initiativer
T  Information om projektgrupper
T  Opfølgning på strategiens 10 målepunkter
T  Spørgsmål fra afdelingerne og svar fra ledelsen

T   Idéforum, hvor medarbejderne kan komme med 
ideer, ris, ros og kommentarer til Strategien.

Alle medarbejdere har mulighed for at oprette indhold 
på intranettet. Når vi opretter en nyhed, bliver den vist 
på forsiden, så medarbejderen får besked hurtigt og 
ikke skal bruge tid på at søge.

I Middelfart Sparekasse har vi tillid til og erfaring for, 
at medarbejderne læser den relevante information 
fra intranettet. I 2016 havde vi 28 ”nyhedsgrupper”, og 
med en medarbejderstab på 300 og et gennemsnitligt 
antal visninger på 236 pr. nyhedsgruppe kan vi kon
kludere, at intranettet som den primære nyhedskanal 
bliver brugt flittigt.

Ikke alle nyheder er lige relevante for alle, og derfor har 
medarbejderne mulighed for at fravælge nyheder fra 
en bestemt kategori. Det er nemlig vigtigt, at medar
bejderen ikke drukner i unødig information. Eksempel
vis er en nyhed i nyhedsgruppen ”Til medarbejderne i 
hovedsædet” ikke relevant for medarbejderne i de an
dre afdelinger, og det afspejler sig også i statistikken 
på antal visninger, da gennemsnittet for visninger af 
nyheder i gruppen var på 165 i 2016.

Tillidsrepræsentanter
Sammen med Sparekassens ledelse varetager tillids
manden både virksomhedens og medarbejdernes in
teresser. Samarbejdet er baseret på en åben dialog og 
gensidig tillid. 

Tillidsmanden er involveret i en lang række aktivite
ter og vigtige beslutninger, og et af målene med det 
er at sikre informationen til medarbejderne. Et vel
fungerende tillidsmandsystem er afgørende for Spa
rekassen og for medarbejderne. Systemet består af 
to tillidsrepræsentanter og én fællestillidsmand. Fæl
lestillidsmanden deltager i Den brede Ledergruppe 
for bl.a. at være fuldt orienteret om, hvad der foregår 
i Sparekassen. Fællestillidsmanden deltager i samme 
uddannelse som de øvrige medlemmer af ledergrup
pen. 

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg
Sparekassens samarbejds og arbejdsmiljøudvalg er 
vigtige fora til at udveksle informationer mellem med
arbejdere og ledelse. Her drøftes vigtige emner som 
trivsel, tillid, social kapital og Sparekassens økono
miske stilling. Referater fra møderne bliver delt med 
resten af organisationen på intranettet. 

Læs mere om samarbejds og arbejdsmiljøudvalget i 
kapitel 5.

Se
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Medarbejdertilfredshed

Alle medarbejdere har 
mulighed for at oprette 
indhold på intranettet. 
Når vi opretter en nyhed, 
bliver den vist på for-
siden, så medarbejderen 
får besked hurtigt og ikke 
skal bruge tid på at søge.

4
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TEMA: 
Intern kommunikation

Tekst / karin Feit Almberg
Foto / Kristoffer Juel

Tillid er nøgleordet  
for intern kommunikation
Et af Middelfart Sparekasses stærke kort for 
at bevare et godt arbejdsmiljø er en høj grad af 
medarbejderinvolvering og en meget veldefineret 
kulturprofil, som vedligeholdes af ledelsen, HR og 
kommunikation i samarbejde.

Hr-chef Helle lund gregersen og kommunika-

tionschef Bjarne Jacobsen sidder fem meter fra 

hinanden i Middelfart Sparekasses hovedkon-

tor med omkring 100 medarbejdere. Inkluderes 

de ansatte fra de 18 underafdelinger, kommer 

det samlede medarbejderantal op på omkring 

de 300. Middelfart Sparekasse fik sidste år en 

2. plads af organisationen ’Great Place to Work’, 

og virksomheden er med igen i år, hvor resulta-

tet endnu ikke foreligger.

Det koster penge og ressourcer at deltage i 

konkurrencen, men selve processen med at be-

svare en række spørgsmål om kultur, holdnin-

ger og værdier er et mål i sig selv i forhold til at 

26/27

Tillid er nøgleordet  
for intern kommunikation

definere virksomheden og dens værdier for de 

ansatte. Som en vigtig del af konkurrencen ud-

arbejder Middelfart Sparekasse en såkaldt ’Kul-

turprofil’, som, i en omskrevet, levende og let 

læselig form, giver et nært indtryk af arbejds-

pladsen. Den 172 sider lange kulturprofil har den 

administrerende direktør, Martin Baltser, som 

afsender, og i redaktionen sidder blandt andre 

Helle Lund Gregersen og kommunikationschef 

Bjarne Jacobsen. Profilen indeholder emner om 

blandt andet information, involvering, påskønnel-

se, udvikling, omsorg, fejring, lighed og socialt 

ansvar. Værsgo: Sådan er vi! Et skriftligt, visu-

elt værktøj med en lang levetid i en virksomhed 

med fire medarbejdere i HR og en enkelt kom-

munikationsansvarlig, som primært har ansvar 

for den eksterne kommunikation.

Kulturprofilen

Ikke mindst over for nye medarbejdere er Kultur-

profilen et vigtigt værktøj til meget hurtigt at få 

Artikel fra  
Kommunikation 
og Sprog fra 
oktober 2016

4
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Tillid er nøgleordet  
for intern kommunikation

definere virksomheden og dens værdier for de 

ansatte. Som en vigtig del af konkurrencen ud-

arbejder Middelfart Sparekasse en såkaldt ’Kul-

turprofil’, som, i en omskrevet, levende og let 

læselig form, giver et nært indtryk af arbejds-

pladsen. Den 172 sider lange kulturprofil har den 

administrerende direktør, Martin Baltser, som 

afsender, og i redaktionen sidder blandt andre 

Helle Lund Gregersen og kommunikationschef 

Bjarne Jacobsen. Profilen indeholder emner om 

blandt andet information, involvering, påskønnel-

se, udvikling, omsorg, fejring, lighed og socialt 

ansvar. Værsgo: Sådan er vi! Et skriftligt, visu-

elt værktøj med en lang levetid i en virksomhed 

med fire medarbejdere i HR og en enkelt kom-

munikationsansvarlig, som primært har ansvar 

for den eksterne kommunikation.

Kulturprofilen

Ikke mindst over for nye medarbejdere er Kultur-

profilen et vigtigt værktøj til meget hurtigt at få 

4
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Man skal føle, at man lykkes 

- Vi mennesker har det bedst, når vi føler, at 

vi lykkes – som individer, som gruppe og som 

virksomhed. Det er kommunikationens rolle 

at afstikke klare mål: Hvilke hænder gør hvad 

og hvordan? Der skal være en klar forvent-

ningsafstemning mellem ledelse og med-

arbejdere. Kommunikation er et fantastisk 

værktøj i forhold til at skabe en tryg og åben 

virksomhedskultur. Giv feedback, og aner-

kend! Det er banalt, at man ikke kun skal give 

kritik - men mange ledere og kommunikati-

onsansvarlige glemmer det. Og det har stor 

betydning, ikke kun i forhold til at give energi 

og motivere medarbejderne, men også i for-

hold til at udvikles og fi nde nye måder at gøre 

tingene på, siger Seniorforsker, cand.scient.

pol., ph.d., Thomas Clausen, Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 

Thomas Clausen har særligt fokus på det 

psykosociale arbejdsmiljø. Andre forskere på 

NFA er specialiseret i fysiske, kemiske og kul-

turelle arbejdsmiljøer med videre.

- At lykkes betyder ikke, at man skal lykkes 

hver eneste gang. Det er vigtigt at give plads 

til fejltagelser - også. Vær åben over for de 

ting, der volder problemer. Kommunikér klart 

ud, at virksomheden ikke arbejder efter en 

nul-fejls-kultur. På den måde åbnes der op for 

input til forbedring, og der skabes større tryg-

hed og mod. I en organisation skal du kunne 

tale om alt, og kommunikationen internt skal 

være autentisk. Ledelsen skal være oprig-

tigt interesseret i sine medarbejdere, og hvis 

der er forhold, som er til hinder for at løse en 

opgave godt, må medarbejderen have lov til 

at påpege det uden at blive betragtet som et 

brokkehoved eller en klynker. Som menneske 

skal man kunne vise sig sårbar, uden at andre 

udnytter det. Ledelsen skal kere sig om med-

arbejderne for at få deres fortrolighed, og den 

må aldrig misbruges, understreger Thomas 

Clausen.

- En arbejdsplads er en arbejdsplads. De 

fl este har nok at lave, og en af de største fald-

gruber er, at døgnet kun har 24 timer. Selv 

med de bedste intentioner lykkes det ikke 

altid for ledelsen at være lydhør og opmærk-

som. Derfor er det vigtigt, at virksomheden 

internt i organisationen opbygger en social 

kapital, som er med til at sikre, at tingene 

foregår retfærdigt. Medarbejderne skal have 

oplevelsen af, at de har en vigtig rolle hver 

dag, når de møder på arbejde, og at virksom-

heden leverer et godt produkt. Hvis dette 

ikke er opfyldt, og arbejdsfællesskabet må-

ske heller ikke er for godt, viser forskningen, 

at mange vælger at skifte job. Man skal have 

følelsen af at høre til og være en del af noget 

betydningsfuldt, og man skal være bevidst 

om at gøre hinanden gode. Det psykosociale 

arbejdsmiljø skal understøtte både opgaveløs-

ningen og trivslen i hverdagen, siger han. 

et indtryk af den nye virksomhed. Den supplerer 

virksomhedens turnusprogram og de såkaldte 

’kulturbærere’, som er frivillige medarbejdere, 

der optræder som en slags ambassadører, som 

formidler virksomhedens værdier til de nyan-

satte. Det, som man kunne kalde en slags ud-

delegering af kommunikationsformidlingen, sker 

også ved at lade fagspecialisterne selv stå for 

faglig opdatering via intranettet.

Med intranet som den primære, skriftlige 

kommunikationskilde er Helle Lund Gregersen 

klar over, at det kræver noget af modtagerne at 

holde sig orienteret. Men på det punkt har hun 

ikke de store betænkeligheder: 

- Vi har faktisk tillid til, at folk gerne vil træffe de 

rigtige beslutninger og derfor læser relevant infor-

mation, siger hun. - Det er vores erfaring. Informa-

tion er vigtigt. For hvordan skal man ellers træffe 

de rigtige valg? Vi involverer og informerer medar-

bejderne meget, og vi gør meget ud af, at intern 

information er til rådighed for alle på samme tid. 

Alle medarbejdere kan oprette nyheder, og det er 

ikke kun de rent faglige informationer, der præ-

senteres på intranettet. Der lægges også billeder 

ud fra sociale arrangementer. For eksempel fra 

den årlige medarbejderdag, hvor det næsten altid 

er medarbejderrelationer, der er udgangspunkt for 

HR-chef Helle Lund 
Gregersen: - Med-
arbejderne ved, at 

min ’dør’ er åben, og 
de ved, at jeg ikke 

udleverer nogen. Tillid 
og fortrolighed er 

ekstremt vigtigt for 
en god dialog.

4
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september er 
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til årets lønstatistik. 
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lønstatistikken er værdifuld i alle 
de situationer, hvor du skal for-
handle løn, og jo fl ere der er med, 
jo bedre bliver statistikken.

Fredag den 30. september 2016 får alle 

forbundets medlemmer en e-mail med 

spørgsmål om løn og andre arbejdsfor-

hold.

Hvis vi ikke har din e-mailadresse, 

bedes du oplyse os om denne via 

statistik@kommunikationogsprog.dk, så 

du kan få adgang til det elektroniske spør-

geskema. Det er vigtigt at få rigtig mange 

svar. Derfor beder vi dig om at bruge ti 

minutter på at besvare spørgeskemaet.

Så er du med til at gøre lønstatistikken 

så pålidelig og detaljeret som muligt.

Du kan vinde Supergavekort
Alle, der sender deres svar senest tirsdag 

den 25. oktober 2016, deltager i lodtræk-

ningen om et Supergavekort på 3.000 

kroner. 

Hvis vi har dit svar senest den 5. ok-

tober 2016, deltager du desuden i lod-

trækningen om to Supergavekort på hver 

1.000 kroner.

Har vi de rigtige oplysninger om dig 

(navn, adresse, e-mailadresse, ansættel-

se, uddannelse med mere)?

Tjek dine personlige oplysninger på 

hjemmesiden.

Resultaterne af undersøgelsen udsendes 

sammen med KOM magasinet og kan 

ses på forbundets hjemmeside 

kommunikationogsprog.dk midt i decem-

ber.

det faglige tema. I år var temaet ’arbejdsglæde’, 

hvor det andre år eksempelvis har været ’verdens 

bedste kollega’ og ’selvledelse’.

Selvledelse og selvansvar

- Det er vigtigt, at den enkelte oplever, at han 

eller hun har noget at bidrage med. Alle er en 

del af en helhed, fra rengøringshjælp til direktør. 

Hver eneste medarbejder skal kunne se et for-

mål med at komme på arbejde. Mange af vores 

nye folk kommer fra andre banker, hvor der ikke 

er samme grad af selvansvar, som der er hos 

os. Det bruger vi noget tid på at informere om, 

siger Helle Lund Gregersen. 

- Vi har bredere rammer her, og det skal de nye 

medarbejdere lige vænne sig til, så de kan agere 

efter forholdene og forstå, at det er helt okay at 

træffe en beslutning selv. Vi har en høj grad af 

medarbejderinvolvering. Både ledelsen, jeg selv 

og informationschefen kommer dagligt ud blandt 

medarbejderne i hovedsædet som en naturlig del 

af hverdagen, og det prioriteres højt at besøge af-

delingerne ude i landet så ofte, vi kan. De ansatte 

kommer også ind på hovedsædet til erfa-møder i 

frivillige grupper, typisk nogle gange om året.

- Jeg er bedre til personlige relationer end den 

skrevne kommunikation. Medarbejderne ved, at 

min ’dør’ er åben, og de ved, at jeg ikke udleve-

rer nogen. Tillid og fortrolighed er ekstremt vig-

tigt for en god dialog. Hvis de kommer til mig, 

så ved de også, at deres fortrolighed ikke bliver 

misbrugt. Og de ved, at der bliver handlet på 

tingene. Det sker derfor, at jeg beder dem om 

at gå til chefen eller en kollega først. Jeg synes, 

det er bedst, hvis man klarer tingene selv ind-

byrdes. Men jeg hjælper gerne på vej og følger 

også gerne op.

- Med én kommunikationsansvarlig i virksom-

heden er det nødvendigt, at vi er fl ere, der kan 

skrive godt, siger Bjarne Jacobsen, som har væ-

ret i Middelfart Sparekasse i omkring et år. Han 

har netop færdiggjort en folder, som skal hjælpe 

samtlige medarbejdere med at blive mere op-

mærksomme på sprogets muligheder og fald-

gruber.

- Jeg skal rundt til alle medarbejder og præ-

sentere folderen, siger han. - Den indeholder 

enkle, men vigtige råd til at gøre teksterne mere 

forståelige og troværdige.

Bjarne Jacobsen er primært ansat til at vare-

tage den eksterne kommunikation. Men han 

ser det som en vigtig del af sin funktion også 

at være med til at vedligeholde medarbejdertil-

fredsheden. 

Kommunikationschef 
Bjarne Jacobsen: 
- Med én kommu-
nikationsansvarlig i 
virksomheden er det 
nødvendigt, at vi er 
fl ere, der kan skrive 
godt.

Artikel fra  
Kommunikation 
og Sprog fra 
oktober 2016

4
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Presseklip
En anden måde, vi deler historier om Sparekassen på, 
er, at vi viser al presseomtalen om Middelfart Spare
kasse på vores intranet. På den måde er medarbejde
ren opdateret om, hvad der rører sig i relation til Spa
rekassen. Ydermere kan ekstern kommunikation også 
fungere som intern kommunikation. Her bliver vores 
holdninger til aktuelle emner slået fast, og i rekrutte
ringsøjemed kan vi sende vigtige signaler om, hvilken 
type arbejdsplads vi er.

Af og til oplever vi, at et udsagn til en journalist kan få 
en anden vægt i en artikel, end den var tillagt. I de til
fælde supplerer vi artiklen med baggrundsinformation 
på intranettet. Eksempelvis da en artikel fik det til at 
fremstå som om, en filialåbning var nært forestående. 
For at undgå rygtedannelse og usikkerhed blev citatet 
i artiklen sat i rette sammenhæng på intranettet:

Kommunikation med repræsentantskabet
Vores 38 m/k store repræsentantskab er at betragte 
som Sparekassens gode ambassadører, og geografisk 
er de fordelt over stort set hele vores markedsområde. 
Hvis medlemmerne skal kunne agere som gode am
bassadører, skal de hele tiden være ”foran” på viden. 
Vigtige begivenheder i Sparekassen skal de orienteres 
om, før nyheden rammer kunderne.

I dag foregår kommunikationen primært gennem et 
nyhedsbrev, der sendes ud cirka en gang månedligt. 
Den opsummerer begivenhederne i Sparekassen, ori
enterer om ændringer på personalesiden og så ser 
nyhedsbrevet også frem mod den kommende måneds 
begivenheder. Ved aktuelle hændelser informeres 
repræsentantskabsmedlemmerne pr. mail, så de har 
den nødvendige viden om emner, der også vil optage 
kunderne/borgerne i lokalsamfundet.

For at gøre kommunikationen mere smidig og samtidig 
øge muligheden for løbende dialog mellem Sparekas
sen og repræsentantskabet arbejder vi på at indføre 
Facebook Workplace som platform for kommunika
tion mellem Sparekassen og repræsentantskabet. 

Seniorer og medarbejdere på orlov
Også Sparekassens seniorklub (medarbejdere, der er 
gået på pension/efterløn) har en vigtig rolle som ambas
sadører. Derfor klædes de på gennem nyhedsbrevet – 
og det samme gælder også medarbejdere på orlov. Ved 
at læse nyhedsbrevet kommer de lidt tættere på Spare
kassen, selv om de ikke er på arbejdspladsen. For med
arbejdere på orlov er det en mulighed for – fra sidelinjen 
– at følge med i livet i Sparekassen, så man vender retur 
så up to date, som det er muligt. For seniorerne er denne 
viden vigtig, hvis de skal kunne operere som ambassa
dører i deres lokalsamfund og omgangskredse.



5

5 Involvering?5a: Hvordan kan medarbejderne stille spørgsmål, give feedback og 
i det hele taget kommunikere med lederne, herunder den øverste 
ledelse?

5b: Hvordan kan medarbejderne fremsætte forslag og blive invol- 
veret i beslutninger, som vedrører deres job, arbejdsmiljø eller  
arbejdspladsen i det hele taget?

5c: Hvordan kan medarbejderne påtale en utilfredsstillende  
situation eller løse konflikter med deres ledere?
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Ledelsen er åben, tydelig og ærlig i sin kommunikation 
til medarbejderne og forventer naturligvis det samme 
retur. Vi tror på, at alle vil hinanden det bedste, og at 
den tillid, vi har til hinanden, er med til at skabe tryghed.

Alle har mail og mobilnummer til afdelingslederen, 
 direktøren, vicedirektøren og underdirektøren, og 
med ét led mellem medarbejderne og den øverste le-
delse er vores organisation på flere punkter indrettet 
med henblik på at give medarbejderne mulighed for at 
få ledelsen og hinanden i tale. 

Når vi skal udvikle Sparekassen, er det afgørende, at 
medarbejderne på kryds og tværs i organisationen 
kan sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor vi gør tingene, 
som vi gør og komme med forslag til, hvordan vi kan 
gøre det anderledes. Og med samme åbenhed kan de 

stille spørgsmål til ledelsen og alle i Den brede leder-
gruppe. Nye medarbejdere kommer med et friskt syn 
på Sparekassen og erfaring fra andre arbejdspladser, 
og derfor ser vi stor værdi i deres ideer og holdning til 
den måde, Middelfart Sparekasse driver forretning på.

Afdelingerne får besøg hvert halve år af den øverste 
ledelse til et morgenmøde. Ledelsen lægger typisk ud 
med overordnet information om Sparekassens drift, 
og efterfølgende kan medarbejderne fremsætte for-
slag og stille spørgsmål direkte til ledelsen. Møderne 
giver anledning til en god dialog, og medarbejderne 
får afklaring med det samme og har mulighed for at få 
uddybet svaret, hvis der skulle opstå nye spørgsmål. 
Nogle afdelingsdirektører samler spørgsmål og for-
slag fra medarbejderne inden mødet, og de bliver stil-
let til ledelsen, som svarer medarbejderne i plenum.

”Jeg har altid følt mig velkommen 
hos Peter Møller (vicedirektør. red.). 
Når man har et spørgsmål eller en 
arbejdsmæssig udfordring, kan man 
altid ringe til Peter. Eller bedst - gå 
op til ham. Han er altid klar til at 
lytte og hjælpe, og han vender altid 
hurtigt tilbage med et svar. Han er 
derudover altid klar til en snak eller 
en god historie.” 
Pernille Hartmann,  
kundemedarbejder i Middelfart. 

Dialog mellem ledelse  
og medarbejdere
5a: Hvordan kan medarbejderne stille spørgsmål, give feedback og i det hele 
taget kommunikere med lederne, herunder den øverste ledelse?
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Den daglige leder er bindeled
I Middelfart Sparekasse er medarbejderen tæt på sin 
daglige leder. Afdelingerne er indrettet med åbne kon-
torlandskaber, så medarbejderen hurtigt kan få svar 
på spørgsmål og faglig sparring. Den daglige leder er 
ofte i dialog med den øverste ledelse og er altid opda-
teret omkring, hvad der foregår i Sparekassen. 

En stor del af vores ledere afholder regelmæssige 
1:1-samtaler med medarbejderne. Det er samtaler, 
hvor alt kan vendes, uanset om det er af personlig, 
privat eller faglig karakter. Samtalerne kan vare alt fra 
5 minutter til en time, men de afholdes, uanset hvor 
lidt der er på dagsordenen, da de er en vigtig del af at 
fastholde og udvikle de gode relationer mellem med-
arbejder og leder. 

Derudover afholder alle afdelinger regelmæssigt af-
delingsmøder, hvor afdelingens drift og mulige udfor-
dringer drøftes.

De enkelte afdelinger, og dermed også afdelingsle-
dere, har store frihedsgrader i forhold til driften og le-
delsen af egen afdeling. Derfor kan der sagtens være 
forskel på, hvordan to afdelinger løser den samme 
opgave. Vi tror på, at den mangfoldighed er en stor 
styrke, og derfor involverer afdelingslederne aktivt 
medarbejderne i afdelingens drift og i løsningen af så-
vel større som mindre projekter. 

Afdelingslederne har endvidere en vigtig funktion 
som sparringspartner for medarbejderne. Med stra-
tegisk selvledelse som arbejdsform får lederen typisk 
en mere coachende rolle og skal kunne agere som 
”bannerfører” for Sparekassens værdier og sætte ret-
ningen for afdelingens arbejde. Læs mere om mellem-
ledernes rolle i Middelfart Sparekasse i kapitel 4.

Flere afdelinger har efterfølgende givet positive tilbagemeldinger på fx morgen-
møder med underdirektør Rikke Dresing

Rune Petersen, afdelingsdirektør i Hedensted:

Godmorgen Rikke!

Selv tak for sidst.
Stor cadeau til dig Rikke fra flere af kollegaerne for et 
godt, informativt og nærværende morgenmøde. 
Rigtig god weekend når du kommer dertil :-)

Jacob Beier Banke, afdelingsdirektør i Horsens:

Tak for hilsen Rikke

Det var bare så fint at have dig/jer ude - det betød 
meget for afdelingen at lære dig at kende. Og det 
gjorde du rigtigt godt!
God weekend :-)

Rune Petersen, afdelingsdirektør i Hedensted,  
og erhvervsmedarbejder Lene Mathiasen.

5
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Medarbejderne kan fremsætte forslag lige præcis, som 
det er rigtigt for dem. Det handler ikke så meget om, 
hvordan de gør det, men at de gør det. En vigtig forud-
sætning er Sparekassens åbne og tillidsfulde kultur. Den 
vedligeholder vi bl.a. ved at involvere medarbejderne i de 
beslutninger, der vedrører dem og deres arbejdsdag. 

Der er flere steder i kulturprofilen tydelige eksempler 
på, hvor seriøst Sparekassen tager medarbejderinvol-

vering. Ved løbende at uddanne og udvikle medarbej-
deren gennem forskellige kurser og forløb er det muligt 
at styrke den enkeltes evne, kapacitet og lyst til at bi-
drage til Sparekassens strategi og arbejdsfællesskab.

Sparekassen har følgende formelle organisationer, som 
varetager den overordnede interesse for medarbejder-
ne og deres arbejdsplads:

Ulrik Sørensen
Fællestillidsmand

Adm. direktør 
Martin N. Baltser

Pia Kjær Nielsen

Christina  
Bruun Nielsen
Tillidsmand

Vicedirektør 
Peter Møller

Ulrik Sørensen

Rikke Jakobsen
Tillidsmand

HR-chef 
Helle Lund Gregersen

Ejendomdschef Lars Borgstrøm
(Kun i arbejdsmiljøudvalg)

Claus Nielsen

Involvering af medarbejdere
5b: Hvordan kan medarbejderne fremsætte forslag og blive involveret i 
beslutninger, som vedrører deres job, arbejdsmiljø eller arbejdspladsen  
i det hele taget?

Medarbejderrepræsentanter i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsgiverrepræsentanter i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg

Medarbejdervalgte repræsentanter til bestyrelsen
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Fagligt arbejde
Et velfungerende tillidsmandssystem er et vigtigt ele-
ment for skabelsen af et sundt arbejdsmiljø i Spare-
kassen. Sammen med Sparekassens ledelse varetager 
tillidsmændene medarbejdernes og Sparekassens in-
teresser, og samarbejdet er baseret på en åben dialog 
og gensidig tillid. Sparekassens tillidsmandssystem be-
står af to tillidsrepræsentanter og én fællestillidsmand. 
De fungerer også som arbejdsmiljørepræsentanter 
med intention om at skabe synergi mellem det fysiske 
og psykiske arbejdsmiljø.

Sparekassens ledelse bakker op om, at tillids- og ar-
bejdsmiljørepræsentanter deltager i Finansforbundets  
”Kreds Vest” og mener, at de skal bruge den nødvendige 
tid for at sikre høj kvalitet i deres arbejde. Sparekassen 
stiller en sekretær til rådighed, så repræsentanterne 
kan koncentrere sig om det væsentlige; nemlig at bi-
drage til, at vi alle har en god arbejdsplads. 

I 2016 blev arbejdet omkring samarbejds- og arbejds-
miljøudvalget relanceret. Sparekassens tillidsmænd 
besøgte alle afdelinger for at fortælle om deres arbejde 
i udvalgene og opfordrede i samme omgang kollegerne 
til at komme med input til den nuværende og fremti-
dige indsats. Det har skabt mere synlighed omkring 
udvalgene og en tættere dialog mellem tillidsmændene 
og afdelingerne.

”Som tillidsmænd arbejder vi for at støtte op om Finans- 
forbundets medlemmer samt være deres høre- og ta-
lerør i forhold til Sparekassens ledelse. Vi har et godt 
samarbejde med ledelsen, hvor vi oplever, at vi har en 
fælles vision om både at udvikle Sparekassen og sam-
tidig skabe trivsel for alle ved at bevare den gode ar-
bejdsplads, som Middelfart Sparekasse er.” 
Ulrik Sørensen, fællestillidsmand.

Uddrag af referat fra  
samarbejdsudvalgsmøde

Jule- og nytårshilsen fra 
tillidsmændene 

 
Fejl! Dokumentet indeholder ikke nogen tekst med den angivne typografi. // 1 

 

Referat af møde i: Samarbejdsudvalget 

Mødedato: 27-03-2017 

Deltagere: Martin N. Baltser (MNB), Peter Møller (PM), Helle Lund Gregersen 
(HLG), Ulrik Sørensen (ULS), Christina B. Nielsen (CBN), Rikke 
Jakobsen (RJ)  
Martin N. Baltser deltog ikke under punkterne 8 og 9. 

Fraværende:  

Referent og referatdato: Elisabeth Søe (ELJS) 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af sidste referat og eventuelle 
opfølgningspunkter 

2. Overenskomsten 2017 
 

3. Rettelser til Medarbejderhåndbogen 
 

4. Personalet - Fondshandler 

5. WLI – Status på Worklife Investment 

6. DBA-dag d. 21.03.2017 – opfølgning 

7. Kasseåbningstider 

8. Information om årshjul for principper, der skal behandles på 
SU/AMU 

9. Eventuelt 

 

Emne Tekst Ansvarlig 

1. Godkendelse af sidste referat 
og eventuelle 
opfølgningspunkter 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden 
kommentarer. 

 

2. Overenskomsten 2017 
 

Finansforbundets overenskomst 2017 er 
kommet i hus og resultatet betragtes som 
fornuftigt. 
Bemærk især det nye tiltag i overenskomsten 
som omhandler tandforsikring. 
 
Sidste dag for urafstemning er den 31. marts 
2017. 

 
 

3. Rettelser til 
Medarbejderhåndbogen 

Rettelser til Medarbejderhåndbogen bliver i 
fremtiden et fast punkt på dagsordenen. 

 

 
 
Jule- og nytårshilsen fra tillidsmændene  

 

Kære alle fantastiske kolleger.	  

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer allesammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi tænker tilbage på 
2016 som et helt outstanding år i Sparekassen, og det skyldes ikke mindst den kæmpe indsats, vi alle yder hver 
eneste dag.  

Noget vi som tillidsmænd glæder os over hver eneste måned, er at hilse så mange nye kolleger velkommen i 
Sparekassen. Det bringer ny inspiration og ny glæde ind i vores fællesskab, og det er rigtig dejligt. 	  

Vi husker også 2016 som endnu et år, med et godt og konstruktivt samarbejde med ledelsen. Selvom vi ikke altid er 
enige, så er der respekt om vores holdninger, og vi bliver hørt, derfor tusind tak for samarbejdet til ledelsen.	  

Endelig må vi ikke glemme Finansforbundet, som jo er ubestridt Danmarks bedste fagforening. Som medlem af 
Finansforbundet har du via dit medlemskab sikret dig indflydelse på vores overenskomst, ligesom du har sikret dig 
adgang til hjælp og rådgivning fra os, dine tillidsmænd, men også fra Finansforbundets medarbejdere, hvor der bl.a. 
sidder jurister, arbejdsmarkedskonsulenter og socialrådgivere klar til at hjælpe dig, hvis du skulle få brug for det.	  

Vi er glade for, at så mange af jer har valgt at bakke op om vores fælles fagforening, for jo flere vi er, jo stærkere står 
vi, når der om lidt bliver forhandlet overenskomst for den kommende periode. Når forhandlingerne er overstået, skal 
der stemmes om den nye overenskomst, hvilket denne gang sker elektronisk.	  

Dit medlemskab indeholder også en række fordele, som vi lige vil minde dig om, så du får det fulde udbytte ud af dit 
medlemskab som bl.a. byder på:	  

• Spændende arrangementer og fyraftensmøder – læs mere og tilmeld dig	  
• Individuel karriererådgivning – læs mere og prøv karriereuniverset	  
• Mulighed for at blive en del af et netværk – Finansforbundet har netværk målrettet ledere, rådgivere, unge, 

compliance, HR, projektledere m.m. – læs mere	  
• Mulighed for at leje feriehuse og lejligheder (også i udlandet) via feriefonden – læs mere	  
• Billige forsikringer via dit medlemskab hos ALKA – læs mere	  

• Rabat i mange butikker via Forbrugsforeningen, rabat på benzin m.v. – læs mere	  

Husk at vedligeholde dine oplysninger hos Forbundet, så kan de bedre målrette kommunikationen til netop dine ønsker 
og behov. Dette gøres via Finans login ->mit forbund)  

Vi glæder os til at være tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter for jer, verdens bedste kolleger. Det er rigtig 
dejligt, at så mange har tilmeldt sig Nytårsfrokosten, så får vi lejlighed til at hygge og feste sammen.	  

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer og jeres familier.	  

Kærligst Christina, Rikke og Ulrik	  
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ERFA-grupper er livlinen til hele Sparekassen 
En væsentlig forudsætning for, at selvledende med-
arbejdere kan fungere, er et højt niveau af videndeling 
(læs mere i kapitel 4). Hvert fagområde i Sparekassen 
har sin egen ERFA-gruppe. ERFA-grupperne udveksler 
erfaringer og ny viden inden for de pågældende områ-
der, og det sikrer, at relevant viden bliver videreformid-
let til Sparekassens øvrige medarbejdere. Samtidig 
sparrer ERFA-grupperne omkring udviklingen af fag-
området i forhold til nye produkter og aktiviteter, som 
kan være med til at styrke området. ERFA-gruppen 
mødes 3-4 gange årligt.

For at sikre optimal udnyttelse af den ressourcekræ-
vende organisering, ERFA-grupperne er, understøtter 
Sparekassen gruppernes udvikling i hele strategipe-
rioden for 2016-2018 via en årlig evaluering og ved at 
igangsætte initiativer med baggrund heri.

For boligchef Kim Northoff Jensen er ERFA-gruppen 
på boligområdet en vigtig brik i hans arbejde. Her 
sidder repræsentanter fra alle Sparekassens kunde-
ekspederende afdelinger, så det sikrer ham en kon-
takt til alle dele af Sparekassen. 

”ERFA-gruppen leverer input til 
ændringer og forbedringer. Det er 
her, vi kan videndele og drøfte fag-
lige spørgsmål. Gruppens med-
lemmer er også talerøret, der 
sikrer, at alle afdelinger er in-
formeret om de beslutninger, 
der træffes”.
Kim Northoff Jensen, 
boligchef.

5
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Den brede Ledergruppe – indflydelse og involvering 
Vi har nedsat ”Den brede Ledergruppe”, som består 
af 38 afdelingsdirektører, fagchefer, ledelsen, fælles-
tillidsmanden m.fl., for på den måde at involvere alle 
afdelinger og fagområder i Sparekassens strategiske 
udvikling.

Et mål for Den brede Ledergruppe er at sikre, at Spa-
rekassens ledere har en fælles tilgang til, hvad god 
ledelse er. Den brede Ledergruppe udgør et fortroligt 
ledelsesrum, hvor medlemmerne kan inspirere og 
hjælpe hinanden.

Den brede Ledergruppe har et ansvar for og skal 
være med til at sikre, at organisationens potentiale 
forløses. Formålet med arbejdsmøderne i Den brede 
Ledergruppe er herudover at skabe værdi for Spare-
kassens fortsatte forretningsmæssige udvikling og 

vækst. Dette opnås ved at fokusere, igangsætte og 
styrke områderne:

•   Indflydelse og involvering i den strategiske forret-
ningsudvikling

•   Fælles forretningsforståelse
•   Ledelsesudvikling.

Det enkelte medlem af Den brede Ledergruppe er 
desuden forpligtet til at udvikle egne og øvrige med-
lemmers ledelseskompetencer via fælles læring (bø-
ger, foredrag, virksomhedsbesøg, inspirationsrunder, 
m.v.). I den forbindelse skal det enkelte medlem ud-
fordre og være lydhør overfor andres forståelse og 
tolkninger, så outputtet bliver en fælles forståelse af 
fx ledelsesteori mv.

Medlemmerne i Den brede Ledergruppe har ret og pligt til at deltage aktivt på møderne. Medlemmerne forventes dermed 
at være velforberedte til møderne, aktivt tage del gennem både forberedelse, proces tilrettelæggelse og ideudvikling, og 
byde ind i diskussioner samt at byde ind med interessante indlæg, der kan være til gavn for gruppen. Medlemmerne af 
Den brede Ledergruppe skal ”spille hinanden gode” i organisationen og få hinanden til at se stærke ud. En stærk og har-
monisk Ledergruppe kan mærkes i organisationen og giver respekt og tryghed blandt medarbejderne. 

Nøgleord for Den brede Ledergruppe er: Kommissorium for Den brede Ledergruppe 

•   Engagement (og initiativ til at bidrage til gruppens fælles målsætning – både når gruppen er samlet og når den ikke er) 
•   Tillid (til hinandens vilje og evner) 
•   Åbenhed og ydmyghed (overfor andre medlemmers viden og input) 
•   Respekt (for gruppens forskelligheder og for hinandens fagområder) 
•   Ligeværdighed (mellem medlemmerne af gruppen uanset anciennitet, organisatorisk placering, mv. ) 
•   Loyalitet (overfor medlemmerne i Den brede Ledergruppe både internt i gruppen og i kommunikationen med medar-

bejderne.) 
•   Mod (til at være ærlige og til at udfordre hinanden på ledelseskompetencer, forretningsforståelse, personlig stil, mv.) 
•   Fortrolighed (så ingen medlemmer af gruppen føler, at det er nødvendigt at censurere deres udtalelser i forhold til 

egne ledelsesmæssige udfordringer med medarbejdere. Det skal være tilladt at sige alt.) 
•   Positivitet (overfor de beslutninger, der træffes i Den brede Ledergruppe, også selvom det enkelte medlem måske ikke 

er enige i alle beslutninger, der træffes.)

Uddrag fra kommissorium for Den brede Ledergruppe
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Uddrag fra årshjul for Den brede Ledergruppe
For at understøtte ledelsesopgaven bedst muligt har 
vi udarbejdet et årshjul for Den brede Ledergruppe. På 
den måde sikrer vi kontinuitet og sørger for, at lederne 

er bedst muligt klædt på i deres dagligdag. Udover 
de mere praktiske ting indgår der også aktiviteter af 
 social karakter for at styrke sammenholdet i leder-
gruppen. 

August 
Møde, hvor ledergruppen fik 
gennemgået halvårsregnska-
bet for 2016, fulgte op på nyt 
MUS-koncept og på Strategi 
2018 og blev informeret om de 
kommende møder og aktivite-
ter for repræsentantskabet. 

Årshjul for 
Den brede 
Ledergruppe

mar apr augmaj2016

Det var en spændende og 
lærerig dag, hvor vi fik en 
fælles forståelsesramme  
for stress.
Peter Møller, vicedirektør.

Marts 
Én dags workshop med introduktion til 
værktøjet Impact Map samt holdningen til, 
at vi skal omsætte læring til kompetence. 
Et Impact Map anvendes til at belyse de 
kompetencer, der behøves for at kunne 
eksekvere de enkelte initiativer i Strategi 
2018.

Maj 
HR-dag med temaerne: Nyt 
MUS-koncept, diverse per-
sonaleledelse, Garuda (an-
vendelse af Fokusprofil Mo-
dulet), workshop om stress .

April 
2-dages seminar i København med temaet 
“Worklife Investment” hos Finansforbun-
det, hvor lederne blev klædt på og invol-
veret, inden uddannelsen starter i hele 
organisationen. Derudover omfattede pro-
grammet et besøg hos LOPI (foreningen 
Lokale Pengeinstitutter) samt besøg på 
Christiansborg hos erhvervs- og vækstmi-
nister Troels Lund Poulsen.
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2017

December
Møde med bl.a. regnskabstal for 
november 2016, budget for 2017, 
arbejdsmiljø (APV) og salgsleder-
uddannelse på dagsordenen.

Oktober
Lederdag med Charlotte Mandrup. Alle ledere 
havde i forvejen fået udleveret og læst hendes 
bog: ”Vær professionel på jobbet”. 

Herudover har lederne fået udleveret bøgerne: 
T   ”Ståsteder” af Svend Brinkmann (i september 

2016) som opfølgning på Svend Brinkmanns 
besøg til et møde i Den brede Ledergruppe i 
august 2015 

T   ”Der er kun én chef - kunden!” af Tomas Lykke (i 
oktober 2016).

Den udleverede litteratur 
tjener både til understøt-
telse af forretningen 
og også til at udfordre 
måden, vi arbejder på. 
Litteraturen skal få le-
dergruppen til at reflek-
tere over lederrollen fra 
nye vinkler og dermed 
skabe en sund og kon-
struktiv debat i leder-
gruppen om Sparekas-
sens videre udvikling. 

decokt aprjan

April
2-dages lederudflugt i København med besøg hos 
SparInvest, FinansDanmark og Totalkredit. Derud-
over var der sociale aktiviteter, herunder etikette-
træning ved Henrik Walbom og besøg i Tivoli.

Januar
Møde bl.a. gennemgang af re-
sultat for 2016, kreditevaluering, 
kompetenceafklaring på bolig-
området, HR, status på Strategi 
2018 og gennemgang af revideret 
designguide. 1

Designguide

1

Designguide

1

Designguide
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Involvering i at skabe en god arbejdsplads
At være med i ”Danmarks Bedste Arbejdspladser” 
skaber stor værdi for vedligeholdelsen og udviklingen 
af arbejdsmiljøet i Sparekassen, og vi har faste proce-
durer for, hvordan vi arbejder med resultaterne. Alle 
medarbejdere bliver involveret, når vi modtager resul-
taterne fra spørgeskemaundersøgelsen, og mange er 
også med i udarbejdelsen af kulturprofilen.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kommer 
for hele Sparekassen og for den enkelte afdeling. Alle 
afdelinger får afdelingens egne resultater, og siden 
2012 har afdelingslederne modtaget de øvrige afdelin-
gers resultater, så de kan sparre med hinanden. Afde-
lingerne arbejder forskelligt med resultaterne, og de 
enkelte afdelingsledere er i dialog med ledelsen, når 
resultatet af undersøgelsen foreligger, og et halvt år 
efter følges der igen op på resultaterne. 

Udfordringer i afdelingen
Hvis der er en afdeling, som to år i træk scorer ”gult” 
eller derunder på flere områder i undersøgelsen, 
igangsætter vi en proces, hvor HR bliver involveret. Vi 
samler hele afdelingen inkl. afdelingslederen, og HR 
gennemgår resultatet fra undersøgelsen og informe-
rer om de områder, afdelingen skal fokusere nærmere 
på. HR præsenterer en spørgeramme, som vil danne 
grundlag for en individuel snak med hver medarbejder 
– uden deltagelse af afdelingslederen. Informationer-
ne samles anonymt i en rapport, som afdelingslede-
ren, Sparekassens ledelse og HR bruger til sammen at 
komme helt tæt på den enkelte problemstilling. 

Afdelingen bliver efterfølgende samlet, hvor HR sam-
men med ledelsen præsenterer de væsentligste infor-
mationer fra rapporten. På mødet tydeliggør ledelsen 

August
Spørgeskema-
undersøgelse 
besvares af  
medarbejderne

Danmarks bedste 
arbejdsplads

aug sep novokt2016

Oktober
Afdelingerne arbej-
der med resultaterne 
fra spørgeundersø-
gelsen samt output 
fra gruppearbejde på 
medarbejderdagen 

September
Medarbejderdag med fokus på 
arbejdsglæde

November
1. møde i DBA-arbejdsgruppe

November
Danmarks bedste arbejdsplad-
ser kåres
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de ændringer og det fokus, der forventes af afdelings-
lederen. Det kan være en hård proces for den involve-
rede afdeling, men hvis vi ikke tager undersøgelsen og 
resultaterne seriøst og er klar til at handle på eventu-
elle udfordringer, så vil vi langsomt undergrave den til-
lid, den enkelte medarbejder og leder viser Sparekas-
sen. Omvendt forventer vi også, at alle bakker op og 
tager undersøgelsen seriøst. 

DBA-arbejdsgruppe i fuld fortrolighed
To gange årligt mødes en gruppe medarbejdere med 
repræsentanter fra alle afdelinger (ikke ledere) med 
Sparekassens tre tillidsmænd. Møderne varer en hel 
dag og tager udgangspunkt i resultaterne fra Dan-
marks bedste arbejdsplads og forhold i hverdagen, 
som kan forbedres. Møderne foregår i fuld fortrolighed 
og med en høj grad af åbenhed deltagerne imellem.

Sparekassens adm. direktør og HR-chefen deltager 
først og sidst på dagen for at give en kort status på 
Sparekassen, fortælle om svarene fra undersøgelsen 
og besvare spørgsmål. 

Efter møderne godkender gruppens medlemmer et 
konklusionsreferat med mødernes hovedpunkter, og 
referatet bliver efterfølgende forelagt ledelsen via 
samarbejdsudvalget. For at sikre åbenhed i forhold 
til resten af organisationen bliver referatet som noget 
nyt nu også offentliggjort på intranettet, så alle Spa-
rekassens medarbejdere får et overordnet indblik i de 
debatterede områder.

Eksempler på emner, der blev talt om på mødet:
•  Uddannelsestilbud til fremtidens job
•  Udvikling og vedligeholdelse af Sparekassens kultur
•  Systemmæssige udfordringer og muligheder
•  Kommunikation på tværs af afdelinger.

2017 mar-
junmar jun

November
1. møde i DBA-arbejdsgruppe

Marts
2. møde i DBA-arbejdsgruppe

Marts – juni
Kulturprofilen udarbejdes

Juni
Kulturprofil af-
leveres til Great 
Place to Work

Kulturprofil2017Kulturprofil2017

”Det er meget tillidsfuldt og samtidig modigt, at ledelsen 
lader os medarbejdere diskutere og debattere tilfredshed 
og arbejdsglæde i enrum. Det åbner jo op for, at man hver 
især og afdelingsvis kan få afløb for utilfredsstillende for-
hold, men det er netop sådan, at vi kan blive bedre og tage 
udfordringerne i opløbet.” 
Anne Mørk Christoffersen, deltager i arbejdsgruppen.
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DBA-arbejdsgruppe får nyt navn
Som en del af gruppens arbejde i foråret 2017 udskrev 
tillidsrepræsentanterne en konkurrence om at finde 
et nyt navn til gruppen, som klingede godt og udtrykte 
såvel Sparekassens værdier som gruppens arbejde. 
Det blev vores erhvervsafdeling i Odense, der løb med 
sejren. ”PULS” blev det nye navn for dagen, der dæk-
ker over:

P Positiv, parathed
U Udvikling, unikt
L Læring, ledelse
S Selvledelse, stolthed. 

Ordene dækker over de værdier, der præger Sparekas-
sen, men også det, som gruppen skal: at tage pulsen 
på vores trivsel og arbejdsglæde. 

5

Præmien for det gode og meget sigende navn til 
vores 2 årlige PULS-dage gik som tidligere skrevet til 
Odense erhverv.

De fik overrakt lækker chokolade fra Kring i tirsdags, 
hvor Sune og Michael tog imod....så blev der spist 
lidt, inden vi også fik fotograferet de kreative hjerner 
Camilla og Ivan med resterne...

Tusind tak for det gode navn - vi glæder os til at bruge 
det :-)

Kærlige 
weekendhilsner fra 
Christina, Ulrik og 
Rikke

Mel : Livstræet

Vi er de bedste her i landet,
præmien har vi hevet hjem.
Strategien har vi sandet,
det er virk´lig vejen frem

(Omkvæd)
Lad os glæde os over en hverdag,
hvor arbejdet går som en leg.
Lad os skue mod ukendte tider,
hvor MS tegner en vej.

Trivsel, Teamånd, Arbejdsglæde,
kommer ikke af sig selv.
Jobfunktion hvor vi kan træde,
ind i muligheders væld.

(Omkvæd) Lad os glæde os…

Vi skal sammen favne tiden,
sikre os en plads med sol.
Der kan skinne på den viden,
vi jo har til overflod.

(Omkvæd) Lad os glæde os…

Med ønsket om en god dag, Ulrik, Christina og Rikke

Sang der blev sunget på DBA-dagen 
(tekst af tillidsmand Rikke Jakobsen)

Nyhed på intra
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Medarbejderdag - gruppernes input  
Tak for et rigtig godt arbejde til formiddagens faglige program. Der kom 
mange gode debatter ud af arbejdet, og vi har nu samlet alle gruppernes 
skriftlige input i en samlet pdf-fil. Det kan I bruge i afdelingerne som inspira-
tion til det videre arbejde med resultaterne fra Danmarks bedste Arbejdsp-
lads. Materialet vil ligeledes indgå, når arbejdsgruppen med repræsentan-
ter for de enkelte afdelinger, mødes den 7. november 2016.

Et spørgeskema til evaluering af medarbejderdagen er lige på trapperne.  

/HR

Nyhed på intra

Medarbejderdag med fokus på arbejdsglæde
Det faglige tema for medarbejderdagen i september 
2016 var knyttet op på resultaterne fra ”Danmarks 
Bedste Arbejdspladser”. Medarbejderne blev inddelt i 
grupper på tværs af afdelinger og fordelt på emnerne: 
troværdighed, respekt, stolthed, fællesskab og retfær-
dighed. Grupperne kom med input til, om og hvordan 

Sparekassen henholdsvis skulle fortsætte, formindske 
eller forstærke fokus på udsagnene fra undersøgelsen. 
Gruppernes input blev samlet og sendt til Den brede 
Ledergruppe og delt med medarbejderne via intra-
nettet. Afdelingerne arbejdede efterfølgende med de 
samlede inputs og holdt dem op mod afdelingens re-
sultater fra undersøgelsen. 

eliminering af fejl ifm. hvidvask mv. 
Centralisering af pensionsområdet (Esbjerg/Aarhus) - har anmodet om 
dette.   
Oprettelse af "task-force-hold" til løsning af ad-hoc-opgaver, der kommer 
udefra eller fra Finanstilsynet (altså løses centralt og ikke ude i hver afdeling).  

Øget aktivitetsniveau fordrer, at der er koordineret fokus på fordeling af 
ressourcer. 93 % 99 % Ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde uden at kigge dem over skulderen. 
Grupperne er generelt enige om, at faldet i resultatet på dette område kan 
skyldes forøgelsen af lovbestemte kontroller og krav. Vi skal gøre det, der 
er nødvendigt mht. lovgivning/Finanstilsyn mv. Men vi behøver ikke gøre 
mere. Behøver ikke altid være klassens duks - ind på den gyldne middelvej. Mange interne kontroller, som mangler at blive meldt ud (fx boligsager/dokumenter, hvidvask, målafvigelser) 

Grøn x 2 
Rød x 3 

96 % 98 % Medarbejderne her får tildelt meget ansvar. Der er generelt tilfredshed med det nuværende niveau og fokus på dette 
område. 
Pas på, at kontrol ikke tager over på ansvar/tillid. 

Grøn x 4 
Rød x 1 

99 % 99 % Ledelsen har klare strategier for, hvor arbejdspladsen skal hen, og hvordan den kommer derhen. 
Der er generelt tilfredshed med det nuværende niveau og fokus på dette 
område. Vi har strategierne!  
Men hvordan kommer vi derhen? Det er en ambitiøs plan - kan vi nå det? 
Og hvad sker der, hvis vi ikke når det? 

Grøn x 4 
Rød x 1 97 % 98 % Ledelsen holder, hvad den lover. Der er generelt tilfredshed med det nuværende niveau og fokus på dette 

område. 
Beskatning af netværk - brug den gyldne middelvej - og gå ikke i den anden 
grøft.  

Grøn x 4 
Rød x 1 96 % 98 % Ledelsens handlinger stemmer overens med Der er generelt tilfredshed med det nuværende niveau og fokus på dette Grøn x 4 

TROVÆRDIGHED (5 GRUPPER) 

Hvad vi i Middelfart Sparekasse forbinder med troværdighed: Ærlighed og åbenhed. Holder det, vi lover - og gør det, vi siger. Vi står ved det, vi siger. Du kan 

stole på os. Tryghed. 

Score i 
Danmarks 
Bedste 
Arbejdsplads 

Udsagn fra spørgeundersøgelse Input fra gruppearbejde 
Fordeling af 
smileys 

2016 2015 

95 % 95 % Ledelsen informerer mig altid om vigtige 

emner og ændringer. 

Der er generelt tilfredshed med det nuværende niveau og fokus på dette 

område. 

Grøn x 5 

98 % 98 % Ledelsen udtrykker sine forventninger åbent 

og tydeligt. 

Der er generelt tilfredshed med det nuværende niveau og fokus på dette 

område. 

Grøn x 5 

97 % 98 % Jeg får et ærligt svar, når jeg stiller ledelsen 

et spørgsmål. 
Budskabet omkring Worklife Investment er ikke solgt godt nok. Der har 

været usikkerhed om formål/indførsel af MS Advisor. Overfladiske svar på 

mails i dagligdagen - der er enkelte eksempler herpå.  

Grøn x 4 

Rød x 1 

97 % 97 % Ledelsen er imødekommende og let at tale 

med. 

Der er generelt tilfredshed med det nuværende niveau og fokus på dette 

område. 

Grøn x 5 

100 % 100 % Ledelsen er kompetent til at lede 

arbejdspladsen. 

Der er generelt tilfredshed med det nuværende niveau og fokus på dette 

område. 

Grøn x 5 

95 % 96 % Ledelsen ansætter medarbejdere, som passer 

godt ind. 

Rigtige medarbejdere/nye kolleger vælges ud fra at bevare kulturen i MS. 

Udover afdelingsdirektør skal andre kolleger i arbejdsgruppen inddrages. 

Vi kan blive dygtigere til at ansætte og fastholde de unge mennesker 

(elever). 

Grøn x 4 

Rød x 1 

94 % 96 % Ledelsen er god til at fordele opgaver og 

koordinere medarbejderressourcerne. 
Bedre koordinering af kampagner/aktiviteter fra ERFA-grupperne. Mere 

overskueligt/forenklet arbejds-/forretningsgang på kreditområdet. Bedre 

koordinering af interne møder i ERFA-grupperne. Systemudvikling til 

Grøn x 1 

Rød x 4 

Fortsæt det  
nuværende fokus og niveau. 

Formindsk fokus -  Sparekassen  fokuserer  for meget på området.

Forstærk fokus. Der er  behov for forbedringer på området

MEDARBEJDERDAG 2016
WORKSHOP MED RESULTATERNE FRA DANMARKS BEDSTE 

ARBEJDSPLADS
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Medarbejderne står bag vores strategi
I Middelfart Sparekasse er det en lang og tidskræven-
de proces at udarbejde en strategi. Og det er vi stolte 
af. Det er nemlig prisen for at sikre, at hver eneste af 
de cirka 300 medarbejdere bliver involveret i strategi-
arbejdet – og at alle kan spejle sig i den færdige stra-
tegi og se deres input i helheden. 

Arbejdet blev indledt med en masse brugbar viden fra 
arbejdet med Strategi 2015 ” Den Gyldne Middelvej”. 
Det er en enkel strategi med en klar vision, ”Bedst til 
kunder”. Fordi visionen er så klar, har alle medarbej-
dere kunnet forstå og arbejde efter at indfri visionen 
om at blive bedst til kunder. 

Arbejdet med den nye strategi, der fik navnet ”Den 
gyldne middelvej version 2.0”, blev indledt med, at 
Henrik Nygaard, afdelingsdirektør i Middelfart Erhverv, 
analyserede Middelfart Sparekasse i forbindelse med 
en master i ledelse.

Med hans arbejde som udgangspunkt udarbejdede 
Den brede Ledergruppe en SWOT-analyse af Spare-
kassen, hvorefter bestyrelsen formulerede de over-
ordnede indsatsområder for Strategi 2018. 

I løbet af sommeren 2015 blev alle medarbejdere in-
volveret i strategiarbejdet. Først via de enkelte afde-
linger, hvor alle deltog i arbejdet med at generere ideer 
til den nye strategi ud fra de overordnede rammer, 
som bestyrelsen og lederne havde sat op. Det blev til 
et 28 siders hæfte med ideer og input, som dannede 
rammen om det videre strategiarbejde på en fælles 
medarbejderdag i september 2015. 

Efter arbejdet med at generere idéer begyndte skrive-
arbejdet, som var forankret i den fire m/k store stra-
tegistyregruppe, der både under udarbejdelsen og nu 
i implementeringsfasen har ansvar for processen. Da 
strategien var færdigskrevet, blev fire medarbejdere 
udvalgt til at være ”testlæsere”. Med deres kommenta-
rer fik styregruppen værdifulde input i forhold til, hvor-
dan indholdet blev modtaget og forstået af læsere, der 
ikke havde været tæt på skriveprocessen. Deres kom-
mentarer førte til en række justeringer i strategien før 
offentliggørelsen for alle medarbejdere torsdag 4. fe-
bruar 2016.

Det endelig udkast til Strategi 2018 blev formelt god-
kendt af bestyrelsen i januar 2016, og strategien blev 
præsenteret for alle medarbejdere på et kick-off møde 
i starten af februar 2016. 

Da først selve strategien var præsenteret, startede ar-
bejdet med at eksekvere på de mange tiltag, der var 
identificeret i den. Mere end 80 opgaver og projekter, 
hvoraf der til mere end halvdelen vil blive nedsat ar-
bejds-/projektgrupper. Eksempler på projekter, hvor 
der er nedsat arbejdsgrupper er udvikling af nyt MUS-
koncept, udvikling af ny designguide samt udvikling 
af undervisningsmateriale om privatøkonomi til folke-
skoleelever. 

I efteråret 2014 indledte vi arbejdet 
med at forme en ny treårig strategi 
for Middelfart Sparekasse. En stra-
tegi, der dækker årene 2016, 2017 og 
2018. Vi var godt halvvejs i vores 
første strategiperiode, da vi tog hul 
på den nye strategi.

Strategiarbejde til  
medarbejderdagen i 2015.
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Hver opgave har en fagchef som ansvarlig, og det er fag-
chefens ansvar at nedsætte arbejdsgruppen. Dette gø-
res via vores intranet, hvor gruppens arbejde beskrives, 
samtidig med at interesserede medarbejdere opfordres 
til at søge deltagelse. En typisk arbejdsgruppe består af 
3-6 deltagere. Det er fagchefens ansvar at sørge for, at 
gruppens sammensætning afspejler den opgave, der 
skal løses, således at det er de rette kompetencer, der 
rekrutteres til gruppen. 

Styregruppen på hele Strategi 2018 mødes jævnligt og 
følger op på det arbejde, som de forskellige grupper har i 
gang. Denne status deles med hele Sparekassen, så alle 
kan se, hvor langt vi er i arbejdet med at eksekvere stra-
tegien. 

Medarbejdernes deltagelse i arbejdsgrupperne betyder 
meget for ejerskabet i forhold til strategien. Strategien 
bliver levende, og involveringen er samtidig med til at 
forstærke sammenholdet på tværs af alle afdelinger om 
at nå i mål med strategien. 

Nyhed på intra

Strategi-tiltag – undervisning i privatøkonomi 
"Undervisning i privatøkonomi" er et af tiltagene i 
Strategi 2018. Det er formuleret således i strategien 
(side 49):

"Med afsæt i Sparekassens virke ser vi et stort sam-
fundsansvar i, at fremtidens unge får en fundamental 
forståelse for privatøkonomiske sammenhænge og et 
ansvarligt forhold til penge. Sparekassen stiller gerne 
rådgivere til rådighed for at imødekomme dette, og 
derfor vil vi i strategiperioden udvikle et koncept med 
materiale til undervisning i privatøkonomi i folkeskolen 
og på ungdomsuddannelser.

Vi forestiller os, at undervisningen kan munde ud i en 
"økonomisk teoriprøve", hvor rådgivere eller lærere kan 
belønne eleverne med et "økonomisk kørekort" som et 
bevis på, at de er i stand til at være økonomisk ansvar-
lige."

Arbejdet med dette tiltag sættes i gang i løbet af eft-
eråret, og derfor søger jeg nu medlemmer til den arbe-
jdsgruppe, der skal arbejde med at realisere planerne.

I arbejdsgruppen skal vi blandt andet drøfte følgende:
•   Indhold i undervisningen
•   Formen på undervisningsmaterialet. Power Point-

materiale, et spil, en app m.v.
•   Teoriprøven/kørekortet

Har du lyst til at være med i arbejdsgruppen, så send 
mig en mail – bja@midspar.dk – senest fredag 30. sep-
tember. Det vil naturligvis være rart med rådgivere/kun-
demedarbejdere, der har lyst til at undervise, i gruppen, 
men alle interesserede er velkomne til at lægge billet 
ind.

Omfanget af arbejdet er svært at fastlægge på forhånd, 
da det afhænger af, hvad arbejdsgruppen beslutter at 
arbejde med. Derfor fastlægger vi en køreplan på det 
første møde i arbejdsgruppen. Jeg tør dog godt love, at 
det ikke bliver invaliderende i forhold til at udføre det 
daglige arbejde :-)

/Bjarne

Nyhed på intra

Status på Strategi 2018 
23-06-2016 15:18 

Der er defineret 82 indsatser i relation til vores Strategi 2018, Den Gyldne Middelvej version 2.0

Styregruppen har været samlet i juni 2016. Med input fra ”tovholder” er der i stikordsform 
udarbejdet en kortfattet status på alle initiativer.

Tovholder er udpeget fra Den brede ledergruppe. I de tilfælde hvor der er brug for en egentlig 
projektgruppe, sammensættes denne ved udpegning af medarbejdere eller rekruttering via 
intranettet.

Som det ses af nedenstående, er en række initiativer godt i gang og enkelte allerede afsluttet.

Se samlet status på Strategi 2018 - klik her

Side 1 af 1

04-07-2016http://msintra/dotnet/application/dashboard/WebPart_Wizards/ShowPage_InfobaseLa...
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September
Master i Ledelse (MiL) 
v/Henrik Nygaard – 
analyse af Middelfart 
Sparekasse.

25. november
Bestyrelsesseminar 
– formulering af strate-
giske indsatsområder.

12.-13. marts
Spejdertur med Den brede Leder-
gruppe – et kig ud i fremtiden med 
inspiration ude fra – samt etabler-
ing af strategistyregruppe.

Marts-maj
Strategiarbejde i grupper nedsat i 
Den brede Ledergruppe. 

Vores strategiproces

Medarbejderne er drivkraften
Efter offentliggørelsen fik alle medarbejdere til opga-
ve at gennemlæse strategien, før alle afdelinger holdt 
møde om indholdet. 

Her samlede afdelingslederen spørgsmål og kommen-
tarer sammen og sendte dem til strategistyregruppen, 
som efterfølgende lagde alle indkomne spørgsmål og 
svar på intranettet.

2. juni
Strategimøde i Den brede 
Ledergruppe – opsamling af 
strategiarbejde og planlægning 
af strategiarbejde i afdelinger.

sep okt 2015nov mar jun

Input fra:
•  Afdelingerne
•  Medarbejderdag 2015
•  Den brede Ledergruppe
•  Bestyrelsen

Medarbejdere

Samfundsansvar
Forretningsudvikling

Digitalisering

24. oktober
Arbejdsmøde i 
Den brede Leder-
gruppe – udarbej-
delse af en SWOT 
analyse.

23. juni
Bestyrelsesmøde – beslut-
ning om vækst-strategi 
samt præsentation af plan 
for strategiarbejdet i 2. 
halvår 2015.

Spørgsmål og svar til Strategi 2018   

Kære alle 
Tak for de mange gode og relevante spørgsmål til 
strategien.
Vi har vedlagt jeres spørgsmål og vores svar.
I er selvfølgelig fortsat velkomne til at rette spørgsmål 
til ledelsen vedr. strategien - både afdelingsvis og 
individuelt. Skriv til rd@midspar.dk. 

/Ledelsen

Nyhed på intra

Strategi 2018 - spørgsmål fra afdelinger og svar fra ledelsen.pdf
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Unikt arbejdsfællesskab

Lokal udvikling

Bæredygtige resultater

24. november
Bestyrelsesseminar – drøftelse af 
strategiske signaler og beslutning 
om målepunkter i Strategi 2018.

26. januar
Bestyrelsesmøde 
med formel  
godkendelse af 
Strategi 2018.

10. december
Møde i Den 
brede Leder-
gruppe med 
refleksioner 
omkring udkast 
til Strategi 
2018.

4. februar
Kick-off på 
Strategi  
2018.

12. september
Medarbejderdag – kåring af det 
bedste strategiforslag og “strate-
gi-dating” med udarbejdelse af 
75 mindmaps og videoer med 
input til Strategi 2018.

15. september
Bestyrelsesmøde – præsenta-
tion af talenternes oplæg til 
målepunkter samt udlevering af 
strategi-input fra afdelinger.

Eksempler på spørgsmål og svar til Strategi 2018

Svar: Der er ikke taget nogen beslutning om, at der 
skal være flere specialister. Der er et generelt behov 
for at synliggøre kompetencer i organisationen. I 
regi af Erfa Erhverv er der et arbejde i gang med at 
synliggøre ”specialkompetencer” inden for erhvervs-
området. 

Spørgsmål: Specialist vs. generalister, arbejder 
man hen i mod flere specialister i organisationen? 
Evt. en udvidet medarbejderprofil, hvor man kan se 
specifikke kompetencer.

Svar: God idé! Det laver vi på intranettet under 
Strategi 2018. 

Spørgsmål: Der kunne med fordel oprettes en 
”idebank”, hvor der løbende kunne komme indspark 
til strategien. Det er dog vigtigt, at der ved ideer/
spørgsmål hurtigt kommer respons. 

okt 2016nov jan febjun- 
aug sep dec

Juni-august 
Strategiarbejde i alle afdelinger – input 
til forretningsmodel og de fire om-
råder: samfundsansvar, digitalisering, 
medarbejdere og forretningsudvikling.

Juni-august
Talentakademiet – udarbejdelse af 
oplæg til målepunkter i Strategi 2018.

3. oktober
Repræsentantskabskon-
ference – information om 
arbejdet med Strategi 2018.

27. oktober
Bestyrelsesmøde – drøftelse 
af strategi-input fra afdelinger.

Strategi  2018 // 1

Den GylDne MiDDelvej

strategi 2018

Strategi  2018 // 1

Den GylDne MiDDelvej
strategi 2018
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Sparekassens markedsføring – vi skal bruge din hjælp!   

Vil du deltage i en workshop omkring Middelfart 
Sparekasse, og hvordan vi i fremtiden skal kommuni-
kere og markedsføre Sparekassen?

Vi holder dagen den 21. juni i Århus, hos Agency 
Spring, som faciliterer og også selv deltager i dagen. Vi 
starter kl. 09:00 og slutter omkring kl. 16:00.

Det bliver en aktiv dag med øvelser og debatter, 
som gerne skal tømme vores hjerner for gode ideer 
og inspirere til det videre arbejde med Middelfart 
Sparekasse som brand. Vi skal arbejde med, hvilken 
rolle vi bør spille i vores kunders liv, og hvad det 
betyder for vores brand, og hvordan vi kommunikerer 
omkring os selv fremover.

Udbyttet af dagen bruges som inspiration og indspark 
til det arbejde vi i Marketing og forretningsudvikling 
efterfølgende vil igangsætte omkring en tilpasning af 
vores markedsføring. 

Meld gerne hurtigt tilbage til Heidi på: hfk@midspar.
dk hvis du ønsker at deltage. Vi vender tilbage med det 
praktiske omkring transport mm.

Vi skal bruge fem deltagere – er der flere interesserede, 
så trækker vi lod om deltagelsen

Nyhed på intra

Involvering i Sparekassens markedsføring 
Designguiden blev introduceret i forbindelse med Stra-
tegi 2015, og som et led i arbejdet med Strategi 2018 har 
vores design undergået en tilpasning. Vores vision og 
vores løfte til markedet om at være bedst til kunder skal 
komme til udtryk i vores kommunikation. I den forbin-
delse inviterede marketingafdelingen fem kolleger med 
til det eksterne bureau ”Agency Spring”, hvor de sam-
men skulle debattere Sparekassens fremtidige udtryk.

Rikke Veiler, kundemedarbejder i Kolding-afdelingen, 
var med på besøg hos Agency Spring i Aarhus:

”Efter Martin Baltsers besøg i foråret, hvor vi fik at vide, at 
der i fremtiden ikke var behov for så mange kundemed-
arbejdere, begyndte jeg at spekulere på, hvad jeg synes 
kunne være spændende at arbejde med i fremtidens 
Sparekasse. Af områder var det bl.a. HR og marketing, 
der havde og har min særlige interesse. Da jeg er krea-
tivt anlagt, syntes jeg, at marketing var det område, jeg 
havde lyst til at snuse nærmere til. Da jeg så opslaget på 
intranettet om, hvordan vi i fremtiden skal markedsføre 
og kommunikere Sparekassen, lå det lige til højrebenet 
for mig at tilmelde mig arrangementet, og med yderli-
gere opfordring fra min chef skrev jeg fluks til marketing-
afdelingen.

På selve dagen var vi en stor flok samlet af professionelle 
marketingsfolk og en flok af "mindre professionelle" MS-
medarbejdere (heriblandt undertegnede). Vi kom med 
input fra vores afdelinger, men jeg erfarede hurtigt, at vi 
havde med nogle meget kreative og positivt snørklede 
hjerner at gøre, der (selvfølgelig) havde tænkt over rigtig 
meget på forhånd! Det var lidt svært at komme med ide-
er, der ikke var tænkt i forvejen eller prøvet af.  Det blev 
en faglig og for mig meget teoretisk dag, hvor jeg syntes, 
at jeg virkelig manglede uddannelse inden for marke-
tingområdet for rigtigt at kunne være med. Det er ikke 
bare lige... at udtænke en sådan plan. 

Det var vildt spændende at opleve marketingfolkenes 
måde at tænke og arbejde på, og jeg tager virkelig hat-
ten af for deres ekspertise - både marketingfolkene hos 
Agency Springs, men også vores egne MS-marketing-
folk! Jeg var noget ør i hovedet, da vi drog tilbage mod 
Middelfart. Rigere på min viden om arbejdet med marke-
ting og kommunikation - ikke mindst en afklaring om, at 
jeg selv skal uddanne mig indenfor området, hvis jeg skal 
have en chance for at være værdig til et job i branchen.” 

Rikke Veiler (tv) var i Aarhus med marketingafdelingen og 
kolleger fra andre afdelinger for at udvikle Sparekassens 
nye designguide.
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Træffer den daglige leder en beslutning, som en 
medarbejder ikke er enig i, har medarbejderen altid 
mulighed for at gå til direktøren, vicedirektøren, un-
derdirektøren eller HR. Medarbejderen tages meget 
seriøst, og der bliver lyttet til argumenterne. Det er 
samtidig vigtigt, at medarbejderen efterfølgende 
bakker op om en beslutning, når den er endeligt truf-
fet. Medarbejderen kan kontakte tillidsmanden og få 
sparring på, om den rigtige beslutning er truffet i sa-
gen, eller om medarbejderen bør arbejde mere på at 
få beslutningen ændret. 

Tillidsmanden og arbejdsmiljørepræsentanten brin-
ger principielle holdninger op overfor ledelsen på 
møder i samarbejdsudvalget. Udvalget bliver mødt af 
medarbejdernes holdninger til eksempelvis psykisk 
og fysisk arbejdsmiljø, personalegoder, fritagelse for 
betaling til kantineordning, stresshåndtering mv. 

Medarbejderne kan også give udtryk for deres util-
fredshed via lederevalueringen (ikke anonym besva-
relse, som går direkte til den øverste ledelse) og via 
spørgeskemaundersøgelsen til Danmarks bedste ar-
bejdsplads (anonym besvarelse). Sparekassen har en 
fast procedure for, hvordan der arbejdes videre med re-
sultatet fra spørgeskemaundersøgelsen (læs mere tid-
ligere i dette kapitel), og medarbejderen har altid mulig-
hed for at uddybe utilfredsstillende arbejdssituationer 
eller løse konflikter sammen med HR. Arbejdspladsvur-
deringen (APV) indgår på lige fod med de øvrige tiltag til 
afklaring af den enkelte medarbejders trivsel.  

Vores kultur er så åben og transparent, at eventuelle 
problemstillinger og konflikter håndteres løbende og 
ikke kun ved MUS eller spørgeskemaundersøgelsen 
i forbindelse med Danmarks bedste arbejdsplads. Vi 
har derfor valgt ikke at have formelle systemer, hvor 
medarbejderne kan indberette om utilfredsstillende 
arbejdssituationer. 

Peter tog til Hedensted
Sparekassen har besluttet at reducere kassernes åb-
ningstiderne, og i forbindelse hertil havde medarbej-
derne i vores Hedensted afdeling en del spørgsmål. 
Afdelingen var ligeledes ikke nødvendigvis enig i, at 
det var den rigtige beslutning. Derfor tog vicedirektør 
Peter Møller til Hedensted og deltog i et morgenmøde, 
hvor medarbejderne fik muligheden for at ”skyde” mod 
Peter og spørge ind til beslutningen. Det blev til en de-
bat, ikke kun omkring selve beslutningen, men også 
om Sparekassens værdier og konkurrencesituation. 
Peter lyttede naturligvis, da medarbejdernes feed-
back i en sådan situation er værdifuld for ledelsen og 
tages alvorligt. 

Ankemulighed
5c: Hvordan kan medarbejderne påtale en utilfredsstillende situation eller 
løse konflikter med deres ledere?

95 procent af Sparekassens 
medarbejdere tilkendegiver 
i undersøgelsen ”Danmarks 
Bedste Arbejdspladser" for 
2016, at man vil blive taget 
alvorligt, hvis man bliver 
behandlet uretfærdigt og 
protesterer imod det. 97 
procent svarer, at man får et 
ærligt svar, når man stiller 
ledelsen et spørgsmål.
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Ledelsen fastholdt beslutningen om at reducere åb-
ningstiderne, men eksemplet viser, at ledelsen gerne 
stiller op, også til de møder som er knapt så sjove. Det 
vigtigste er en åben dialog i respekt for hinandens 
holdninger omkring beslutningerne og fremtiden for 
vores fælles arbejdsplads. 

Whistleblower-ordning
Siden 2014 har det været lovpligtigt for virksomheder i 
den finansielle sektor at have en intern whistleblower- 
ordning. Ansatte i Sparekassen har derfor via en sær-
lig, uafhængig og selvstændig kanal mulighed for 
anonymt at indberette uregelmæssigheder eller ulov-
ligheder begået af Sparekassens ansatte eller besty-
relsen. 

I Middelfart Sparekasse lægger vi stor vægt på or-
dentlighed, troværdighed og åbenhed. Derfor har vi 
valgt at gå et skridt videre i forhold til den lovpligtige 
whistleblower-ordning og give alle med tilknytning til 
Sparekassen mulighed for at benytte denne. Det kan 

ud over de ansatte f.eks. være leverandører og eks-
terne rådgivere. De kan anmelde alvorlige forseelser 
eller mistanke herom, som kan få betydning for Spa-
rekassen, eller som kan have en afgørende betydning 
for enkelte personers liv eller helbred. Det kan eksem-
pelvis være ved mistanke om alvorlig økonomisk kri-
minalitet som bestikkelse bedrageri, dokumentfalsk 
el. lignende. 

Ordningen er vedtaget og implementeret med fuld op-
bakning fra såvel Sparekassens tillidsrepræsentanter 
som direktion og bestyrelse. Siden implementeringen 
i 2014 har der ikke været indberetninger fra ansatte el-
ler andre med tilknytning til Sparekassen.



6 Påskønnelse?Hvordan viser arbejdspladsen medarbejderne påskønnelse og aner-
kendelse for et godt stykke arbejde og en ekstra indsats eller gode 
resultater i det hele taget? Ved formaliserede belønningsformer må 
I gerne oplyse belønningens karakter (kontanter? gaver? fridage?) 
og hvor mange, der modtager sådanne belønninger årligt.



98    Påskønnelse

6

I Middelfart Sparekasse er påskønnelse en naturlig del 
af vores arbejdsdag. Påskønnelse fra Sparekassen og 
ledelsen til medarbejderne, men også medarbejderne 
imellem. Der er en god stemning på tværs af afdelin-
gerne, og derfor sker det ofte, at en kollega roser en 
anden kollegas arbejde, selvom de ikke nødvendigvis 
kender hinanden ret godt.

Når Sparekassen roser en enkelt medarbejder eller 
en gruppe medarbejdere, kan det ske på mange for-
skellige måder afhængig af, hvad det er, Sparekassen 
gerne vil sige tak for eller anerkende. Påskønnelse vir-
ker bedst, hvis det ikke bliver noget, vi forventer at få 
år efter år.

Eksempelvis besøger eller ringer den administrerende 
direktør til en person eller en afdeling, som har gjort 
det godt, og roser dem for indsatsen. I andre situatio-
ner består påskønnelsen af et par flasker vin, æsker 
med chokolade eller en tur ud at spise en god middag 
– enten gruppens medlemmer alene eller sammen 
med deres ægtefæller. Det kan også ske ved at dele 
ros til den enkelte medarbejder med alle medarbej-
dere. Sigtet er ikke at fremhæve nogle på bekostning 
af andre, men at understrege det positive eksempel. 

Enkelte medarbejderes indsats kan også påskønnes 
ved, at medarbejdere får mulighed for at deltage i ar-
rangementer, som Sparekassen officielt er inviteret til. 

Gaver 
Sparekassen giver gaver ved flere anledninger:
T  Finanselever/Trainee – udlært
T  Fratrædelse v/pension
T  Bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup
T  50-års fødselsdag
T  60-års fødselsdag
T  65-års fødselsdag
T  70-års fødselsdag (vil ofte være tidligere medarb.)
T  25-års jubilæum
T  35-års jubilæum
T  40-års jubilæum
T  45-års jubilæum
T   Bestået længerevarende uddannelse (normalt en 

uddannelse, der varer mere end ½ år som f.eks. HD, 
finansiel rådgiver, Master, formuerådgiver m.v.)

T   Sygdom (længerevarende)
T   Begravelse (medarbejderen, ægtefælle, børn)
T   Fødsel.

De enkelte afdelinger sørger selv for at købe gaverne, 
og det er derfor også meget forskelligt, hvad der gø-
res ud af de enkelte begivenheder. Ens for dem alle er, 
at det betyder noget for modtageren, at der er nogen, 
der tænker på én og anerkender dagen. Læs mere om 
hvordan vi fejrer hinanden og Sparekassens succeser 
i kapitel 9.

Påskønnelse kan tage  
flere former
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Bestået længerevarende uddannelse
Når en medarbejder afslutter en længerevarende ud-
dannelse, giver Sparekassen en buket blomster, og 
der bliver skrevet om det på intranettet. Det sker også, 
at medarbejderens daglige leder overrasker medar-
bejderen på uddannelsesinstitutionen ved den afslut-
tende eksamen. 

”Jeg vil altid huske dagen, hvor jeg for sidste gang sad 
ved bordet med den grønne dug foran min vejleder og en 
censor. Det er der flere grunde til. En af dem er, at Rikke 
(underdirektør Rikke Dresing, red.) gav sig tid til at kigge 
forbi SDU i Odense midt på dagen på en ganske almin-
delig mandag og ikke mindst, at hun overværede mit ti-
melange forsvar. Ikke nok med det, så blev jeg mødt af en 
masse kolleger, som ønskede mig tillykke, da jeg kom på 
arbejde igen – denne gang som fuldtidsansat. Jeg havde 
endda fået tillykke-mails fra mine kolleger i vores andre 
afdelinger. Jeg er meget beæret over den overvældende 
opbakning, jeg har fået fra mine kolleger i Sparekassen 
under hele min uddannelse – fra start til slut.” 
Anne Mørk Christoffersen, CSR- og kommunikations-
konsulent.

”D. 22. juni 2016 stod min sidste og endelige eksamen for 
døren i forbindelse med uddannelsen til finanstraniee/
rådgiver. Som til enhver anden eksamen er man selvføl-
gelig nervøs og spændt. Eksamenen foregik i Århus, så 
jeg havde taget min kæreste under armen, så vi med al 
forventning efterfølgende kunne fejre den nye status 
som rådgiver med lidt god mad og en strøgtur. Da jeg 
kom ud fra eksamen med en fin karakter i hus, stod ikke 
bare min kæreste, men pludselig også min mentor Char-
lotte, og min afdelingschef Henrik med store knus og 
ikke mindst en kæmpe buket blomster. Det var en stor 
og glædelig overraskelse, at de pludselig stod der. De 
havde simpelthen taget køreturen fra Fredericia til År-
hus blot for at ønske tillykke og give mig en buket blom-
ster. Det må man sige at være påskønnelse. Der er aldrig 
langt mellem et klap på skulderen, en high five eller gode 
råd og vejledning blandt mine dejlige kollegaer, og at de 
netop var mødt op til denne dag understeger kun på-
skønnelse og engagement til kollegaers udvikling.” 
Isabella Holm, rådgiver i Fredericia.

27-06-2016

Anne Mørk Christoffersen har i dag forsvaret sit 
speciale på kandidatuddannelsen under over-
skriften: Situationel dialektisk ledelse af CSR i en 
kompleks virkelighed. Specialet blev honoreret 
med et 12-tal, og vi ønsker Anne et stort tillykke 
med kandidatgraden.

Anne er ydermere udvalgt til at holde årets dimit-
tendtale på SDU på fredag.

22-06-2016

Isabella Holm, Fredericia, har i dag afsluttet sin 
finanstraineeuddannelse med en flot eksamen.

Vi ønsker Isabella stort tillykke med vel gennem-
ført uddannelse.
/HR

Nyhed på intra

Nyhed på intra
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Sommerhilsen
Med tak for indsatsen i første halvår 2016 gav ledelsen 
alle medarbejdere en flaske mousserende vin, hvor ledel-
sen samtidig ønskede medarbejderne en god sommer. 

Årsregnskab 2016
I forbindelse med årsskiftet sendte vicedirektør Peter 
Møller en hilsen til alle fagcheferne med en tak for ind-
satsen i 2016.

Med et økonomisk overskud på 112 mio. kr. før skat 
blev 2016 året, hvor Sparekassen leverede et histo-
risk godt resultat. Et resultat, der er medarbejdernes 
fortjeneste, da de hver dag går på arbejde for at være 
bedst til kunder – og lykkes med det. Efter det flotte 
regnskab var præsenteret, fik alle medarbejdere en 
Georg Jensen nøglering med ”Midspar 2016” indgra-
veret sammen med en hilsen fra ledelsen. I kortet stod 
der:

"Med dagens præsentation af årsregnskabet for 2016 
kan vi sætte punktum for et helt igennem fantastisk år 
for Sparekassen.

Det flotte økonomiske resultat er kirsebærret på 
toppen af kagen, men vi skal huske alle de andre in-
gredienser også: Danmarks bedste arbejdsplads,  
tilfredse kunder og et stærkt image både i befolknin-
gen og blandt de ansatte i finanssektoren.

Nøglen til en succesfuld fremtid findes af og til i forti-
den, og med denne nøgle-ring har du et minde i lom-
men om et ekstraordinært år i Sparekassen og alle de 
ting, vi sammen gjorde rigtigt i 2016. 

Martin, Peter og Rikke"

Kære alle fagchefer
Tak for en fantastisk indsats og et formidabel samar-
bejde i 2016.

2016 blev et år hvor næsten alting gik vores vej, med 
masser af kåringer og anerkendelser, og som det ser 
ud lige nu, også med et flot økonomisk resultat.

I har på hver jeres plads bidraget væsentligt til, at det 
er gået som det er. I har ydet en fortræffelig indsats, 
og I kan alle være stolte af jeres arbejde, og den måde 
I har serviceret og støttet afdelinger på.
Glæder mig til arbejdet og samarbejdet i 2017.
Mange TAK og rigtig godt nytår til jer og jeres familier.

kh /Peter
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Nytårsgave
Sparekassens medarbejdere er generelt stolte over 
at vise, at de arbejder i Middelfart Sparekasse og ef-
terspørger derfor tøj med logo på. Der er en del skat-
temæssige begrænsninger, som Sparekassen skal 
overholde. Det betyder, at alle medarbejdere som en 
ekstra påskønnelse og som tak for en god indsats i 
løbet af 2016 fik mulighed for at vælge en nytårsgave 
i form af medarbejdertøj med Sparekassens logo. For 
at sikre skattefrihed for medarbejderne i forbindelse 
med denne gave måtte medarbejderne vælge tøj for 
800 kroner hver. 

Kontant påskønnelse
Individuelle lønstigninger anvendes kun, hvis en med-
arbejder igennem en længere periode har vist et enga-
gement og ansvar, der tilsiger, at en fast fremadrettet 
stigning i lønnen er det rigtige. Ellers håndterer vi på-
skønnelser ved ekstraordinære indsatser med udbe-
taling af engangsbeløb. 

Vurderer den administrerende direktør, at en medar-
bejder har ydet en ekstraordinær indsats, kan med-
arbejderen blive indstillet til at modtage et engangs-
beløb, som udbetales sammen med medarbejderens 
løn. Vurderingen baseres på et samlet billede af med-
arbejderens indsats, herunder især om der er ydet en 
ekstra ordinær arbejdsindsats, ligesom økonomiske og 
øvrige ikke-økonomiske faktorer kan indgå i vurderin-
gen. Ikke-økonomiske faktorer er fx medarbejderens 
evne til at samarbejde og overholde Sparekassens 
retningslinjer og forretningsgange. Medarbejderen får 
en skriftlig begrundelse for påskønnelsen. For medar-
bejderen kommer det som en overraskelse, da med-
arbejderens daglige leder har indstillet påskønnelsen. 

I 2016 modtog fem medarbejdere et engangsbeløb på 
samlet set 85.000 kr. 

Garantmøder for flere tusinde garanter
Garantmøderne afholdes hvert andet år, og i 2017 del-
tog flere tusinde garanter. Garantmøderne giver bl.a. 
garanterne et indblik i Sparekassens drift og afsluttes 
med mad og musik. Bodil Sørensen har arrangeret ga-
rantmøderne i mange år og har været ansat i Spare-
kassen i 42 år. 

”Jeg er meget beæret over den tillid, som ledelsen og vo-
res bestyrelsesformand Allan Buch viser mig med hen-

syn til tilrettelæggelse af garantmøderne i Sparekassen. 
Det er jeg meget stolt over. Tillige viser min daglige leder 
Kristian Gren mig stor tillid med håndteringen af møder-
ne. Det er jo et STORT arrangement i Sparekassen.”
Bodil Sørensen, marketingkonsulent.

Bodil fik en stor buket blomster sammen med tak for 
den store indsats af Matin Baltser på scenen foran de 
mange garanter.

Verdens bedste kollega
Den daglige leder påskønner medarbejderne på flere 
måder. Det kan være de små ting i hverdagen, som 
lederen påpeger hos den enkelte, og lederen kan 
også vise en mere kollektiv påskønnelse til hele af-
delingen. I Økonomiafdelingen takkede økonomi- og 
regnskabschef Trine Hauge Christensen for den gode 
indsats i året, der var gået. Hun gav medarbejderne 
denne hilsen sammen med ønsket om en glædelig jul.

Kære kollega
Nu nærmer julen og nytåret sig med hastige skridt, 
og det er blevet tid til at se tilbage på lidt af året, 
som er gået.
2016 har på mange måder været et begivenhe ds-
rigt år i økonomiafdelingen. Tre opsigelser, tre ny 
ansættelser, en barselsorlov og en pensionering.
Herudover har ændrede og nye indberetninger til 
Finanstilsynet også fyldt en del i løbet af året. I 
har alle ydet en kæmpe indsats, og taget imod ud-
fordringerne i takt med, at de er dukket op. 
Tak for et fantastisk samarbejde i 2016 – tak for dit 
engagement, din opbakning og dit gode humør – 
du er verdens bedste kollega

Jeg ønsker dig og din familie 
en rigtig glædelig jul samt 
et godt og lykkebringende 
nytår.

Julehilsener fra Trine
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Hattrick i kundetilfredshed 
Usain Bolt gjorde det ved OL i 2008, 2012 og 2016. Tog 
guld på både 100- og 200-meteren. Nu har vi fået vores 
helt eget dobbelt-hattrick.

I eftermiddag modtog vi for tredje år i træk to priser som 
bevis på, at vi topper Finanssektorens Kundebenchmark 
for både privat- og erhvervskunder. Det er en bedrift, vi 
alle kan være meget stolte af.  

Finanssektorens Kundebenchmark er landets største 
undersøgelse af kundetilfredsheden i pengeinstitutter. 
I år har 2.871 erhvervskunder fra 28 pengeinstitutter og 
36.055 privatkunder fra 39 pengeinstitutter svaret i un-
dersøgelsen, der er foregået via de deltagende pengein-
stitutters netbanker. Antallet af kunder, der har svaret, 
er markant højere end de foregående år, og det vidner 
om, at mange pengeinstitutter i år har gjort en stor ind-
sats for at få deres kunder til at deltage. Det gør det kun 
mere imponerende, at vi har kunnet holde de to førstep-
ladser trods de andre pengeinstitutters ihærdige forsøg 
på at overhale os.

TAK til kunderne
I de kommende uger vil vi sige TAK til vores kunder, fordi de har givet os endnu en førsteplads. Det sker på hjemmes-
iden og de sociale medier via en kampagne, hvor vi vil sprede den gode stemning og få andre til at sende en tak til 
en, der fortjener det. Blandt alle, der får en tak, trækker vi lod om to biografbilletter.

I uge 43 indrykker vi annoncer med det korte budskab TAK! i lokale aviser i alle de byer, vi er repræsenteret i – med 
en henvisning til midspar.dk/tak.

En stor TAK til os alle
Det er ikke nok at takke kunderne. Alle vi i Sparekassen skal også have en TAK med på vejen. Der er ingen tvivl om, 
at arbejdet med kundetilfredshed begynder hos os alle. Det er den måde, vi møder kunderne og omverdenen på, der 
er grundstenen for vores succes med at score så højt og konstant på kundetilfredshed.

Ét målepunkt er hjemme
Et af vores 10 strategiske målepunkter er netop kundetilfredshed. Målet er en top 3-placering i FU-undersøgelsen, 
så dette målepunkt lever vi op til i 2016. I undersøgelsen, der ligger bag, har vi fået indføjet et ekstra spørgsmål til 
vores kunder omkring deres tilfredshed med vores digitale løsninger, hvilket også er et målepunkt. Her er vi meget 
tæt på at nå et ambitiøst mål om 90 procent tilfredshed med vores digitale løsninger. Hos privatkunderne er 87 
procent tilfredse, mens det gør sig gældende for 79 procent af erhvervskunderne. 

Den lille manko skal ikke ødelægge stemningen på en dag, hvor vi kom i liga med Usain Bolt J. Endnu engang stor 
tak for indsatsen til jer alle.

Venlig hilsen 

Martin, Peter og Rikke

Hilsen på intra fra ledelsen - bedst til kunder
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Hilsen på intra fra ledelsen - imageanalyse

11-10-2016

Det bedste image i sektoren
Oven på sidste uges gode, men uventede, nyhed om, at vi topper Finanswatch og Wilkes imageanlayse, har vi nu 
fået rapporten. Dermed kan vi uddybe, hvad der ligger til grund for den gode placering.

Undersøgelsen bygger på svar på knapt 5.000 repræsentativt udvalgte danskere, som har forholdt sig til en række 
pengeinstitutter, pensionskasser og forsikringsselskaber.

Der er blevet givet en række spørgsmål og udsagn, hvor de adspurgte har kunnet vælge seks svar fra ”dårlig” til 
”meget god” samt ”ved ikke”. De har forholdt sig til:
T   Den overordnede opfattelse af pengeinstituttet (som er det parameter, der har afgjort placeringen i analysen).
T   Yder pengeinstituttet god service?
T   Yder pengeinstituttet god rådgivning?
T   Er pengeinstituttet troværdigt?
T   Bliver der udviklet nye produkter og services?
T   Overholdes love og regler?
T   Er priserne konkurrencedygtige?
T   Har pengeinstituttet en god økonomi?
T   Er kommunikationen god og synlig?

Derudover har det enkelte pengeinstituts kunder forholdt sig til, hvor sandsynligt det er, at de vil anbefale deres 
pengeinstitut til andre. Det giver en såkaldt Net Promotor NPS score, som ligger på 53 procent i Sparekassen. Det 
er nærmest uhørt højt og langt højere end de nærmeste konkurrenter.

Mere kendte end konkurrenterne
Imageanalysen har også undersøgt kendskabet til de enkelte pengeinstitutter fordelt på regioner. Ikke over-
raskende er vores kendskabsgrad størst i Region Syddanmark, hvor 70 procent kender os
– enten af navn eller som kunder. Region Midtjylland er – heller ikke overraskende – regionen, hvor kendskabet til 
os er næsthøjest. Her har 40 procent af de adspurgte kendskab til os.

I de øvrige regioner, Sjælland, Hovedstaden og Nordjylland har hver femte hørt om os til trods for, at vi ud over 
Roskilde ikke har nogen afdelinger i de områder. Vi har benchmarket os op imod Frøs, Fynske Bank og Sparekas-
sen Kronjylland. Kun sidstnævnte, der også er noget større end os, slår os på kendskabsgraden   dog ikke i Syddan-
mark, hvor vi ligger højest.

Glade medarbejdere = glade kunder
Årsagen til det flotte resultat i imageanalysen kan siges ganske kort og præcist, og det gjorde Martin, da Finan-
swatch bad ham forholde sig til førstepladsen: ”Vi har i mange år fokuseret på at skabe og vedligeholde en god 
arbejdsplads. Jeg ser, at energien fra medarbejderne kommer ud til kunderne.”

Derfor: Tak for indsatsen – og den indstilling, I alle møder kunder og samarbejdspartnere med.

Ledelsen
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Feriebolig
Sparekassen ejer en lejlighed lige ved Strøget i Køben-
havn centrum, som alle medarbejdere kan anvende 
til halvuges-ophold mod et beskedent beløb. Lejlig-
heden anvendes dog først og fremmest i forbindelse 
med kursus- og mødeaktivitet i København. Medar-
bejderne indgiver ønsker til ophold i lejligheden, og to 
gange om året sker fordelingen ved lodtrækning. Le-
dige perioder kan lejes efter først til mølle-princippet. 
Ferieboligen er meget værdsat af medarbejderne, der 
her får muligheden for at nyde det indre København 
fra tætteste hold.

Sommerhusbørs
På Sparekassens intranet gives der mulighed for, at 
medarbejderne kan udleje eller leje ferieboliger kolle-
gaer imellem. Dette giver et fint overblik over de mu-
ligheder, der ligger i, at medarbejderne på tværs kan 
give hinanden muligheder for nye oplevelser.

Bibliotek
På Sparekassens hovedkontor findes et par reoler, 
som vi kalder ”biblioteket”, hvor medarbejderne har 
mulighed for at låne bøger, som Sparekassen ejer. Hvis 
medarbejderne er under uddannelse, tilbyder Spare-
kassen at betale for bøgerne, hvorefter bøgerne efter 
endt brug kommer på biblioteket, så de kan komme 
andre medarbejdere til gode. Bøgerne omfatter pri-
mært emner inden for Sparekassens forretningsom-
råde, men også emner som personlig udvikling, ledel-
sesudvikling mv.

Involvering i strategien
En påskønnelse kan også være muligheden for at del-
tage i projekter og derigennem være med til at påvirke 
arbejdspladsen og forretningen. Det er der f.eks. rig 
mulighed for i forbindelse med initiativerne i Strategi 
2018.

Påskønnelser kan gå  
begge veje
Vi oplever ofte, at medarbejdere forlader Sparekassen 
og kollegerne med en pæn afskedshilsen på intranettet, 
når de skifter job. Også når en medarbejder har fået ga-
ver af Sparekassen og kolleger i forbindelse med fødsels-
dag, jubilæum mv., sender medarbejderen ofte en tak til 
kollegerne på intranettet.

Fødselsdag
Tusind tak til Middelfart Sparekasse, 
Personaleforeningen og Kolding afde-
ling for gaven til min 60 års fødselsdag. 
Speciel tak til Kolding afdeling for hyg-
gelig morgen med sang og morgen-
mad. Jeg fik Kay Bojesen, Aben og et 
gavekort til planteskole.
Knus fra Vivian

Fødselsdag
Hej alle 

sammen
Tusind 
tak for 
gaverne 
(Belsac 
læderta-

ske, 3 små 
Christians-

felder jule-
stjerne og bogen

Selfies af Jussi Adler Olsen) til min 50-
års fødselsdag:-) Jeg havde en super dag 
med morgenkaffe/sang sammen med 
min dejlige familie og mine fantastisk 
kollegaer fra Kolding. Tak til Stephan 
for den flotte tale:-) Dagen sluttede med 
"fest-middag" sammen med familie og 
venner, så jeg blev virkelig fejret. Tusind 
tak til alle Jer som sendte en mail, SMS 
og FB-besked(via Michaels FB). Jeg blev 
rigtig glad for hver og en af dem:-). Tak. 
Kærlig hilsen Kirsten Petz

Fødselsdag
Tusind tak til Sparekassen, Perso-
naleforeningen, Vinding afdeling 
m/fæller og Malene og Søren for de 
flotte gaver (parfume og gavekort 
til Golfshoppen). En særlig tak til 
Vinding afdeling, der mødte op hos 
mig i går med trompetmusik, sang 
og morgenmad. Tak for alle hilsner 
på mail, SMS og facebook.
Mange hilsner fra Gurli, Vinding af-
deling

Fødselsdag
Kære alle, Tak for 

flotte gaver sang og taler, 
woww. En stor tak til kol-

legerne i Administrations- og 
ejendomsafdelingen og ikke 

mindst til personaleforeningen 
samt Middelfart Sparekasse og 
sidst men ikke mindst for alle 

kollegernes mails. Der kom 
en yngre 65 årige ud af 

dagen. Erik
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Afsluttet praktikforløb
Kære Middelfart Sparekasse 
4 måneder er gået, og jeg sidder 
nu for sidste gang på min plads hos jer i Middelfart 
Sparekasse. Det har været en ubeskrivelig rejse, 
og jeg har slet ikke lyst til, at den skal stoppe nu. 
Men jeg har fået så meget med i min rygsæk – mere 
end jeg har turdet håbe på. Jeg er blevet mødt med 
åbenhed, nysgerrighed, venlighed og smil uanset 
hvilken person, jeg har haft kontakt med – tusinde 
tak for det. Jeg værdsætter ALT det jeg har lært 
hos jer, og den person der kom 1. februar, er 
absolut ikke den samme person, som siger 
farvel i dag.
De bedste hilsner fra Praktikanten i HR
Carina Kruse

Fødselsdag 
Mange tak for alle jeres søde hilsner til 
min fødselsdag både via sms, mail og 
facebook. Og tusind tak til Spare-
kassen, personaleforeningen og 
mine rare kolleger i afdelingen 
for gaverne. Og ikke mindst 
tak til de sødeste piger fra 
Ødsted, der lige ved hvor 
den perfekte gave til mig 
skal købes:-) Dagen blev 
fejret i London, hvor so-
len skinnede fra en sky-
fri himmel.
Mange hilsner 
fra Lone

Fødselsdag
Så er det min tur

....til at sige jer ALLE i Mid-
delfart Sparekasse, Per-

sonaleforeningen og Kol-
ding afdeling, tusind tak for 

gaverne i anledning af min 
50-års fødselsdag. Jeg fik lige hvad jeg øn-
skede mig :-) Ikke mindst en stor tak til 
mine dejlige kollegaer fra afdelingen, som 
overraskede mig med flag og sang fredag 
morgen, og til dem der kiggede forbi om 

lørdagen. Stort. 
DBH Lena.

Jubilæum
Tusind tak til Sparekas-
sen, personaleforeningen 
og mine skønne kollegaer 
på plateau 4 for opmærk-

somheden omkring mit 
25 års jubilæum. Jeg 
fik en lækker taske og 
flotte øreringe. Blev 
fejret med morgen-
mad på plateauet 
med sølvbryllups-
sang (tak Bjarne) og 
senere på ugen med 
en skøn italiensk 
menu i Vejle med 
kollegaer og familie.
/Rikke

Fødselsdag
Tusind tak til Middelfart Sparekasse, 
Personaleforeningen og Middelfart af-
delingen for gaverne til min 60 års fød-
selsdag. Speciel tak til Middelfart afde-
lingen for en hyggelig morgen med sang 
og morgenmad. Jeg fik noget dejligt golftøj, 
som jeg allerede glæder mig til at tage brug.
Kærlig hilsen Sten Gammelby

Fødselsdag
Tusind tak for gaverne til min 50 års fødselsdag og endnu større tak til mine 
kolleger i Ødsted og Vejle afdeling for Jeres besøg til morgenkaffe. Det gjor-
de starten på dagen vellykket. Så med så dejlig en dag, så er det jo ingen sag 
at fylde 50.
Hilsen Annemette

Jubilæum
Tusinde tak for alle de 

fine gaver til mit jubilæum! Jeg 
havde en dejlig dag, hvor Vejle, Ødsted, 

tillidsmandsgruppen, ledelsen samt John 
kom forbi og fejrede mig til morgenkaffe. Jeg 
er super glad for det fine Christina armbånd 

med vedhæng, som jeg fik af personaleforeningen 
og mine kolleger fra Vejle og Ødsted. Tak til Kreds 

Vest for den flotte vase, og tak til Rikke og Ulrik for 
de utrolig flotte orange roser. Tak til sparekassen 
for den flotte buket. Tak til John for vedhænget 
til mit armbånd og tak til Gregers for de dejlige 

flasker vin. Til sidst men ikke mindst - rigtig 
mange tak til alle jer, som sendte hilsner 

til mig på mail, sms og linked-in!
Varme hilsner Christina

Fødselsdag
Tusind tak 

for til Middelfart 
Sparekasse, Perso-

naleforening og He-
densted Afdeling,- i an-

ledning af jeg rundede de 
50 år. Tak for den flotte ring 

og vedhæng til mit armbånd. 
En hel speciel tak til verdens 

bedste kollegaer - for deres skøn-
sang i kælderen :-) Det er okay at 

komme i de voksnes rækker,- da-
gen efter lå der allerede brev fra 
ældresagen i postkassen :-)

Knus Randi

6
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Medarbejderne påskønner hinanden
Ikke kun Sparekassen og lederne påskønner medar-
bejderne. Det sker ofte – hvis ikke dagligt – at medar-
bejderne også påskønner hinanden. Og det kommer 
nogle gange til udtryk gennem kager.

Linda Holmer, kundemedarbejder i Kolding, har ofte 
gang i hjemmebageriet for at bage kager til sine kol-
leger. Og det er ikke kun kollegerne i Kolding, som får 
glæde af Lindas kager. I Hedensted kunne afdelings-
direktør Rune Petersen en tidlig novembermorgen 
glæde kollegerne med denne mail: 

Godmorgen Allesammen!

Jeg foreslog afdelingens mænd, at vi fik anlagt 
overskæg i forbindelse med starten på november 
måned (Movember = fokus på prostatakræft).
Der var imidlertid ikke opbakning. Men hvad gør 
det, når vi har en fantastisk afløser i Linda.
Værs´go Movember cupcakes (c;

Rigtig god dag!

Hvidvaskansvarlig Berit Holbæk Kristiansen 
ville gere takke kollegerne i IT og marketing 
for deres evige hjælpsomhed. Hun købte en 
stor jordbærtærte, som afdelingen kunne 
hygge sig med.



7 Udvikling?Hvordan hjælper arbejdspladsen den enkelte medarbejder til at  
opdage og udvikle sit talent, udfordre sig selv professionelt,  
planlægge sin karriere og udvikle sig personligt?
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Kompetenceudvikling har stor betydning for såvel 
medarbejdernes trivsel og udvikling som for kunder-
nes møde med Sparekassen. Det er vigtigt, at med-
arbejdernes kompetencer altid er opdaterede og 
modsvarer de krav, der stilles fra såvel kunder som 
myndigheder. 

I en sektor, hvor det primære konkurrenceparameter 
er medarbejderne, er det derfor vigtigt med et kon-
tinuerligt og fast fokus på kompetenceudvikling. På 
den baggrund har netop kompetenceudviklingen fået 
en stor plads i Strategi 2018. Det sker for at sikre, at vi 
fremadrettet fortsat vil have stærkt fokus på området. 

Sparekassens kompetenceudvikling sker altid med 
udgangspunkt i vores strategi og de deraf afledte mål, 
men vi sikrer også, at den enkelte medarbejders øn-
sker og behov tilgodeses. Dette for at sikre en balan-
ceret proces, hvor medarbejdernes motivation holdes 
høj samtidig med, at kompetenceudviklingen også 
skaber værdi for Sparekassen og vores kunder. Vi har 

derfor løbende kontakt med de medarbejdere, som er 
igennem større uddannelsesforløb, netop for at sikre, 
at de er på rette vej, eller om der er ting, der skal æn-
dres. Kompetenceudvikling skal ikke ske for kompe-
tenceudviklingens skyld, men være værdiskabende 
og brugbart for såvel medarbejdere som Sparekassen. 

Et eksempel på dette er vores rådgiver Isabella Holm 
fra Fredericia afdelingen. Isabella påbegyndte i 2016 
en HD i finansiel rådgivning og gennemførte også de 
første 2-3 moduler. Isabella fik dog ikke det udbytte af 
uddannelsen, som hun havde forventet – undervisnin-
gen var for teoretisk og for langt væk fra hendes dag-
ligdag som rådgiver og dermed også svær for hende at 
motivere sig til. Isabella henvendte sig i foråret 2017 
til HR, og de fik et møde i stand, hvor de aftalte, at Isa-
bella skulle stoppe HD-uddannelsen. På samme møde 
blev det aftalt, at Isabella i stedet påbegynder et mere 
praksisorienteret uddannelsesforløb på Finanssek-
torens Uddannelsescenter kaldet ”Den kompetente 
rådgiver” efter sommeren 2017. 

Kompetenceudvikling

Isabella Holm, rådgiver i 
Fredericia-afdelingen.
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Ledelse af kompetenceudvikling
For at vi kommer i mål med medarbejdernes kom-
petenceudvikling, har vores ledere en vigtig rolle. Vi 
klæder derfor vores ledere på til at lede kompetence-
udviklingen således, at læring omsættes og forankres, 
så uddannelseskronerne ikke forbliver læring, men 
omsættes til kompetencer. For at understøtte dette 
anskuer vi i højere grad medarbejdernes kompetence-
udvikling som et længere forløb frem for som enkelt-
stående kurser/uddannelser.

På den måde sikrer vi, at der skabes sammenhæng 
mellem kompetenceløft og strategi. Det er medarbej-
derne og lederne, faciliteret af HR, der skal sikre, at 
vi skaber disse strukturerede og sammenhængende 
kompetenceudviklingsforløb.

Kompetencepuljen 
Som led i overenskomsten mellem Finanssektorens 
Arbejdsgiverforening og Finansforbundet indbeta-
ler alle pengeinstitutter årligt 700 kr. pr. ansat til en 

kompetencepulje. Puljen indeholder omkring 200 
mio. kr. og administreres af Finansforbundet. Puljens 
midler skal primært anvendes til relevant jobfaglig 
kompetence udvikling, der kan styrke såvel virksom-
heder som medarbejdernes markedsværdi og tryghed 
i ansættelsen.

Puljen fungerer således, at medarbejderne kan del-
tage i kurser og uddannelser arrangeret af puljen eller 
ansøge om tilskud til øvrige kurser/uddannelser. Lige-
ledes har virksomhederne mulighed for at søge tilskud 
til kurser og uddannelser, der er i overensstemmelse 
med puljens bestemmelser.

Sparekassen har det seneste år modtaget midler fra 
puljen til kompetenceudvikling, ligesom flere medar-
bejdere har deltaget i puljens individuelle kursustil-
bud. 

0msorg   X  

"Jeg er rigtig glad for min be-
slutning om at stoppe HD- 
uddannelsen og ikke mindst 
for den store opbakning samt 
forståelse, jeg fik fra både min 
afdelingschef og HR. Jeg glæder 
mig rigtig meget til at starte på 
den nye uddannelse til septem-
ber 2017, som jeg forventer, bliver 
mere praksisorienteret, og som 
vil give mig nogle værktøjer, 
som jeg kan bruge i min daglig-
dag som rådgiver." 
Isabella Holm, rådgiver i  
Fredericia-afdelingen. 
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Kultur, ledelsesform og -udvikling
Medarbejdertrivsel, udvikling, omdømme og succes 
er tæt forbundet med både ledelsen og ledelse i Mid-
delfart Sparekasse. Derfor vil Sparekassen også i frem-
tiden have et stærkt fokus på værdibaseret  ledelse, 
selvledelse og lederudvikling.

For os er strategisk selvledelse arbejdsformen i Spa-
rekassen, og det er samtidig en ledelsesform, hvor vi 
decentraliserer store dele af beslutningsprocessen.

I strategiperioden for 2013-2015 implementerede vi 
begrebet ”strategisk selvledelse” i organisationen. 
Strategisk selvledelse handler om, hvordan vi leder 
os selv i forhold til, hvad vi er fælles om – altså vores 
handlinger, adfærd og beslutninger i forhold til Spare-
kassens værdigrundlag og strategi. Dette forudsætter, 

at vi hver især forstår og udøver vores arbejdsopgaver 
i forhold til disse to elementer, og at vi agerer under 
hensyntagen til både teamet og Sparekassen.

Vi mener, at selvledelse er en vigtig forudsætning for 
at fuldføre vores strategi. I en dynamisk verden skal vi 
alle være i stand til at lede os selv og træffe egne be-
slutninger i forhold til strategien.

Vi arbejder samtidig kontinuerligt på at vedligeholde 
vores tillidsbaserede kultur i Sparekassen, hvor hand-
ling vægtes højt, og fejl undervejs til målet accepteres. 
Vi er nemlig overbeviste om, at en høj grad af tillid ska-
ber grobund for endnu mere handlekraft, og at netop 
denne kultur er afgørende for den udvikling og de re-
sultater, vi kan opnå.

T  Proaktiv
T  Forretningsorienteret
T  Fagligt kompetent
T  Modtagelig for ledelse
T  Tager ansvar

Kilde: Medarbejderseminar 2013

Nøgleord for den  
strategisk selvledende 
medarbejder:

Nøgleord for lederen af  
strategisk selvledende  
medarbejdere:

T  Få det bedste frem i andre
T  God forretningsforståelse
T  Udviser tillid
T  Beslutningsdygtig
T   Fokus på Sparekassens og 

afdelingens målsætninger
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"Virksomheden er kendetegnet ved en helt særlig kultur, som forener  
menneskelig åbenhed og imødekommenhed med et stærkt forretningsmæs-
sigt fokus. Folk er sammen, fordi de vil noget sammen, men de vil ikke opnå 
målene på bekostning af hinanden. Der er derfor et meget stærkt fokus på 
fællesskabet i Sparekassen – og der er ikke noget eller nogen, der er over 
fællesskabet. Vi oplever, at strategisk selvledelse er blevet levende uden for 
bogens verden i Middelfart Sparekasse. Det er en meget stor glæde for os – 
og en stor inspiration til kommende forskningsarbejder."

Michael Pedersen,  
Lektor, CBS

Anders Raastrup Kristensen,  
Adjunk, CBS

Uddrag fra Michael og Anders’ møde med Sparekassen
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FokusProfilen anvendes som værktøj til  
strategisk selvledelse
Sparekassen har siden 1993 brugt Garudas Profil-
værktøjer. De er med til at give os et fælles sprog og 
en fælles forståelse for, hvordan vores forskelligheder 
kan sættes i spil. De primære værktøjer, Sparekassen 
anvender, er KompetenceProfilen (se nærmere be-
skrivelse i kapitel 2) og FokusProfilen.

FokusProfilen afdækker en persons fokus og kortlæg-
ger, hvilke typer opgaver vedkommende foretrækker 
– og er bedst til. Udover at fungere som redskab til 
teamsammensætning og rekruttering anvendes profi-
len også til at sikre, at de rette medarbejdere fokuserer 
på de rette områder. Profilen afdækker blandt andet, 
hvorvidt en medarbejder har et hensigtsmæssigt fo-
kus i forhold til det ansvar, medarbejderen har til dag-
lig – derved sikrer profilen, at medarbejderen udnytter 
sine ressourcer optimalt.

Profilen bygger på en teori om, at der i hver afdeling 
eller team er fire grundlæggende funktioner, der skal 
varetages, for at afdelingen eller teamet fungerer op-
timalt:

Udvikling

Samarbejde

Resultat

Grunder

Sikre, at der sker en vis fornyelse 
og strategisk udvikling

Sørge for, at samarbejde og kom-
munikation fungerer

Udvise handlekraft og skabe hur-
tige resultater

Sikre, at der er orden i grundlæg-
gende opgaver
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Som en del af Strategi 2018 gennemførte vi en proces i 
foråret 2016, hvor alle ansatte udfyldte en FokusProfil, 
som en ekstern Garuda-konsulent, Betina B. Mølholm 
fra HR Resursen, efterfølgende har givet den enkelte 
afdeling en tilbagemelding på.  

Derved har hver afdeling fået et solidt indblik i, hvor 
afdelingens fokus er samtidig med, at alle medarbej-
dere nu kender deres nærmeste kollegers profil. Af-
delingerne har på baggrund af profilerne udarbejdet 
handlingsplaner i forhold til at eksekvere strategien. 
Derved sikrer vi, at medarbejdernes kompetencer og 
ressourcer anvendes så optimalt som muligt i arbej-
det med at eksekvere strategien.

Denne proces viderefører vi under hele strategipe-
rioden, hvor alle nyansatte udfylder en fokusprofi. HR 
sørger herefter for at opdatere den samlede profil for 
afdelingen og sender materialet til afdelingslederen. 

På et afdelingsmøde præsenteres den nye kollegas 
profil for afdelingen, og den nye kollega præsenteres 
for afdelingens profiler. På den måde bliver der skabt 
bevidsthed om afdelingens samlede styrker, og det gi-
ver alle parter de bedste forudsætninger for det frem-
tidige samarbejde. Samtidig er det med til at igangsæt-
te en debat om den enkelte medarbejders potentiale i 
forhold til såvel afdelingen som Sparekassen. Dermed 

sikrer vi, at den enkelte medarbejders kompetencer 
og ressourcer anvendes så optimalt som muligt i ar-
bejdet med at eksekvere strategien. 

Garuda er ligeledes blevet anvendt i forbindelse med 
vores Worklife Investment-workshops, hvor medar-
bejderne har brugt deres fokusprofil som led i arbejdet 
med egen kompetenceudvikling. 

Samtidig tænker vi Garuda aktivt ind i vores MUS- 
koncept, og det gør, at man til MU-samtalerne kom-
mer et spadestik dybere og får nogle andre og mere 
konkrete emner at tale udvikling ud fra. På den måde 
kommer den enkelte medarbejder også til at anskue 
sig selv fra andre vinkler og får på den måde bedre 
indsigt i, hvor dennes styrker ligger, og hvor de kan 
udfordres. 

Alle ledere med personaleansvar er certificerede i 
Garudas FokusProfil og anvender værktøjet aktivt 
i deres dagligdag. En af vores måder at arbejde med 
medarbejdertrivsel er, at vi ikke putter medarbejderne 
ind i kasser, som de skal passe ind i, men i stedet forsø-
ger at fordele de opgaver, der skal laves, så de matcher 
den enkelte medarbejders profil. På den måde sikrer 
vi, at medarbejdernes kompetencer bruges bedst mu-
ligt, og samtidig giver det mening og skaber motiva-
tion for den enkelte. 
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Medarbejderudviklingssamtale tilpasset  
Strategi 2018
I Sparekassen er medarbejderudviklingssamtaler 
(MUS) en løbende proces, der understøtter det fak-
tum, at mennesker udvikler sig forskelligt og i forskel-
lige tempi. Leder og medarbejder afholder hvert år en 
ordinær MUS, og derudover klares udfordringer og øn-
sker, som måtte komme henover året. Vi har en kultur, 
der indbyder til en åben og ærlig dialog, og derfor ven-
ter vi ikke på MUS, hvis enten leder eller medarbejder 
”har noget på hjerte”.

MUS er en forventningsafstemning mellem leder og 
medarbejder, som sikrer, at vi alle i fællesskab arbej-
der hen imod de fastlagte strategiske mål. Fundamen-
tet for at nå målene er medarbejderne, og derfor ta-
ger MUS udgangspunkt i strategisk selvledelse samt 
medarbejdernes kompetencer. MUS er dermed et vig-
tigt redskab til at nå vores mål, og vi tager derfor MUS 
meget seriøst og afsætter mange ressourcer til gen-
nemførelsen. Samtidig er vi meget opmærksomme på 
at bruge resultatet af MUS konstruktivt i det efterføl-
gende daglige arbejde.

Ledernes MUS gennemføres inden medarbejdernes, 
og i forbindelse hermed evaluerer alle medarbejdere 
egen leder på 17 områder, herunder synlighed, forret-
ningsforståelse, værdigrundlag samt flere strategiske 
fokuspunkter.

For at sikre at vores MUS-koncept til enhver tid un-
derstøtter forretningen, tilpasses det løbende til vores 
strategi. Denne løbende tilpasning er forankret i HR, 
men med involvering fra den nedsatte MUS-arbejds-
gruppe. I gruppen deltager udover HR´s repræsentan-
ter fire øvrige medarbejdere, der repræsenterer såvel 
de kundeekspederende afdelinger som stabene.

I forbindelse med Strategi 2018 har MUS gennemgået 
en større revision, således at den nu understøtter må-
lene i vores nye strategi. For eksempel er ”Arbejdsglæ-
de” et af de nye målepunkter, og det findes nu også i 
MUS, hvor medarbejderen forholder sig til sin egen ar-
bejdsglæde, men også til, hvilken betydning man har 
for sine kollegers arbejdsglæde.

Derudover diskuteres også medarbejderens ønsker 
for fremtiden og for sin egen udvikling. Det vil sige, 
hvordan medarbejderen ønsker, at dennes arbejds-
liv skal forme sig om 5, 10 og 15 år. På dette punkt er 
det svært at blive konkret, så det tjener mest som en 
uformel snak om, hvilken retning man gerne ser sit ar-
bejdsliv udvikle sig i.

Omdrejningspunktet for MUS er medarbejderens 
kompetencer. Evnen til hurtigt at kunne tilpasse sine 
kompetencer til stadigt større og skiftende krav bliver 
et vigtigt konkurrenceparameter i fremtiden. Derfor 
fylder kompetenceudvikling rigtig meget i Strategi 
2018, og dette afspejles naturligt i det nye MUS-kon-
cept.

I den forbindelse bedømmer såvel medarbejder som 
leder medarbejderens nuværende kompetencer på en 
skala fra 1-10. Bedømmelsen danner et godt grundlag  
for dialog.

De kompetencer, der bedømmes, er:
1.   Faglige kompetencer, dvs. de kompetencer, som er 

vigtigst for, at medarbejderen kan udføre sin ker-
neopgave. Herunder ligger også kommunikative 
og samarbejdsmæssige kompetencer samt forret-
ningsforståelse mv.

2.   Digitale kompetencer – Strategi 2018 skal sikre, 
at Sparekassen anvender de digitale muligheder 
bedst muligt. Derfor er det vigtigt, at alle medarbej-
dere har kompetencer, der kan understøtte anven-
delsen af disse muligheder

3.   Strategisk selvledelse – fokus på forretningen. For-
står medarbejderen at strukturere sin arbejdsdag 
og prioritere sine opgaver. Herunder ligger også 
proaktivitet og handlekraft i forhold til det at være 
selvledende medarbejder

4.   Modtagelig for ledelse – er medarbejderen modta-
gelig for feedback og sparring med sin leder. Såvel i 
forhold til dagligdags opgaver som opgaver af mere 
strategisk og overordnet karakter

5.   Videndeling og sparring – videndeling er vigtigt for 
at kunne agere som selvledende medarbejder. Hvor 
god er medarbejderen, og også afdelingen, til at vi-
dendele
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6.   Værdigrundlag – vores fundament. Det er vigtigt, 
at medarbejderen har indgående kendskab til Spa-
rekassens værdier og ikke mindst forstår at agere i 
forhold til dem

7.   Markedsværdi – hvad er medarbejderens markeds-
værdi. Sparekassen ønsker, at medarbejderne er så 
attraktive og ansætbare som muligt; ikke kun i den 
finansielle sektor, men på arbejdsmarkedet gene-
relt.

Under MUS diskuteres det også, om lederen under-
støtter medarbejderens kompetenceudvikling og gi-
ver plads og rum til, at medarbejderen kan bringe sin 
nye viden i anvendelse. Det kan også være sparring 
og/eller coaching i det daglige arbejde, for eksempel i 
forbindelse med tilpasning til nye opgaver.

Endelig omhandler MUS også evt. ønskede ændrin-
ger i ansættelsesforholdet, typisk deltid og/eller orlov, 
seniorordning mv. Deltidsansættelser genforhandles 
hvert år i forbindelse med MUS.

I forbindelse med Strategi 
2018 har MUS gennemgået 
en større revision, således 
at den nu understøtter må-
lene i vores nye strategi.

Christian Clark Lund, rådgiver i  
Aarhus, med afdelingsdirektør  
Flemming Kristensen.
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Vi investerer i arbejdslivet
Sparekassen ønsker at have medarbejdere med et 
højt fagligt niveau samtidig med, at deres personlige 
og menneskelige kompetencer matcher vores vær-
dier. Vi erkender også, at vi er en del af en branche, 
hvor nye jobfunktioner opstår, mens andre etablerede 
funktioner er under pres. Sparekassen er derfor meget 
bevidst om, at vores medarbejdere til enhver tid skal 
være så ansætbare som muligt. Ikke kun i finanssek-
toren, men på arbejdsmarkedet generelt.

I 2016 indgik Sparekassen derfor en partnerskabsafta-
le med Finansforbundet med det formål, at alle medar-
bejdere er så attraktive og ansætbare som muligt. Det 
sker via organisationsprojektet ”Worklife Investment” 
(WLI), som afholdes af Helle Buus fra Finansforbun-
det. WLI er en workshop over en hel dag, hvor medar-
bejderne arbejder med egne kompetencer, herunder 
udarbejder et komplet kompetenceregnskab, som er 
med til at danne et stærkt fundament for Sparekas-
sens fremtidige kompetenceudvikling. Derudover er 
WLI med til at bevidstgøre den enkelte medarbejder 
om vigtigheden af kompetenceudvikling og til at op-
fordre medarbejderen til løbende at gøre op om med, 
om medarbejderens kompetencer matcher de krav, 
der stilles fra såvel kunder som myndigheder. 

Tilbuddet om deltagelse i WLI har været frivilligt (dog 
krævedes gode argumenter for ikke at deltage), og 
mere end 250 medarbejdere har deltaget i de i alt 20 
workshops, der er blevet afholdt igennem 2016 og 
2017. 

”For mig betød Worklife Investment, en dag hvor man 
bliver klogere på egne kompetencer. Kompetencer, 
som man kan bruge overfor både sine kunder og kol-
legaer. Som ny i koncernen er jeg imponeret over den 
investering i medarbejderne, som man gør i MS.” 
Malene Petersen, erhvervsrådgiver i Odense Erhverv.

”Som forholdsvis ny medarbejder i Sparekassen blev 
jeg kastet ud i at skulle varetage e-engagementer. Det 
medførte bl.a. en del undervisning af mine kolleger i 
afdelingerne for at sikre, at brugen af systemet blev så 
optimal som muligt.  Som en del af min deltagelse på 
WLI arbejdede jeg med at opregne alle mine arbejds-
opgaver og kompetencer, og i den forbindelse skulle 
jeg ligeledes markere min arbejdsglæde på de enkelte 
opgaver. Her fik jeg for alvor øjnene op for, at det at 
undervise mennesker er en kæmpe motivation for min 
arbejdsglæde og noget, som jeg gerne vil arbejde me-
get mere med i fremtiden. Det er skrevet ind i mit kom-
petenceregnskab, således Sparekassen, hvis behovet 
opstår, kan udnytte mine kompetencer bedst muligt.” 
Henning Lund, administrationsmedarbejder.

Helle Buus, WLI-konsulent fra Finans-
forbundet, i samarbejde med Mads 
Mondrup, rådgiver i Middelfart.

Henning Lund,  
administrations- 
medarbejder.

Malene Petersen, 
erhvervsrådgiver  
i Odense Erhverv.
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Et forrygende samarbejde
Helle Buus fra Finansforbundet har undervist alle 
Sparekassens medarbejdere på Worklife Investment-
workshops i 2016 og 2017. Hun fortæller om samarbej-
det med Sparekassen her: 

”Det har været yderst interessant at følge Middelfart 
Sparekasses strategiarbejde – helt fra udgivelsen af 
Strategi 2018 til at arbejde med det i praksis – for mit 
vedkommende omkring kompetenceafklaring. Det er 
sådan, det skal være: Vi skal ikke kun tale om noget, 
men vi skal være ”i” det, altså flytte os fra tanke til 
handling – det rykker og giver resultater!

Første gang jeg stiftede bekendtskab med Middelfart 
Sparekasse var i forbindelse med Finansforbundets 
første Worklife Investment- bustur, hvor vi blev mødt 
af alle med åbenhed og begejstring for projektet. I for-
bindelse med busturen havde Helle (HR) meldt sig til 
en karrieresamtale hos mig. Helle så straks fordelene 
ved vores måde at arbejde målrettet og proaktivt med 
kompetenceafklaring for alle medarbejdere i Spare-

kassen, og kimen til vores partnerskabsaftale var lagt. 
Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med 
Sparekassen startende med ledelsens besøg her i Fi-
nansforbundet. Her oplevede jeg en kæmpe tillid og 
en ægte vilje til at bakke op omkring Worklife Invest-
ment. Efterfølgende et forrygende samarbejde med 
Helle og Michael (HR), som har fulgt mig og projektet 
hele vejen.

Sidst, men ikke mindst har det været fantastisk at 
møde samtlige medarbejdere i Middelfart Sparekasse. 
Jeg har virkelig mærket den gode ånd, der lever i Spa-
rekassen, og det er ikke uden grund, at I er Danmarks 
bedste arbejdsplads. 

Tak for en herlig tid sammen med jer og held og lyk-
ke med jeres videre strategiarbejde med at omsætte 
kompetenceafklaringen til proaktiv kompetenceud-
vikling.” 
Helle Buus, Finansforbundet  
(underviser på WLI-workshops). 

Helle Buus har undervist alle Sparekassens 
medarbejdere på workshops i 2016 og 2017.

7
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Inddragelse, engagement og nærvær
"Som eksterne konsulenter i den finansielle sektor, 
er vi året rundt i kontakt med et stort antal af landets 
pengeinstitutter.

I 2017 har vi i samarbejde med Sparekassen udviklet 
og gennemført en salgslederuddannelse for 15 ledere.
Allerede ved vores indledende møder med HR-chef 
Helle Lund Gregersen og vicedirektør Peter Møller 
konstaterede vi, at Sparekassens værdigrundlag og 
vision gennemsyrer hele virksomheden. Fra første dag 
blev vi udstyret med Sparekassens strategi 2018 ’’Den 
gyldne middelvej’’. Det var naturligt, at Sparekassen 
ville sikre, at vi forstod værdigrundlaget, og at vi var 
klædt på til at møde salgslederne, herunder at den 
personlige kontakt mellem mennesker er en grund-
læggende værdi. 

Anden fase var Sparekassens inddragelse af et an-
tal salgsledere, der via en åben og ærlig dialog med 
os kunne bidrage med at klæde os på til at møde de 

øvrige lederkollegaer, og samtidig sikre at stategien 
blev fulgt. Oplevelsen af ledernes store engagement 
bekræftede, at når topledelsen har igangsat tiltag, er 
lederne garanterne for, at det besluttede efterleves. 

I forløbet med Sparekassens ledere har vi oplevet et 
stort engagement og et nærvær i forhold til de igang-
satte tiltag. Vi oplever at der er stor tryghed og tillid 
lederne imellem. Dette har sikret, at udbyttet for del-
tagerne er øget markant.

Ved hvert kursus har vi oplevet en yderst positiv stem-
ning de enkelte deltagere imellem. Det er i Spare-
kassen naturligt at sige godmorgen med et knus og 
spørge ind til personlige emner frem for alene at have 
fokus på faglige ting. Vi er ikke i tvivl om, at Sparekas-
sens vision om at være ”Bedst til kunder” hviler på et 
solidt grundlag og efterleves i hele organisationen."

Bjarne Klitgård Hallstrøm og Dag Kristiansen, Chef-
konsulenter, Finanssektorens Uddannelsescenter.

Større uddannelsesforløb 
Der går en meget lang forberedelsesfase forud for kick-off, når vi planlægger store uddannelses-
forløb. For salgslederuddannelsen og formuerådgiveruddannelsen har planlægningstiden været 
næsten et år. Begge uddannelser afvikles i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter 
(FU), og for at sikre størst muligt udbytte er begge forløb skræddersyet til Sparekassen. Det be-
tyder, at undervisere fra FU forud for uddannelsernes start har været i praktik hos os, deltaget i 
en del møder og fået et solidt indblik i vores kultur og vores måde at arbejde på. Dermed bliver al 
undervisning tilpasset vores forretningsgange og procedurer, således deltagerne kan gå direkte 
hjem og bringe deres nye kompetencer i anvendelse. 

Bjarne Klitgård Hallstrøm Dag Kristiansen
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Salgslederuddannelsen
I efteråret 2016 startede Sparekassens afdelingsdirek-
tører på en salgslederuddannelse, der afvikles i sam-
arbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter i 
Skanderborg. Målet er at give deltagerne værktøjer til 
bedre at kunne lede salgsarbejdet i dagligdagen sam-
tidig med mere generelle redskaber i forhold til den 
daglige ledelse af deres afdeling. 

Forløbet strækker sig over næsten et år med mere end 
15 undervisningsdage og afsluttes med en eksamen i 
juni 2017. 

Thomas Bo Jørgensen, afdelingsdirektør i Odense 
 Privat, fortæller om deltagelsen i salgslederuddannel-
sen:

”Personligt havde jeg store forventninger til uddannel-
sen og til udbyttet af uddannelsen. Dette primært af 
den årsag, at uddannelsen er skræddersyet til Middel-
fart Sparekasse, således at den tager udgangspunkt i 
vores værdier og vores måde at arbejde på. Forventnin-
gen blev ikke mindre på første kursusdag, da instruktø-
rerne fra uddannelsescenteret gjorde opmærksom på, 
at ordet salgslederuddannelse kan deles i både salg og 
ledelse. Det giver stor værdi for Sparekassen, at alle af-
delingsdirektører får de samme værktøjer i rygsækken 
og de samme holdninger inden for både salg og ledelse. 

Her en måned før afslutningen kan jeg konkludere, at 
jeg ikke er blevet skuffet. Der har været en rød tråd 
gennem uddannelsen – med nogle få udsving – men 
når vi mødes, taler vi alle om ”10-tallerne”, ”S-kurverne” 
og ”Fisk i vandet”.

Alle udtryk fra foredraget og bogen ”Værdibaseret le-
delse” med Mads Bab gør, at vi får rettet fokus mod ud-
vikling af medarbejdere, der kan skabe en salgskultur 
i Sparekassen med udgangspunkt i vores værdier og 
DNA og samtidig sikre, at vi går i samme retning med 
hensyn til ledelse.

Jeg er blevet beriget med en række værktøjer, der er 
anvendelige, og som vi kan bruge med det samme. Et 
eksempel på et nemt anvendeligt værktøj er udtrykket 
”Næste bedste skridt”. I stedet for at love os selv, at vi 
gør fire-fem ting, så holder vi fokus på ”Næste bedste 
skridt”. Det betyder, at vi bliver meget konkrete i de til-
tag, vi vil gøre. I min afdeling har kollegaerne allerede 
taget udtrykket til sig. 

Det vigtigste udbytte har dog været det øgede sam-
menhold, der er opstået i gruppen med afdelings-
direktørerne, dels via internatkurserne i Skanderborg, 
men også ved at vi mellem kursusdagene er opdelt i 
triader, hvor vi arbejder sammen om at løse opgaver.”

Se afdelingsdirektørerne 
præsentere Sparekassens 
vision og mission med 
Legofigurer:

7
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Formuerådgiveruddannelsen

I januar 2017 var 15 rådgivere samlet til kick-off på for-
muerådgiveruddannelsen. Formueområdet er et særligt 
fokusområde i Strategi 2018, og det er derfor vigtigt, at 
vores rådgivere har den fornødne viden for at kunne be-
tjene kunderne bedst muligt. 

Uddannelsen varer hele 2017 med 16 undervisningsdage 
afsluttende med eksamen i december. Undervisningen, 
forberedelse og opgaver er på et højt niveau, og delta-
gerne melder allerede om et stort udbytte af det faglige 
indhold. Det er planen, at flere rådgivere skal igennem 
uddannelsen, når det første hold er færdigt, og forløbet 
er evalueret. 

Ja tak til uddannelse
Laila Sørensen, rådgiver i Middelfart Privat, deltager i 
uddannelsen. I alle de 10 år, Laila har arbejdet i Middel-
fart Sparekasse, har der været ét fast, tilbagevendende 
punkt i hendes MUS-referater: Mere uddannelse, tak. 
Derfor var hun ikke sen til at melde sig, da Sparekassen 
omkring årsskiftet udbød ”Formuerådgiveruddannel-
sen” – et internt kursusforløb, der strækker sig over det 
meste af et år.

”Det er rart at være på en arbejdsplads, hvor det påskøn-
nes, at medarbejderne bruger tid på det her. Jeg synes, 
det er fantastisk, at jeg får lov til at udvide min viden. Jeg 
elsker at lære nyt”, siger Laila.

Efter at have læst opslaget på intranettet om formueråd-
giveruddannelsen skrev hun en ansøgning til HR.

”Det er en god ting at gøre det på den måde. Det fik mig 
til at forholde mig til, hvorfor jeg gerne ville deltage – og 
også omfanget. For det er et ret krævende forløb med e-
learning mellem kursusdagene”, fortæller Laila, der også 
fik ok hjemmefra, før hun søgte.

”Det koster lidt timer, for jeg kan ikke finde ro til at gen-
nemgå e-learning-modulerne her på arbejde, men det 
var der opbakning til.”

Mærker forskellen i hverdagen
Omtrent halvvejs gennem forløbet kan hun tydeligt 
mærke, at uddannelsesforløbet kan bruges i hverdagen. 

”Eksempelvis havde jeg et tilfælde med en ældre dame, 
hvis mand døde. Da kunne jeg bruge undervisningen 
omkring arv og begunstigelse, så kunden fik lavet den 
rette løsning. Det er nogle små ting, men det har stor be-
tydning for kunden”, siger Laila Sørensen.

Hun er på formuerådgiverudannelsen sammen med 13 
kolleger fra flere forskellige afdelinger i Sparekassen. 

”Det giver også noget at møde nogle kolleger fra andre 
afdelinger. Vi er en god blanding, både aldersmæssigt og 
af forholdsvis nye medarbejderne og nogle, der har væ-
ret i Sparekassen i længere tid.”

Eksamen venter forude
Efter hvert af de fire faglige moduler, som uddannelsen 
indeholder, skal deltagerne gennem en kompetence-
test. Hen over efteråret skal der arbejdes med fire råd-
givningsmoduler, hvor den nye viden skal bruges på 
forskellige cases. Forløbet slutter til december med en 
eksamen, som tager udgangspunkt i en kundecase.

Allerede nu kan Laila godt sige, at der er lagt ny og brug-
bar viden oven på det, hun vidste i forvejen.

”Jeg siger til alle mine kolleger, at de skal melde sig, hvis 
de får chancen.”

Laila Sørensen, rådgiver 
i Middelfart, har stor 
glæde af formue- 
rådgiveruddannelsen.
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Øvrige initiativer

Udover de store områder som Worklife Investment, 
salgslederuddannelsen og formuerådgiveruddannel-
sen har vi mange andre initiativer, hvis formål er at 
udvikle medarbejdernes kompetencer. Her kommer 
nogle eksempler.

TalentAkademi
Det er vigtigt for Sparekassens fremtid, at vi uddanner 
og udvikler den brede talentmasse, der findes i vores 
organisation. Her tænker vi ikke kun ledelsestalenter, 
men talent bredt funderet, således vi på alle fagom-
råder sikrer, at vores medarbejdere er klædt bedst 
muligt på. Vi anser ikke alder og talentudvikling som 
to uforenelige størrelser – derfor er rekrutteringen til 
vores TalentAkademi heller ikke afhængig af hver-
ken alder, erfaring eller anciennitet, men ud fra hvilke 
medarbejdere det giver mening at uddanne og udvikle 
i forhold til de konkrete arbejdsopgaver. 

Under Strategi 2015 afviklede Sparekassen et talent-
akademi med fokus på ledelse. Fire medarbejdere 
deltog på akademiet, hvoraf den ene allerede under 
akademiet blev afdelingsdirektør. 

Vi igangsætter igen et akademi, og medio 2017 påbe-
gynder en arbejdsgruppe planlægningen og udform-
ningen af akademiet. I arbejdsgruppen deltager flere 
af Sparekassens ledere samt medarbejdere, som tidli-
gere har deltaget i akademiet. 

Mullerne – nyt initiativ
Der stilles store krav fra såvel uddannelsesinstitutio-
ner som fra Sparekassen til vores unge medarbejdere 
under uddannelse. For at give vores elever de bedste 
betingelser har vi i år taget initiativ til oprettelse af en 
ERFA-gruppe for vores elever, trainees og praktikanter. 

Gruppen faciliteres af HR, men de unge har selv an-
svaret for at drive gruppen. Formålet er at give dem 
et forum, hvor de kan sparre med hinanden om de 
udfordringer, de møder i såvel deres uddannelse som 
i deres dagligdag i Sparekassen. HR inddrager også 
gruppen i forbindelse med udvikling af interne uddan-
nelsesaktiviteter og ved rekruttering af nye elever  og 
trainees, fx ved at deltage på messer o.lign. 

På gruppens første møde skulle gruppen vælge et 
navn, og mange gode forslag var på bordet. Det endte 
dog med ”Mullerne” – inspireret af Sparekassens ene 
maskot, marsvinet Mulle. 

”Mullerne er et nyt initiativ, der skal være med til at ska-
be et bedre netværk mellem os unge i Sparekassen. Vi 
har holdt et indledende møde i gruppen, hvor vi fik de 
fremtidige rammer på plads og samtidig snakket om, 
hvordan det er at være ung i Middelfart Sparekasse.  
Jeg har i mit første år i Sparekassen efterlyst sådan et 
forum og sætter stor pris på, at ens ønsker bliver hørt. 
Jeg forventer, at det nye initiativ kan være med til at 
skabe et bedre sammenhold blandt os unge samt give 
et sted, hvor vi kan sparre med hinanden og dele de er-
faringer, vi får i hver vores afdelinger.” 
Mads Olesen, finanstrainee i Kolding

”I Mullerne mødes "de unge" medarbejdere i Sparekas-
sen til en snak om, hvordan det går i vores afdelinger. 
Vi lærer hinanden at kende og kan på den måde bruge 
hinanden til sparring i forbindelse med de daglige op-
gaver, men også i forbindelse med vores skoleopgaver.  
Som en del af vores uddannelse og udvikling til at blive 
rådgivere vil vi i Mullerne lave interne kursusdage, hvor 
vi vil bruge Sparekassens egne eksperter til at under-
vise os i f.eks. investering eller pension.” 
Katrine Nielsen, finanselev i Esbjerg

Finanstrainee Mads 
Olesen og finanselev 
Katrine Nielsen mødes 
med de andre ”Muller” 
for at sparre og dele 
erfaringer.



Pengeugen
Hvert år skifter nogle af Sparekassens medarbej-
dere filialen ud med et klasselokale, når de besøger 
7.-9.-klasser i Sparekassens markedsområde for at 
lære dem om privatøkonomi. I marts 2017 var 18 med-
arbejdere afsted, og en af dem var finanselev Simone 
Nykjær Koefoed-Larsen. 

”I min optik er et projekt som "Pengeugen" et super godt 
initiativ - en lille appetitvækker til alle de unge menne-
sker, der lige om lidt bliver myndige, og mere eller mindre 
skal stå på egne ben. 

Selvfølgelig har de fleste deres forældre til økonomisk 
støtte og rådgivning - men alligevel tror jeg, at det giver 
noget andet, når de hører om stoffet på anden vis.  

Min kollega Andreas og jeg var ude og undervise på Hyl-
lehøjskolen i Middelfart - her havde vi fornøjelsen af 8.a. 

En lille flok på 14 energiske unge mennesker - de var lige 
kommet retur fra frikvarter, og nogle virkede i starten 
mere engagerede end andre. Alligevel synes jeg faktisk, 
det lykkedes os at fange deres opmærksomhed.

Vi fik snakket om både budget, opsparing og lån - 
 herunder hvad det er okay at låne penge til, hvad man 
skal være opmærksom på i forhold til de lidt for ”nemme” 
kviklån, og ikke mindst hvorfor det er vigtigt at spare op 
- og da vi først fik åbnet op for debatten, og genertheden 
forsvandt blandt eleverne, kom snakken vidt omkring 
med eksempler fra deres egen hverdag. 

Undervejs var koncentrationen ved at løbe ud - men ef-
tersom Andreas og jeg havde været på forkant og kunne 
lokke med en lille præmie fra Middelfart Sparekasse til 
vinderholdet af det spil, vi skulle slutte af med, livede de 
utroligt hurtigt op igen.

Materialet, vi forinden havde modtaget fra Pengeugen, 
bestod af en PowerPoint, små animationsfilm og et lille 
jeopardy-spil, der understøttede undervisningen godt 
og gjorde, at Andreas og jeg kunne supplere hinanden 
 undervejs. 

Personligt synes jeg, det kan være grænseoverskridende 
at stille mig op foran en forsamling, men da vi først kom i 
gang, var det jo slet ikke så slemt. Jeg synes, det er en del 
af en personlig udvikling at skulle overskride nogle græn-
ser, så sommetider kræver det bare, at man tør springe 
ud i det. 

Alt i alt var det en positiv oplevelse og klart noget, jeg vil 
anbefale andre at springe ud i - og selvfølgelig også no-
get, jeg selv kunne finde på at gøre igen.”
Simone Nykjær Koefoed-Larsen, finanselev i Strib

7
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Simone Nykjær var på besøg hos 
Hyllehøjskolen i Middelfart for  
at undervise i privatøkonomi  
– og lærte selv en masse.
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Jobrotation
Sparekassen imødekommer gerne medarbejdere, der 
i en periode ønsker jobrotation for på den måde at 
udvikle egne kompetencer. Rotationen kan også fore-
komme i form af medarbejdere, der ønsker at komme 
til en anden afdeling i en kortere periode for derigen-
nem at opnå sparring og ny indsigt. Samtidig er en jo-
brotation også med til at give ny inspiration til de afde-
linger, som indgår i rotationen, og på den måde bliver 
det en gevinst for alle parter. 

Et eksempel herpå er kundemedarbejder Charlotte 
Nielsen fra vores Svendborg-afdeling, som i en må-
ned skiftede Svendborg ud med Strib. Hun byttede 
job med kundemedarbejder Lars Hansen. Charlotte 
var med til at åbne Svendborg-afdelingen i december 
2015, og hun følte, at hun havde behov for at få Spare-
kassens arbejdsgange mere ”ind under huden”. Derfor 
gav det god mening, at hun i en måned kom til en af 
vores ældste afdelinger for på den måde at blive mere 
dus med Sparekassens arbejdsgange.

Kundemedarbejder Charlotte Nielsen 
skiftede Svendborg ud med Strib
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På højde med verdenskendte virksomheder
Vi har ofte besøg af eksterne oplægsholdere. Ved vo-
res årlige medarbejderdag i efteråret havde vi besøg af 
Alexander Kjerulf fra "Arbejdsglæde nu", som varmede 
medarbejderne op til dagens tema, nemlig arbejds-
glæde. Han bruger ofte Middelfart Sparekasse som 
case, når han rejser verden rundt for at inspirere andre 
virksomheder til arbejdet med arbejdsglæde:

"Vi er fulde af beundring for den arbejdsglæde, Mid-
delfart Sparekasse har skabt. Det er fantastisk at se, 
hvor seriøst, målrettet, vedholdende, kreativt og mo-
digt de arbejder med ALLE aspekter af kulturen. De 
er simpelthen verdensførende på det felt og helt på 
højde med verdenskendte virksomheder som Google, 
Zappos og Southwest Airlines. 

Det er især fantastisk at se, hvordan det konstante 
fokus på at skabe en god arbejdsplads har givet resul-
tater på bundlinien, for kunderne og for lokalsamfun-
det. Vores firma er selv kunde i Sparekassen og kan 

skrive under på, at man som kunde tydeligt mærker, 
hvor glade, dygtige og passionerede medarbejderne 
er. Man bliver simpelthen glad af at være kunde her! 

Jeg mærkede det især, da jeg var i Middelfart for at 
holde foredrag om arbejdsglæde for Sparekassen. 
Man kan ofte fornemme stemningen på en arbejds-
plads, når man kommer ind, og fra det øjeblik jeg 
trådte ind i den superflotte bygning, følte jeg mig set 
og velkommen. Jeg hæftede mig også ved, at mange 
kolleger hilste på hinanden med smil og kram. 

Vi bruger meget ofte Middelfart Sparekasse som case, 
når vi holder foredrag rundt om i verden, og det inspi-
rerer altid ledere og HR-folk at høre om alle de fanta-
stiske initiativer inden for selvledelse, ansættelse, ud-
vikling, feedback osv . Men det bedste er altid, når vi 
fortæller om Sparekassen i udlandet på engelsk - nav-
net Middelfart giver et godt grin hver gang." 
Alexander Kjerulf, ekspert i arbejdsglæde og stifter af 
"Arbejdsglæde nu".

Alexander Kjerulf var på besøg i Middelfart i efteråret for at 
skyde Sparekassens medarbejderdag i gang.



8 Omsorg?8a: Hvordan hjælper arbejdspladsen medarbejderne til at balancere 
arbejdsliv og privatliv?

8b: Hvordan støtter arbejdspladsen medarbejderne i særlige situa
tioner, herunder ved en personlig krise, sygdom i familien etc. Giv 
gerne eksempler på individuelle historier og/eller formelle politikker.

8c: Hvad gør arbejdspladsen for at fremme mangfoldighed og inte
gration ift. etnisk baggrund, køn, alder, seksualitet, tilhørsforhold og 
nedsat arbejdsevne? Hvis muligt, må I gerne dokumentere ændringer 
i arbejdspladsens demografi og i ledelsen.
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Vi forsøger på forskellig vis at have fokus på det hele 
menneske i hverdagen gennem en tæt dialog mellem 
leder og medarbejder samt kolleger imellem.

Vi mener, at ledelse blandt andet handler om at skabe 
balancer. Balance mellem bløde og hårde værdier, 
mellem teamet og medarbejderen, mellem menneske 
og teknologi, mellem rødder og udvikling og mellem 
arbejde og privatliv.

For rigtig mange flyder arbejds- og fritidsliv mere og 
mere sammen. Sparekassen skal opstille rammer, så 
medarbejderne kan foretage sunde og fornuftige prio-
riteringer i forhold til vores arbejds- og fritidsliv. Der-
for har vi i forbindelse med den nye strategiperiode 
bl.a. søsat konkrete initiativer, der bakker op herom. 
Eksempel vis er worklife-balance en integreret del af 
vores nye MUS-koncept, som vi implementerede i 
2016. Sparekassens overenskomst støtter også op om 
en sund fordeling mellem arbejds- og fritidsliv.

Den første del af kapitel 8a er bygget op om de sociale 
bestemmelser via vores overenskomst. Anden del af 
besvarelsen omhandler Sparekassens egne initiativer 
uden for overenskomsten.

Sociale bestemmelser via  
overenskomst
Alle medarbejdere i Sparekassen er omfattet af over-
enskomsten mellem Finansforbundet og Finanssek-
torens arbejdsgiverforening. Overenskomsten lægger 
et meget højt niveau for grundvilkårene, ligesom løn-
niveauet for sektoren er pænt. 

Børnedeltid
Medarbejdere med børn under 12 år har mulighed for 
at få nedsat arbejdstid til 30 timer pr. uge i en periode 
på op til 12 måneder. Perioden kan også opdeles i fire  
 perioder á 3 måneder.

Graviditet og barsel
Vi har oplevet, at flere medarbejdere har haft udfor-
dringer ved at vende tilbage til arbejdspladsen efter 
endt barsel. Det er meget individuelt, hvad årsagen 
er, men vi har konstateret, at frygten for manglende 
tilhørsforhold til Sparekassen spiller en væsentlig 
rolle. Afdelingslederne skal derfor sikre, at der er en 
løbende kontakt med medarbejderne igennem hele 
barselsperioden. Det er med til at sikre en tilknytning 
til kollegerne under barselsperioden. Det er ligeledes 
vigtigt, at medarbejderne ved, at der er plads til dem, 
når de kommer tilbage.

Vi oplever ofte en ændring i de behov og ønsker, 
 medarbejderne har til arbejdspladsen efter endt bar-
selsorlov. Det kan være et ønske om at starte på deltid 
eller et ønske om mindre krævende arbejdsopgaver.

Balance mellem  
arbejdsliv og privatliv
8a: Hvordan hjælper arbejdspladsen medarbejderne til at balancere  
arbejdsliv og privatliv?  

"Vi skal brænde for vores arbejde  
– uden at brænde ud." 
Helle Lund Gregersen, HR-chef.
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Vi forsøger at være fleksible, så vidt det er muligt og 
efterkomme de ønsker og behov, der kan opstå efter 
endt barselsorlov. Aftaler om at vende tilbage til Spa-
rekassen på ændrede vilkår indgås i samarbejde med 
medarbejderen og baseres på den individuelle situa-
tion.

Pensionsbidrag under barsel uden løn
Hvis en medarbejder afholder barsel uden løn, beta-
ler Sparekassen såvel Sparekassens som medarbej -
derens pensionsbidrag i hele perioden.

Der er gode vilkår ved 
barselsorlov i overenskom
sten – både for mænd og 
kvinder, fx mulighed for 
deltidsansættelse  
i en periode efter endt  
barselsorlov.

1) Retten til fuld løn er betinget af, at medarbejderen er berettiget til dagpenge i perioden. 

Dagpenge i 20 uger

De 4 uger ud af 12 uger skal afholdes inden  
for de første 14 uger efter fødslen. 

Mor

Far

14 uger
Barselsorlov
OBS! Første 2 uger er pligtige at 
afholde

32 uger
Forældreorlov 1)

Fødsel/termin
(fødselstidspunktet er sidste dag i graviditetsorloven)

Fuld løn Fuld løn i 26 uger

4 uger
Graviditets 
orlov

2 uger
Fædreorlov
Fuld løn

2 uger
Forældreorlov
Fuld løn

Kvindelige medarbejdere har op til 26 ugers barsel med fuld løn1)

Mandlige medarbejdere har derudover mulighed for at holde 12 ugers forældreorlov med fuld løn1. 
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I 2016 har 5 mandlige 
og 6 kvindelige med
arbejdere benyttet 
sig af muligheden 
for barsels og  
forældreoverlov.

Jonas Rasmussen, rådgiver i Vejle, holdt 
10 ugers barselsorlov i 2016.

Mads Lindskov Petersen, 
 erhvervsrådgiver i Middelfart, 
blev far første gang i 2014, hvor 
han holdt 12 ugers barselsorlov 
og anden gang i 2016, hvor han 
holdt 6 ugers barselsorlov.

Investeringsrådgiver   
Jeppe Salling holdt 2 ugers 

forældreorlov i 2016.

I 2016 holdt Henrik Toverud 
Stokkebæk, privatkundechef i 

Esbjerg, 4 ugers barselsorlov.

Anders Peter Skjoldborg, erhvervsrådgiver i Kolding, bruger hver torsdag 
halvanden time af sin forældreorlov til at hente sine tvillinger på 6 år fra 
skole, så der kan hygges med lektier og hjemmebag.

8



"I efteråret tog jeg nogle fag på uni
versitetet i Odense. Timerne lå hver 
torsdag, så jeg gik derfor tidligere og 
mødte også tidligere. Det er rart, at 
man selv kan planlægge arbejdsti
den, for ellers havde jeg ikke kunne 
følge undervisningen. Den fleksi
ble arbejdstid betyder også, at jeg 
kan nå til forældremøder på skolen. 
De starter allerede klokken 16, hvor de 
fleste forældre først får fri." 
Tina Jakupovic Thomsen, 
økonomimedarbejder.

Tina Jakupovic Thomsen, 
økonomimedarbejder.

Ferie
Alle Sparekassens medarbejdere kan hvert år afholde 
6 ugers ferie med fuld løn. Sparekassens medarbej-
dere har endvidere mulighed for at overføre den 5. og 
6. ferieuge samt overenskomstbestemte feriedage til 
det efterfølgende ferieår.

Særligt ferietillæg
Ferietillægget er lovreguleret og skal, jf. ferieloven, 
udgøre 1 procent af den ferieberettigede løn. I Middel-
fart  Sparekasse er medarbejdernes ferietillæg på 3,25 
procent.

Flekstid
I forbindelse med overenskomsten har Sparekassen 
indgået en lokalaftale for flekstid. Flekstid er medar-
bejderens mulighed for selv at tilrettelægge sin dag-
lige arbejdstid under hensyn til Sparekassens drift. 
Det giver medarbejderen mulighed for at møde ind 
tidligere eller senere en dag, hvis der er behov for det, 
og til gengæld gå tidligere eller senere en anden dag. 
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Forsikringer
Medarbejderne er omfattet af følgende forsikringer:
T  Fuldtids ulykkesforsikring
T  Forsikring ved død og kritisk sygdom
T  Sundhedsforsikring 
T  Tandforsikring
T  Røveriforsikring.

Ved dødfald udbetales kr. 150.000, og ved kritisk syg-
dom udbetales kr. 200.000. Medarbejderes børn er 
endvidere dækket for kritiske sygdomme indtil det 
fyldte 18. år. Udbetalingssummen til børn er kr. 50.000.

Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring
Alle Sparekassens medarbejdere er omfattet af en 
sundhedsforsikring. Det betyder, at medarbejdere 
med akut behov for behandling har hurtig adgang til 
denne, og dermed skånes medarbejderen i mange til-
fælde for langvarige og belastende sygeforløb.

Medarbejdernes hjemmeboende børn er automatisk 
omfattet af sundhedsforsikringen med samme rettig-
heder indtil det fyldte 24. år. Ægtefæller kan tegne for-
sikringen på favorable vilkår, ligesom medarbejderes 
børn kan tegne en fortsættelse efter det fyldte 24. år.

Sundhedsforsikringen dækker blandt andet over:
T   Undersøgelse, behandling/operation enten ambu-

lant eller under indlæggelse
T   Behandling af psykiske lidelser (ingen begrænsning 

af tid eller antal behandlinger)
T   Behandling hos fysioterapeut, zoneterapeut og 

 kiropraktor
T   Ingen karensperiode for nye sygdomme/ulykkes-

tilfælde.

Arbejdsgiverbetalt tandforsikring
Alle Sparekassens medarbejdere er pr. 1. juli 2017 om-
fattet af en tandforsikring. Forsikringen dækker over-
ordnet følgende behand linger:

fyldninger, røntgen, bedøvelse, rodbehandlinger, 
 parodontose, kirurgi, protetik og bideskinner. Forsik-
ringen indeholder desuden en ulykkesdækning og tyg-
geskadedækning. 

Der er ingen begrænsning på antallet af årlige be-
handlinger. Erstatning til medarbejderen beregnes 

efter Dansk Tandforsikrings liste over erstatningspri-
ser. Den samlede årlige forsikringssum udgør maks. 
30.000 kr. pr. medarbejder med en årlig selvrisiko på 
maks. 995 kr. pr. medarbejder.

Omsorgsdage
Alle sparekassens ansatte har, udover 6 ugers ferie, 5 
årlige omsorgsdage med fuld løn.

Frihed ved børns sygdom
Medarbejdere har ret til frihed med løn i op til 5 dage 
ved hjemmeboende barns sygdom. Ved hospitalsind-
læggelse eller ambulant behandling af barn under 18 
år, hvor forældrenes tilstedeværelse kræves, har med-
arbejderen ret til op til  2 ugers orlov med fuld løn. Ved 
behov for yderligere frihed gives der orlov uden løn i 
den periode, der er behov for pasning af barnet.

Denne frihed har i særlig grad været gavnlig i 2015 
og 2016, hvor mange børnefamilier har været ramt af 
 influenzaepidemi.

Orlov
Medarbejdere med 5 års anciennitet har ret til orlov 
uden løn og pension i op til 6 måneder.

Orlov til pasning af nærtstående
Hvis en medarbejder har nærtstående, der er handi-
cappede, kritiske syge eller døende, har medarbej-
deren ret til orlov med fuld løn, hvis medarbejderen 
ansættes af kommunen eller får bevilget plejeveder-
lag. Pensionsindbetaling og optjening af ferie sker på 
normale vilkår, ligesom orlovsperioden medregnes i 
medarbejderens anciennitet.

Kompetenceudvikling og udviklingsplan
Sparekassen skal sikre alle medarbejderes kompe-
tenceudvikling via regelmæssige udviklingssamtaler. 
Her udarbejdes en udviklingsplan, der er gældende for 
begge parter.

Pulje til kompetenceudvikling
Alle pengeinstitutter indbetaler til puljen, hvor alle 
medarbejdere kan deltage i kurser og søge om tilskud 
til uddannelse/kurser.
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Ret til frihed til uddannelse
Medarbejdere med 2 års anciennitet har ret til frihed 
uden løn i indtil 10 dage til uddannelse i de år, hvor 
medarbejderen ikke deltager i anden uddannelse.

120 dages regel
Afskedigelse grundet sygdom i mere end 120 dage kan 
ikke finde sted i Sparekassen.

Afskedigelser
Ved afskedigelse er medarbejderen sikret nogle øko-
nomiske rettigheder udover de i funktionærloven fast-
satte. Derudover får medarbejdere over 50 år også en 
særlig pensionsgodtgørelse ved afskedigelse.

Pensionsordning
Medarbejdere, som er omfattet af overenskomster 
indgået mellem Finanssektorens Arbejdsgiverfor-
ening (FA) og Finansforbundet eller en virksomheds-
overenskomst i henhold til hovedaftalen mellem FA og 
Finansforbundet, er den 1. i måneden efter sit fyldte 18. 
år berettiget til en pensionsordning. Pensionsbidraget 
udgør mindst 16,25 procent, heraf mindst 11 procent 
fra Sparekassen.

Seniordeltid
Ansatte over 60 år med mindst 5 års uafbrudt ansæt-
telse har mulighed for at få nedsat arbejdstid. Indbeta-

ling af pensionsbidrag fortsætter på baggrund af den 
hidtidige ansættelsesgrad.

Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i 
virksomheden i mindst fem år og er fyldt 
T   60 år, har ret til at få nedsat deres arbejdstid til en 

arbejdstidsprocent mellem 80 og 100 af fuldtids-
beskæftigelse

T   62 år, har ret til at få nedsat deres arbejdstid til en 
arbejdstidsprocent mellem 70 og 100 af fuldtids-
beskæftigelse

T   64 år, har ret til at få nedsat deres arbejdstid til en 
arbejdstidsprocent mellem 60 og 100 af fuldtids-
beskæftigelsen.

Efter arbejdstidsnedsættelsen indbetaler både med-
arbejder og virksomhed pensionsbidrag på baggrund 
af den hidtidige ansættelsesgrad. Pr. 31. december 
2016 har syv medarbejdere en seniordeltidsordning.

Valgfrihed vedrørende pension for seniorer
Hvis man som medarbejder i Middelfart Sparekasse 
har valgt at gå på deltid for seniorer, kan man vælge at 
få udbetalt sit arbejdsgiverbidrag og undlade at indbe-
tale sit eget bidrag til sin pensionsordning. Dette bety-
der, at man som seniormedarbejder kan gå på deltid 
og samtidig, til dels, bevare sin hidtidige løn.

"Alle medarbejdere i Sparekassen er 
omfattet af overenskomsten mellem 
Finansforbundet og Finanssektorens 
arbejdsgiverforening. Det er en over
enskomst, der lægger et meget højt 
niveau for grundvilkårene, ligesom 
lønniveauet for sektoren er pænt. 
Overenskomsten er blandt andet 
med til at sikre en høj grad af tryghed 
hos den enkelte medarbejder."
Helle Lund Gregersen, HR-chef.



132    Omsorg

8 I 2016 har 16 medarbejdere 
benyttet sig af tilbuddet 
om en helbredsundersøgel
se. Der er ved undersøgel
serne blandt andet konsta
teret forhøjet kolesterol, 
sukkersyge og hul i hjertet.

Tilbud uden for overenskomst
Ud over at være en del af en fordelagtig overens-
komst har Sparekassen også andre attraktive tilbud 
og  initiativer, som mange medarbejdere benytter sig 
af, og som er med til at fremme et sundt arbejdsmiljø.

Influenzavaccination
Sparekassen tilbyder medarbejderne gratis influenza-
vaccine hos egen læge. Vaccinationen må gerne finde 
sted inden for arbejdstiden. Muligheden for influenza-
vaccine er alene et tilbud, og Sparekassen fører ikke 
nogen former for statistik over, hvilke medarbejdere 
der vaccineres.

Massage
Alle Sparekassens medarbejdere tilbydes massage-
ordning på fordelagtige vilkår. Medarbejderen betaler 
selv halvdelen af udgiften til behandlingen, dog maks. 
100 kr. pr. halve time, mens Sparekassen betaler resten. 
Tiden lægger medarbejderen selv til. Derudover er der 
mulighed for massage via sundhedsforsikringen.

Arbejdsgiverbetalt helbredsundersøgelse
Udover sundhedsforsikringen tilbydes alle ansat-
te hvert 3. år, og oftere ved behov, en omfattende 
 helbredsundersøgelse.

Sparekassen har en aftale med privathospitalet Møl-
holm, hvor undersøgelsen foregår. Undersøgelsen om-
fatter bl.a.:
T   spørgeskema
T   risikovurdering/helbredssamtale (rygning, vægt, blod- 

   prøver mm.)
T   lymfeknudeforhold
T   hudundersøgelse (modermærker)
T   mundhule, hals og bugorganer
T   kredsløbsforhold på hals og ben
T   blodtryk og body mass index
T   blodprøver til vurdering af blodprocent, kolesterol-

profil, blodsukker, saltindhold, nyre- og leverfunktion
T   urinprøve for sukker, blod og hvide blodlegemer
T   hjertekardiogram
T   lungefunktionsundersøgelse
T   skanning af hjertet (ekkokardiografi)
T   efter individuel vurdering undersøges for blod i 

 afføring (kræft i mave-tarmkanalen) 
T   ved alder over 50 år udføres arbejdstest (cykeltest).

Medarbejdernes nærmeste familie har mulighed for, 
via egenbetaling, at få undersøgelsen til samme pris 
som Sparekassen.

Sundhed og trivsel - KRAMSS
Kost, rygning, motion og stress (KRAMS) er faktorer, 
som er væsentlige for vores helbred og trivsel. Der-
for måler vi løbende på disse faktorer via vores årlige 
KRAMS-spørgeundersøgelse. Undersøgelsen er ano-
nym og sendes til medarbejderne via mail. Vi informe-
rer desuden om undersøgelsen på intranettet. 

Vi igangsætter initiativer på baggrund af resultaterne.  
Det sker både centralt og decentralt og kan iværk-
sættes i og af den enkelte afdeling. Et eksempel på et 
initia  tiv, der er opstået lokalt, findes i Vinding, hvor de 
har et fælles mål om vægttab. Det skriver vi om på de 
kommende sider.  I 2016 har vi nedsat en arbejdsgrup-
pe med medarbejdere fra flere afdelinger, som med 
 afsæt i resultaterne fra undersøgelsen undersøger 
muligheden for at igangsætte sundhedsfremmende 
tiltag for hele Sparekassen. 

I 2016 tilføjede vi et ekstra ”S”, nemlig søvn, som frem-
adrettet vil indgå som et område i spørgeundersøgel-
sen. Søvnmangel kan have en negativ indflydelse på 
vores hverdag og for vores trivsel i det hele taget. Kan 
manglende søvn relateres til arbejdsmæssige årsager, 
er det vigtigt at undersøge, hvordan vi kan bidrage til at 
forebygge mange af de sundhedsmæssige konsekven-
ser, som manglende søvn kan medføre. Før søvn blev et 
fokusområde i KRAMSS-undersøgelsen, blev det disku-
teret på et møde med Den brede Ledergruppe.
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vurderer, at  
deres fysiske  
helbredstilstand  
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Vægttab i Vinding
De ni kolleger i Vinding-afdelingen er på en fælles mis-
sion: vægttab. Og det kan ses. Ikke bare omkring ma-
ven, men også på bordet og på væggene i frokoststuen.

Der er knækbrød og Cheasy-ost på bordet. Og masser 
af skåret frugt. På opslagstavlen er der et billede af 
nogle appelsiner ledsaget af teksten: ”Frugt og grønt 
øger risikoen for at leve længere”.

Før årsskiftet stod menuen på håndværkere og også 
gerne kage nogle gange i ugens løb. Det blev for meget 
for rådgiver Carsten Møller Larsen.

”Efter mine første fire måneder i Sparekassen, kunne 
jeg ikke være i noget som helst. Så jeg holdt op med at 
spise morgenmad i afdelingen og havde kun salat med 
til frokost. Det gav nogle spydige bemærkninger, men 
da vi kom hen omkring juletid, kunne de andre godt 
se, at det måske ikke var så tosset endda”, fortæller 
 Carsten Møller Larsen.

Kollegaen Elin Bjerrum tog stafetten og inviterede alle 
i afdelingen ”På kur med Carsten”.

”Jeg tænkte, at når Carsten kunne være så stabil, selv 
om vi mobbede ham, så kunne vi andre også. Samti-
dig kunne jeg huske, at vi for 10-12 år siden kørte noget 
lignende i hele Sparekassen i samarbejde med Vægt-
konsulenterne, hvor vi alle blev vejet hver mandag. 
Det måtte vi kunne gøre selv”, siger Elin Bjerrum.

Morgenvejning hver fredag
Og det kunne de. Hver kollega satte sig et personligt 
mål for vægttab i perioden fra januar til maj. Samt et 
middel til at opnå målet. Nogle løber, nogle cykler, 
andre går en tur, og andre igen har valgt fitness som 
vejen til vægttabet.

Hver fredag er der afrapportering. Alle går på vægten 
derhjemme fra morgenstunden og noterer på skema-
et, der hænger i frokoststuen.

”Det er en stor motivationsfaktor – og det er 100 gange 
nemmere, når alle er med. Førhen var det enten den 
ene eller den anden, der syntes, vi skulle have noget 
om eftermiddagen. Nu er der ikke nogen, der snakker 
om at hente kage. Bagerregningen er blevet mindre – 
til gengæld er brugsregningen blevet større”, siger Elin 
med et smil – og konstaterer, at Carsten igen spiser 
morgenmad i afdelingen, efter menuen er blevet lavet 
om til rugbrød, knækbrød og frugt.

De ni kollegers mål om at tabe over 54 kilo fra januar til 
maj blev lige knapt indfriet.

”Nogle når helt i mål, andre ikke helt, men det gør ikke 
så meget. Der er mange andre positive effekter. Nogle 
døjer lidt med blodtrykket og andet, og der har vægt-
tabet en tydelig positiv effekt”, siger Elin.

Carsten Møller Larsen noterer 
ugens vægttab.
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Sparekassen er fleksibel og tager individuelle friheds-
hensyn ved fx familiære mærkedage, sygdom og døds-
fald. Vi har ingen nedskrevne regler ud over dem, der 
står i overenskomsten. Det aftales individuelt med 
den enkelte medarbejder, hvad han eller hun har brug 
for, og Sparekassen vurderer, hvordan vi bedst muligt 
kan understøtte dette behov. 

Vi tror på, at det giver det bedste udgangspunkt for 
medarbejderne og dermed også for Sparekassen. De 
medarbejdere, der har oplevet en sådan situation, 
 betegner den respekt og tillid, de har oplevet, som 
det ”personalegode”, de vægter allerhøjest. Det er en 
omsorg og respekt, der ikke kan sammenlignes med 
nogen massageordning eller sundhedsforsikring.

Krisehjælp og psykologisk rådgivning
Sparekassen ønsker at hjælpe medarbejdere, der har 
brug for psykolog hjælp og har derfor, udover den psy-
kologihjælp der tilbydes via sundhedsforsikringen, 
indgået en samarbejdsaftale med CRECEA A/S.

CRECEA A/S har et landsdækkende team af psykolo-
ger, kriseterapeuter og psykoterapeuter, der hurtigt 
og professionelt kan sikre medarbejderne hjælp i 
situa tioner, der er følelsesmæssigt belastende, f.eks. 
ved røveri, overfald, trusler, dødsfald o.lign.

Støtte i særlige situationer
8b: Hvordan støtter arbejdspladsen medarbejderne i særlige situationer, 
herunder ved en personlig krise, sygdom i familien etc. Giv gerne eksempler 
på individuelle historier og/eller formelle politikker.

I undersøgelsen "Dan
marks Bedste Arbejdsplad
ser" for 2016 svarede 99 
procent af medarbejderne, 
at man i Sparekassen udvi
ser omsorg for hinanden.

I 2015 var sygefraværet i 
finanssektoren 3 procent 
(kilde: FA)

Sygefravær (procent af mulig arbejdstid)

2014 2015 2016

Gennemsnitligt sygefravær  
- kort tid (<4 uger) - 1,00 1,12

Gennemsnitligt sygefravær  
- lang tid (>4 uger)     - 0,73 0,76

Gennemsnitligt sygefravær 
i alt 2,24 1,73 1,88
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Hanne mærkede omsorgen fra sine kolleger
Kreditmedarbejder Hanne Eilenberg blev i november 
2016 sygemeldt i en længere periode, da hendes hjerte 
var ude af rytme. I den periode var hun ofte i kontakt med 
sine kolleger – enten pr. telefon, eller også besøgte hun 
dem i Sparekassen. 

En dag Hanne var på besøg hos kollegerne, skulle hun ef-
terfølgende til tandlæge grundet en knækket tand.  

Da HR chef Helle Lund Gregersen hørte det, gjorde hun 
med det samme opmærksom på muligheden for, at 
Hanne kunne få skaden dækket via Sparekassens ulyk-
kesforsikring. Med manglende overskud lagde Hanne 
hurtigt muligheden på hylden. Da Hanne skulle videre 
fra Sparekassen til tandlæge, havde Helle allerede ud-
fyldt forsikringspapirerne for hende. Hanne skrev efter-
følgende denne mail til Helle: 

Svend Erik fik besøg af direktøren

”Jeg havde en meget fin oplevelse, da jeg var sygemeldt i en 
 periode i 2016. Martin (adm. direktør, red) ringede til mig og spurg-
te, om han måtte komme på besøg. Det havde meget stor betyd-
ning, specielt fordi jeg var ny medarbejder, og så på den måde jeg 
er ansat på, hvor jeg ingen daglige kolleger har.

Jeg vil også gerne fremhæve den opmærksomhed, jeg har fået fra 
Helle (HR-chef, red.) og Peter (vicedirektør, red.). Ovennævnte er 
det, der gør, at jeg vil gå gennem ild og vand for Middelfart Spa-
rekasse. Jeg har undervist i stort set alle pengeinstitutter i Dan-
mark, og der er ingen som MS!” 
Svend Erik Bundgaard Stær, kundechef i storkundeafdelingen. 
Svend Erik er 62 år og arbejder fra sin hjemmeadresse i Skander-
borg.

Kære Helle
Har bare lige lyst til at skrive til dig, at jeg blev så 
utrolig glad for din omsorg i fredags. Både at du 
kom hen til mig, snakkede og gav et kram, men 
også dit overskud til mig.
Det var bare så sødt af dig, at udfylde og klargøre 
forsikringsblanketten, da du ku se jeg ikke selv 
havde overskuddet. Ved endnu ikke om den dæk-
ker, men det er også lige meget. Det at du viste 
mig den gestus, var VIRKELIG noget der rørte mig.

Af hjertet tak og rigtig god mandag.

Kærlig hilsen
Hanne Eilenberg
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Et lille fald, der fik store konsekvenser

Det er den 1. oktober 2015. Privatkundechef Belinda 
Emborg Knudsen er på vej nedenunder i afdelingen i 
Hedensted, da hun falder på trappen. Det er højest en 
tre-fire trin, hun kurer ned, før hun havner på det lille 
repos, som fører til yderligere 20 trin ned.

”Jeg kan huske, at jeg når at tænke, at jeg for alt i verden 
ikke skal trille ned af de næste trapper, for så kan det for 
alvor gå galt”, fortæller Belinda Emborg Knudsen.

Det skal vise sig, at det korte fald er rigeligt slemt i sig 
selv.

”Jeg ligger og tænker, at det her godt nok er pinligt, og 
nu skal jeg op at stå. Men min venstre arm gjorde bare 
så ondt. Jeg tænkte, at jeg nok have revet albuen af 
led, så jeg måtte ligge helt stille”, fortæller Belinda.

Hun kom på hospitalet og fik morfin til at tage toppen 
af smerterne. Snart viste det sig, at det var gået me-
get værre. Belindas albue havde taget alvorlig skade. 
Knoglen var knust, og en operation var nødvendig.

For at gøre ondt værre, fik hun en skade på nerven i 
albuen i forbindelse med operationen. Halvandet 
år senere er hun netop blevet opereret igen for at 
fjerne noget arvæv i albuen for dermed at kunne øge 
bevæge ligheden i leddet.

Hjem efter fire måneder på jobbet
Ulykken skete bare fire måneder efter, Belinda var til-
trådt i stillingen som privatkundechef i Hedensted-af-
delingen. Og hun har ikke været i nærheden af en fuld 
arbejdsuge siden faldet. Før hendes anden operation 
arbejdede hun 10 timer om ugen. Nu arbejder hun i 
tre-fire timer om ugen.

”Jeg forsøger at gøre mig så nyttig, som jeg kan i de 
timer, jeg kan arbejde. Sparekassen og Rune (afde-
lingsdirektør i Hedensted, red.) har været fantastiske 
til at bruge mig. Jeg forsøger at gøre noget af det, jeg 
var ansat til – kampagner og aktiviteter. Og så hjælper 
jeg rådgiverne med at ringe til kunder og booke møder 

– nogle af de ting, de kan have svært ved at nå i hver-
dagen”, fortæller Belinda.

De bare fire måneders anciennitet i Sparekassen var 
naturligvis en ekstra usikkerhedsfaktor i forhold til, 
hvordan Sparekassen ville stille sig til en medarbejder, 
hvor udsigten til at komme bare i nærheden af fuld tid 
kan være langt ude i horisonten. Usikkerheden blev 
manet til jorden af den opbakning og forståelse, hun 
mødte. 

At have tilknytning til arbejdspladsen betyder meget 
for Belinda.

”Det betyder meget, at jeg har et godt forhold til min 
arbejdsplads, et sted hvor jeg kan gøre mig nyttig med 
den viden, jeg har. Det betyder, at jeg fortsat har en 
helhed med familie, venner og job, og der er et mål 
med den hårde genoptræning. Jeg forsøger at byde 
mig til, og det er fantastisk, at mine kolleger giver 
plads til det”, siger Belinda, som trods en pæn portion 
modgang og konstante smerter har beholdt humøret 
og optimismen.

”Jeg tog en beslutning om, at jeg til trods for min 
 situation vil være positiv og se muligheder. Jeg skal 
ikke bare være et offer. Det får hverken jeg eller mine 
omgivelser noget ud af. Mine børn skal også se, at selv 
om der kommer modgang, så skal man kæmpe og få 
det bedste ud af situationen.”

Hvor god albuen kan blive, ved hun ikke. Den står på 
hård og langvarig genoptræning.

”Jeg aner ikke, hvad fremtiden bringer. Det, jeg rigtig 
gerne vil, er at få et så normalt liv som muligt med så 
få smerter som muligt. Det er de helt basale ting som 
at kunne cykle en tur og at komme på arbejde igen. I 
Sparekassen kan jeg passe mit arbejde ind efter min 
træning. Det er en fantastisk mulighed. I mit sygdoms-
forløb har jeg mødt rigtig mange andre, og jeg kan 
bare sige, at der er stor forskel på, hvordan det tackles 
rundt omkring på arbejdspladserne.”

"Jeg tog en beslutning om, at jeg  
til trods for min situation vil være 
positiv og se muligheder. Jeg skal  
ikke bare være et offer." 
Belinda Emborg Knudsen,  
privatkundechef.
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Afskedigelser og outplacement
Funktionærloven giver mulighed for at afskedige 
medarbejdere grundet sygdomsfravær i mere end 120 
dage. Som en del af vores overenskomst kan denne 
mulighed ikke finde sted i Middelfart Sparekasse.

Derudover er den enkelte, der afskediges, sikret nogle 
særlige økonomiske rettigheder. Medarbejdere, der 
har været ansat uafbrudt i mindst 12 år, modtager, 
udover den i funktionærloven fastsatte fratrædelses-
godtgørelse, en særlig godtgørelse, svarende til:
T  1x månedsløn for medarbejdere der er fyldt 40 år
T  2x månedsløn for medarbejdere der er fyldt 45 år
T  3x månedsløn for medarbejdere der er fyldt 50 år
T  5x månedsløn for medarbejdere der er fyldt 55 år
T  6x månedsløn for medarbejdere der er fyldt 60 år

For medarbejdere, der er fyldt 50 på fratrædelsestids-
punktet, betaler Sparekassen – ud over den ovenstå-
ende særlige godtgørelse – 8 måneders arbejdsgiver- 
og medarbejderpensionsbidrag til medarbejderens 
hidtidige pensionsordning eller anden pensionsord-
ning.

For medarbejdere, der er fyldt 55 på fratrædelsestids-
punktet, betaler Sparekassen – ud over den ovenstå-
ende særlige godtgørelse – 20 måneders arbejdsgiver- 
og medarbejderpensionsbidrag til medarbejderens 
hidtidige pensionsordning eller anden pensionsord-
ning.

Middelfart Sparekasse tilbyder alle medarbejdere, der 
opsiges uanset årsag, et outplacement-forløb i samar-
bejde med konsulentvirksomheden Otto Consult.

Forløbet varer 2-3 måneder med minimum 8 møder 
á 1-2 timers varighed. I forløbet afklares medarbejde-
rens faglige og personlige kompetencer, og der gives 
praktiske værktøjer til jobsøgning, udarbejdelse af CV/
ansøgning, praktisk træning i jobsamtale samt anven-
delse af netværk. 

I 2016 har fire fratrådte medarbejdere taget imod til-
buddet om et outplacement-forløb.

Intern omplacering af medarbejdere pga. syg-
dom/nedslidning
Sparekassen bidrager gerne til intern omplacering af 
medarbejderne pga. sygdom, nedslidning eller ændre-
de jobforudsætninger, såfremt det reelt giver mening 
for Sparekassen og medarbejderen. Giver det mere 
mening at tilbyde en fratrædelse, bidrager Sparekas-
sen med jobkonsulent/outplacement.

I 2012 havde vi en medarbejder, der blev omplaceret 
fra kundeleddet til en administrativ funktion på grund 
af en ryglidelse.

I 2013 omplacerede vi en medarbejder efter eget øn-
ske. Efter to røverier følte en af vores kasserere ikke 
længere, at hun havde det psykiske overskud til fort-
sat at være i den afdeling, hvor hun havde været udsat 
for røveri. Hun fik derfor tilbudt en administrativ stil-
ling på hovedkontoret, som har givet medarbejderen 
en ny arbejdsglæde.

Der er i de seneste fem år ikke indgået nogen fratræ-
delsesaftaler pga. sygdom/nedslidning.

Michaela Otto – Otto Consulting
Vi ønsker at tilbyde vores fratrådte 
medarbejdere de bedste muligheder 
for hurtigt at komme videre i nyt job, og 
dette har Michaela Otto hjulpet med. 
Sparekassen har igennem flere år sam-
arbejdet med Michaela omkring outpla-
cementforløb. 
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Håndtering af stress
Stress rammer også ansatte i Sparekassen. Det pri-
mære mål er naturligvis at undgå det, men lige så vig-
tigt er det, at vi er rustet til at hjælpe både den stress-
ramte og kollegerne, når det sker.

I maj 2016 holdt vi stressseminar for alle medlemmerne  
i Den brede Ledergruppe. Målet var at sikre, gruppen 
fik en fælles forståelsesramme for stress, herunder 
områder som:  
T   stresskilder
T   når arbejdet er en væsentlig del af vores identitet 
T   hvordan kommer stress til udtryk i organisationen, 

i et team, hos ledere og ansatte? 
T   hvornår er stress et arbejdspladsanliggende? 
T   hvordan oplever vi stress hos os? 
T   hvilke stressudløsende faktorer kan der 

være i organisationen og kultu-
ren? 

T   vores holdninger, tilgang 
og ansvar mht. stress 
og stressforebyg-
gelse 

T   hvilke initiativer 
ønsker vi at 
iværksætte? 

T   stressmanage-
ment 

T   håndtering af 
min egen stress 

T   håndtering af 
stress hos mine 
medarbejdere - her-
under hjælperollen 

T   hvordan sætter jeg 
stressforebyggelse på 
dagsordenen i mit team? 

T   overvejelser og praksis om-
kring tilbagevenden  
efter stresssygemelding. 

”Vi har haft to ledere i Sparekassen, der af forskel-
lige årsager blev ramt af stress. Der oplevede vi som 
organisation, hvor svært det er, når en mellemleder 
rammes. De leder både opad, på tværs og nedad, og 
der er derved mange, der påvirkes, og mange hensyn 
der skal tages. Det gælder både ift. den stressramte, 
til afdelingen, hvor lederen er, og selvfølgelig overord-
net til Sparekassen. Dette er blandt andet en af år-
sagerne til, at vi har valgt at afholde en workshop for 
Den brede Ledergruppe og derigennem starte en pro-

ces op, hvor vi bliver klædt bedre på. Vi tror på  
ingen måde, at vi kan undgå stress i Spare-

kassen. Vi vil bare gerne kunne hånd-
tere det på den bedst mulige måde. 

Det har været en god dialog med 
CABI* og seniorkonsulent Han-

ne Holm Andersen, som har 
faciliteret workshoppen, er 

meget kompetent”.

Helle Lund Gregersen, 
HR-chef.

Vi tror på ingen måde, at vi kan und
gå stress i Sparekassen. Vi vil bare  
gerne kunne håndtere det på den 
bedst mulige måde.

STRESS

*CABI = Center for aktiv beskæftigelse er en  
selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet

8
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På tværs af generationer, køn og kulturer ses der mod-
satrettede interesser, logikker og måder at anskue 
omverdenen på. Sparekassen tror på, at mangfol-
dighed er en styrke, og vi skal have fokus på at lede 
og motivere ud fra forskellige behov. Vi skal udnytte 
medarbejdernes forskelligheder til at skabe en kon-
struktiv dialog og opgaveløsning, og vi skal turde lære 
af hinanden, selv om vi ikke har samme opfattelse af 
tingene.

Mangfoldighedsledelse i Middelfart Sparekasse foku-
serer på at udnytte de muligheder, der findes i mang-
foldighed, nemlig de ressourcer, der opstår, når men-
nesker med forskellige erfaringer arbejder sammen. 
En ressource, vi tror på, er med til at skabe innovation 
og udvikling. 

I forbindelse med vores arbejde med Garudas Fokus-
Profilen (se kapitel 7) har medarbejderne i alle afdelin-
ger udfyldt profilen og gennemgået den i afdelingen. 
Formålet er at give alle indblik i egne og kollegernes 
fokuspunkter for derigennem at skabe forståelse for 
de forskelligheder, som kan være en barriere for sam-
arbejdet, men kan løftes til at være en styrke, når for-
skellighederne italesættes. Vores medarbejdere er 
forskellige, og ligeledes er vores kunder. Det er vigtigt, 
at vi med medarbejdersammensætningen kan mat-
che vores kunders behov.

Deltid
Sparekassen respekterer, at mennesker er forskellige. 
Derfor er Sparekassen lydhør overfor ønsker om for-
skellige ordninger for medarbejderne, fx en ugentlig 
fridag, fleksibel arbejdstid og seniorordninger, såfremt 
det kan passe ind i helheden for den enkelte afdeling. 
Ordningerne genforhandles årligt.

Mangfoldig ledelse
8c: Hvad gør arbejdspladsen for at fremme mangfoldighed og integra
tion ift. etnisk baggrund, køn, alder, seksualitet, tilhørsforhold og nedsat 
 arbejdsevne? Hvis muligt, må I gerne dokumentere ændringer i arbejds
pladsens demografi og i ledelsen.

”Vi skal brænde for vores arbejde  
– uden at brænde ud.” 
Helle Lund Gregersen, HR-chef.

I undersøgelsen "Dan
marks Bedste Arbejds
pladser" for 2016 svarer 
99 procent, at man bliver 
behandlet retfærdigt, uan
set etnisk oprindelse. 100 
procent svarer, at man bli
ver behandlet retfærdigt, 
uanset seksuel orientering. 

I 2015 var 15,6 procent med
arbejdere ansat på deltid i 
finanssektoren. (kilde: FA)

Deltid

2014 2015 2016

Deltid (procent) 22 21 26
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Medarbejdere i jobs på særlige vilkår
Sparekassen er positiv og åben overfor henvendelser 
fra jobcentre og andre offentlige institutioner med 
henblik på arbejdsprøvning i en periode. Det kan en-
ten resultere i, at den pågældende medarbejder kom-
mer videre med en uddannelse eller til et nyt job, men 
det kan også betyde, at Sparekassen vælger at ansæt-
te den pågældende.

Det er vigtigt for Sparekassen, at det giver mening 
både for den enkelte og for Sparekassen at sige ja til 
en arbejdsprøvning - at vi reelt har noget at tilbyde, 
således at vi er med til at klæde medarbejderen bedst 
muligt på til job. 

Job med særlige vilkår (antal personer)

2014 2015 2016

Fast stilling/flexjob 2 2 2

Virksomhedspraktik 1 3 3

Midlertidig stilling 0 3 3

8
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Christina er i virksomhedspraktik – nu bliver hun elev
I 2016 indgik vi en aftale om virksomhedspraktik med 
daværende 33-årige Christina Sehested Kjærgaard. 
Christina havde en periode med stress, depression 
og sygemelding, og virksomhedspraktikken har derfor 
handlet om, at Christina bliver ”arbejdsklar” igen. 

Christina er uddannet mediegrafiker. Hun blev til at 
starte med tilknyttet marketing og forretningsudvik-
ling og nu administrationsafdelingen. Christina star-
tede på 12 timer og har nu en ugentlig arbejdstid på 20 
timer, som løbende stiger. 

Praktikopholdets varighed løber frem til slut august 
2017, og Christina har i den periode fået det så meget 
bedre, at Sparekassen har tilbudt hende en elevplads 
i administrationsafdelingen, som hun har takket ja til.
Christina har skrevet et eventyr om sin tid i Middelfart 
Sparekasse. 

”Der var engang en prinsesse; hun drømte om en ny 
fremtid, en ny fremtid i en ny verden, i den nye verden 
”Great Place To Work”. Hun rejste rundt for at finde den 
sagnomspundne verden ”Great Place To Work”, på sin vej 
sendte hun brevduer, skrev med røgsignaler, smed den 
ene flaskepost efter den anden i havet, men lige meget 
hjalp det. Alle vegne var der noget i vejen, så kom hun da 
hjem igen og var så bedrøvet.

En aften blev det da et frygteligt vejr; det lynede og tord-
nede, regnen skyllede ned, det var ganske forskrække-
ligt! Som med et trylleslag skinnede solen, en smuk regn-
buen tonede frem - i alle regnbueisens farver - i den ene 
ende stod en guldstribet Kähler vase, i den anden ende 
lå indgangen til verdenen ”Great Place To Work”. Her stod 
The King, aka Elvis, aka lakaj, med datidens svar på The 
Tube, en MS Guldkaret... For fuld musik, Return To Sen-
der, drønede kareten, Elvis og prinsessen til Middelfart 
Sparekasse."

Det er som et eventyr at være blevet en del af Mid-
delfart Sparekasse. Det, som startede med en lettere 
angstprovo kerende første dag efter lang tids sygemel-
ding, er endt med at blive en verden, jeg føler mig ganske 
godt tilpas i. 

Jeg startede i marketingsafdelingen, da det lå lige til høj-
rebenet pga. min baggrund som mediegrafiker. Det var 
spændende at se, hvordan afdelingen arbejdede fra a til 
å, lige fra udvikling, layout og til færdigt materiale. Jeg 
fik mulighed for at deltage i alt lige fra Matchrace, MTB 
event og udvikling af hjemmesiden m.m.  

Da Sparekassen er et stort hus med mange jobfunk-
tioner, fik jeg muligheden for at stifte bekendtskab med 
andre afdelinger og derved andre arbejdsopgaver. Jeg 
har altid har været nysgerrig på, hvad en administration 
laver, og derfor var det nærliggende at benytte mulighe-
den for at undersøge det. I administrationen har jeg fået 
indsigt i en ny verden, som jeg finder yderst tiltalende. 

Sparekassen står for mig for åbenhed, glæde, overskud, 
empati, hjælpsomhed, humor, personlig og faglig ud-
vikling m.m. Mine kollegaer har ikke været bange for at 
spørge til mig og min situation, både til det faglige men 
også til det personlige. De opfører sig, som om jeg er en 
”almindelig” kollega! Det er ganske befriende, da mange 
ude i den ”virkelige” verden ikke ved, hvilket ben de skal 
stå på, hvis de møder ”sådan en som mig”. 

Alt i alt har Sparekassen været med til at bygge mig op 
igen, både fagligt men også personligt. 

Se, dét er en rigtig historie!”

"Det, som startede med en lettere 
angstprovokerende første dag efter 
lang tids sygemelding, er endt med 
at blive en verden, jeg føler mig gan
ske godt tilpas i."

8
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Kompetencer frem for alder
Sparekassen ønsker en aldersfordeling, der afspejler, 
at vi er en organisation, der til enhver tid kan møde vo-
res kunder og omverden med netop de kompetencer 
og erfaringer, der er brug for. I forbindelse med etable-
ring af nye afdelinger har vi primært ansat erfarne kol-
legaer, men vi har samtidig haft fokus på ansættelse af 
finanselever og finansøkonomer.

I Middelfart Sparekasse sætter vi ikke aldersmærker 
på medarbejderne. Vi ser på kompetencerne og bidra-
get til det arbejdsmæssige fællesskab. Derfor ligger 
det os ikke fjernt at fastholde og rekruttere en med-
arbejder på over 60 år, hvis medarbejderen viser sig at 
have de kompetencer, vi skal bruge. Faktisk er 51 ud af 
vores 300 medarbejdere over 60 år pr. 31. december 
2016. Det svarer til 17 procent Det samme tal for sek-
toren er 8 procent.

I undersøgelsen ”Danmarks Bedste Arbejdspladser” 
for 2016 svarer 99 procent af medarbejderne, at man 
bliver behandlet retfærdigt uanset alder.

Flemming åbnede afdeling som 61-årig
Flemming Kristensen kontaktede os, da han var 61 
år. Han ville gerne åbne en filial i Aarhus. Samme år 
fik han sit ønske opfyldt, og afdelingen åbnede i 2013 
med Flemming Kristensen som afdelingsdirektør. I 
2013 var de 7 medarbejdere, og i 2017 er de 24. 

"Du kan ligeså godt være kørt træt, 
når du er 40 år, som når du er 68. Så 
alderen har ingen betydning."
Helle Lund Gregersen, HR-chef.

Flemming Kristensen 
sammen med kollegaen 
Lars Flink Bohnstedt

I finanssektoren er gen
nemsnitsalderen på 43 år, 
og antallet af medarbej
dere på 60+ år er 8 procent 
for 2016 (maj) (kilde: FA).

Aldersfordeling

2014 2015 2016

Gennemsnitsalder (år) 47 48 49 

Medarbejdere på 60+ år 
(procent) 15 16 17

HRchef Helle Lund Gregersen var i februar 2017 invite
ret af Ældresagen til at holde oplæg om fastholdelse og 
udvikling af seniorer. Hør Helle fortælle om Sparekas
sens tilgang til de ældre medarbejdere:

8
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Karin blev ansat som 60-årig
Karin Bonne Jensen arbejder i ledelsessekretariatet. 
Hun blev ansat som 60-årig og er i dag 65 år.

”Sparekassen er på ingen måde ”aldersforskrækket” – 
snarere tværtimod. Jeg startede på 30 timer om ugen, 
så trappede jeg ned på 14 timer, og i dag arbejder jeg 
8 timer om ugen. Jeg har stadig mange varierende og 
spændende opgaver uden korte deadlines, hvilket 
 betyder, at arbejdet kan indrettes fleksibelt.”

Langsom nedtrapning af arbejdslivet
I Sparekassen har vi ingen seniorpolitik, idet vi tager 
udgangspunkt i hver enkelt medarbejders ønsker og 
behov. Det kan være sundt at tage en snak om senior-
alderen, inden den står lige for døren. Flere vælger at 
trappe ned i stedet for at stoppe helt. På den måde 
får medarbejderne den afsked med arbejdsmarkedet, 
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havde naturligvis fuld respekt for Jørgens beslutning, 
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"Ifølge undersøgelsen ønsker hver 
fjerde lønmodtager mellem 50 og 
69 år at blive ved med at arbejde så 
længe som muligt. Samtidig ville 
hver tredje dansker mellem 5089 
år, der har trukket sig tilbage, gerne 
være blevet længere."
Fremtidsstudiet 2015.  
(kilde: Ældresagen)

Rune Petersen overtog i 2015  
direktørstolen fra Jørgen Jensen.

Karin Bonne Jensen arbej
der i ledelsessekretariatet 

8 timer om ugen. 
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Seniorer i arbejde
Udeholdet, som vi kalder det, består af Niels Erik, Vagn, Leif og Bir-
git. Niels Erik er tidligere Sparekassebetjent og har været i Middel-
fart Sparekasse i 25 år. Da han gik på pension, havde han ikke lyst til 
at give helt slip på hverken arbejdslivet eller Sparekassen. Han har nu, 
bl.a., ansvaret for Sparekassens arkiv. Sammen med Vagn og Leif, som 
også har været tilknyttet Sparekassen i mange år, sørger han også for, 
at udendørs arealerne ved Sparekassens forskellige ejendomme bliver 
passet og plejet. Birgit er pensioneret rengøringsdame fra Sparekassen. 
Hun  varetager nu mindre rengøringsopgaver, ikke i domicilerne, men fx i 
ejendomme, som Sparekassen enten har købt eller solgt.

Uddrag af artikel fra FinansWatch 27. marts 2017

Finanssektoren ældes: "Yngre kræfter kan 
godt være 52 år"
AF STEFFEN MOSES Offentliggjort 27.03.17 kl. 11:58

Antallet af finansansatte under 45 år er på kort tid dykket med over en femtedel, mens 
antallet over 45 år stiger. I Middelfart Sparekasse er direktøren glad for den høje 
gennemsnitsalder, mens Finansforbundet frygter, at sektoren mangler unge.

Inden længe siger Middelfart Sparekasse farvel til en ansat i filialen i Vinding, der går på pension. Og banken har 
derfor ansat en ung efterfølger i form af en 52-årig rådgiver.
"Yngre kræfter kan godt være 52 år. Vi har en række tilfælde, hvor vi har ansat folk, der er over 60 år, og vi ser 
dem ikke som ældre mennesker. Vi ser en masse god erfaring," siger direktør i Middelfart Sparekasse, Martin 
Baltser, til FinansWatch.
De ansattes alder er i Middelfart Sparekasse stigende, som det også er tilfældet i resten af branchen. Antallet af 
beskæftigede i finanssektoren under 45 år er således faldet med 22,6 pct. fra 2008 til 2015, viser tal for 
Danmarks Statistik.
Antallet over 50 år er i samme periode steget 2,4 pct.
"Det er klart, at vi som sektor som helhed skal sørge for at få noget nyt blod ind til at tage over for dem, der 
stopper. Men jeg mener også, at vi her i Middelfart Sparekasse tager vores del af ansvaret," siger Martin Baltser 
og henviser til, at sparekassen hvert år tager en håndfuld elever ind.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Finanssektoren bliver ældre 
Mens antallet af beskæftigede under 45 år falder med over 20 pct., stiger antallet af finansfolk, der er 45 år 
eller derover, en smule.

Under 45 år Over 45 år

2008 2015

Kilde: Danmarks Statistik Hent data

Forhammer kan ramme sektor
Men i Finansforbundet mener formand Kent Petersen, at tallene er et udtryk for, at virksomhederne ansætter for 
få unge.
"Den oplagte konklusion er, at man har glemt at rekruttere," siger Kent Petersen og tilføjer:
"Med den stigende efterspørgsel efter velkvalificeret arbejdskraft, der er generelt, skal sektoren tage det her 
alvorligt. De her tal kan tyde på, at virksomhederne bliver ramt af en ordentlig forhammer, hvis ikke de tager sig 
sammen og rekrutterer."
Ser man på gennemsnitsalderen i sektoren, er den steget med knap et par år fra 42,6 år i 2008 til 44,3 år i 2015.
"En stigning i gennemsnitsalderen på to år er rigtig meget. Og det er helt klart et billede af, at vi risikerer at stå 
med et meget stort rekrutteringsproblem fremadrettet. Og det er faktisk noget, vi har forsøgt at tale med 
arbejdsgiverne om i lang tid, men de har været meget fokuserede på omkostningstilpasning," siger Kent 
Petersen.
Naturlig udvikling
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Den beskyldning afviser Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA:
"Det her er en helt naturlig udvikling, der hænger sammen med, at vi havde et ansættelsesboom i starten af 
1990’erne. Så dem, der i dag er i 50’erne, er dem, der startede dengang. Og så er det er også et udtryk for, at 
folk bliver længere på arbejdsmarkedet, før de går på pension," siger direktør i FA, Marina Dissing.
Den senere pension er tydelig i tallene, hvor antallet af beskæftigede over 60 år er steget 56 pct. fra 2008 til 
2015.
Men det stigende antal ældre ændrer ikke ved det faktum, at antallet under 45 år er faldet med over en femtedel. 
Ser man på antallet under 30 år, er det faldet endnu mere med 29 pct.
Er det et problem, at antallet af unge falder?
"Nej, jeg ser det ikke som et problem. Det er noget, vi er opmærksomme på, fordi vi er en vidensintensiv 
branche, hvor vi og andre kommer til at slås om de samme medarbejdere. Så derfor arbejder vi rigtig meget for 
at undgå at få mangel på velkvalificeret arbejdskraft. Men som det er nu, synes jeg ikke, man kan sige, at vi har 
været for sløve til at rekruttere unge," siger Mariane Dissing.
For at få fat i de unge laver FA blandt andet hvervekampagner på de sociale medier, ligesom de laver 
arrangementer på blandt andet IT Universitetet, hvor mange af de eftertragtede unge studerer.

Klik på kortet: Så mange finansansatte har forladt din kommune

Finans-formand om jobdyk: Det har været et mareridt
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Niels Erik (73 år) og Vagn (77 år) gør klar til aftenens 
kundearrangement. 
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Kønsfordeling
I Sparekassen er 53 procent kvinder, og 47 procent er 
mænd. I undersøgelsen ”Danmarks Bedste Arbejds-
pladser” for 2016 svarer 99 procent, at de bliver be-
handlet retfærdigt, uanset køn. 

Mangfoldighed i ledelsen
Vi føler et ansvar for at medvirke til en kønsmæssig 
ligestilling på arbejdsmarkedet og ikke mindst i de 
øverste ledelseslag, hvor en repræsentation af både 
mænd og kvinder giver en bedre og mere differen-
tieret ledelse. Sparekassen ansætter dog altid ledere 
under den præmis, at den bedst egnede ansættes/ 
udnævnes uanset køn.

Vi har en repræsentation af kvindelige ledere på 29 
procent pr. 31. december 2016. Vi har en politik og et 
mål om at øge antallet, således at vi opnår en repræ-
sentation på 40 procent kvindelige  ledere i Den brede 
Ledergruppe ved udgangen af 2022.

Udover vores politik på området har vi igangsat føl-
gende konkrete initiativer med henblik på at nå dette 
måltal:
T   Vi ønsker at skærpe vores fokus på potentielle kvin-

delige ledertalenter i organisationen ved at opfor-
dre disse til at gå ledervejen og hjælpe dem med at 
balancere job og familie

T   Ved udvælgelse af kandidater til Sparekassens 
T alent Akademi tilstræbes det, at der er en ligelig 
fordeling mellem kønnene

T   Ved rekruttering af nye ledere tilstræbes det, at der 
altid er en kvindelig kandidat repræsenteret i sam-
talerunden.

Som led i et strategisk ønske om at styrke områderne 
corporate governance, risikostyring, compliance og 
samfundsansvar blev Sparekassens daglige ledelse  
i maj 2015 udvidet med underdirektør Rikke Dresing. 
Udvidelsen styrker mangfoldigheden i det øverste 
ledelseslag, der nu består af to mænd og en kvinde; 
Martin Baltser, Peter Møller og Rikke Dresing.

Repræsentantskabet
Også for Sparekassens bestyrelse og repræsentant-
skab har Sparekassen udarbejdet måltal og politikker 
for at øge andelen af det underrepræsenterede køn. 

Målet er, at kvinder skal udgøre mindst 30 procent af 
repræsentantskabet i 2021 (ved næste valg).

I foråret 2016 havde Sparekassen valg til repræsentant-
skabet, hvor 20 nye medlemmer blev valgt ind. Fordel-
ingen blandt medlemmerne udgør i dag 26 procent 
kvinder og 74 procent mænd, hvilket er en stigning i for-
hold til forrige repræsentantskab, hvor fordelingen var 
på 23 procent kvinder og 77 procent mænd.

Bestyrelsen
I bestyrelsen er målet, at mindst 30 procent af de re-
præsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer ved 
udgangen af 2018 er kvinder. Bestyrelsen ønsker via 
mangfoldighed at øge kvaliteten af arbejdet og sam-
spillet i bestyrelsen, blandt andet gennem en forskel-
ligartet tilgang til ledelsesmæssige opgaver. 

I marts 2017 fik Sparekassen et nyt kvindeligt besty-
relsesmedlem. Bestyrelsen havde indstillet 54-årige 
Bettina Jørgensen til en plads i bestyrelsen, og repræ-
sentantskabet fulgte bestyrelsens anbefaling. 

Bettina Jørgensen er 
nyt bestyrelsesmedlem  
i Sparekassen. 
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Vi opfordrer ikke til sjov blandt medarbejderne. Det 
kommer nemlig helt af sig selv. Nogle gange sker det 
på initiativ fra Sparekassen, men ofte opstår det lokalt 
i afdelingerne. Det fører tit til hyggelige traditioner, 
som styrker den fællesskabskultur, der er i Middelfart 
Sparekasse. Når det gør det, er det fordi, vi har et godt 
sammenhold med tillid til hinanden og en stor gensi
dig respekt. 

I det følgende giver vi eksempler på, hvordan Spare
kassen fejrer særlige begivenheder, og hvordan både 
centrale og lokale tiltag i afdelingerne styrker fælles
skabet. 

Fejring
2016 har budt på mange anledninger til fejring. Dan
marks bedste arbejdsplads, bedst til kunder i flere 
undersøgelser, det bedste image i sektoren og meget 
mere. Den gode stime ser ud til at fortsætte i 2017, hvor 
vi netop er kåret som årets digitale finansvirksomhed. 

Og det er vigtigt at fejre de små og store øjeblikke 
sammen. I Sparekassen fejrer vi eksempelvis også, 
når et mål er nået, en kollegas fødselsdag, en højtid, 
mærkedage i medarbejdernes familier, jubilæer mv. 
I flere anledninger giver Sparekassen gaver til med
arbejderne. Læs mere i kapitel 6.

Danmarks bedste arbejdsplads 
Det blev naturligvis fejret i alle Sparekassens afdelin
ger, da vi for fjerde gang i Sparekassens historie kunne 
kalde os Danmarks bedste arbejdsplads.  

30 medarbejdere tog den 15. november 2016 bussen 
til Cirkusbygningen i København for at fejre Danmarks 
bedste arbejdspladser. Alle blev fyldt med stor glæde 

og stolthed, da spændingen blev udløst, og Middelfart 
Sparekasse blev udnævnt som Danmarks bedste ar
bejdsplads. 

Det var ikke kun i Cirkusbygningen, resultatet blev fej
ret. Den efterfølgende dag mødte alle medarbejdere 
på arbejde til en sparekasse pyntet med flag, bannere 
og klistermærker på døre og vinduer. Ingen var i tvivl 
om aftenens placering. På medarbejdernes stole hang 
en trøje med et stort 1tal på brystet og ”Danmarks 
bedste arbejdsplads” på ryggen – vi kalder den vores 
”arbejdsglædeuniform”. Der gik ikke længe, før vi alle 
var hoppet i uniformen.

Ugen efter fejrede vi resultatet med vores kunder og 
inviterede til kaffe og kage. Alle medarbejdere var igen 
trukket i arbejdsglædeuniformen for at markere da
gen. Og trøjen ligger ikke og samler støv. Vi ser stadig 
medarbejdere fra tid til anden, som bruger den. Ek
sempelvis ved særlige lejligheder som Sparekassens 
fødselsdag, hvor vi inviterede kunder på kaffe og kage.

Fejring og fællesskab

Hør adm. direktør Martin Baltsers tale til medarbejderne 
dagen efter, at Middelfart Sparekasse blev kåret som 
Danmarks bedste arbejdsplads.
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Nytårsfrokost
Nytårsfrokosten er nok den ældste tradition i Sparekas
sen og en måde at sige tak til hinanden for året, der er 
gået. Vi ved ikke helt præcist, hvor langt den går tilbage, 
men der har med sikkerhed været holdt nytårsfrokost i 
Sparekassen i mindst 50 år.

Det var før, det blev almindeligt at holde firmajule
frokost. Dengang blev der altid spist og drukket en 
del (snaps!) ved nytårsfrokosten, som dengang blev 
afholdt den 31. december. Derfor blev arrangementet, 
efter pres fra nogle af de yngre medarbejdere (læs: de
res familier), i begyndelsen af 70’erne flyttet til en anden 
dag, og nytårsfrokosten har nu i mange år ligget fast på 
den første fredag i det nye år – dog tidligst den 3. januar.

Indtil midt 90’erne blev nytårsfrokosten afholdt i Spa
rekassens hovedsæde, men efterhånden blev vi så 
mange, at arrangementet blev flyttet ”ud i byen”, og i 
de seneste år har afdelingerne på skift arrangeret nyt
årsfrokosten. Selve grundideen er der dog ikke ændret 
ved: masser af hygge og uformelt samvær med kolleger 
fra hele organisationen – kort sagt en rigtig sjov fest, 
hvor vi fejrer året, der gik. 

260 medarbejdere festede sam-
men til årets nytårsfrokost. 

Se en video fra årets nytårsfrokost og læs mere om  
festen i kapitel 3.

9
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Heidi Flint Knudsen (tv), Christina Welling og Lisbet 
Michelsen fra marketing var en del af holdet bag den 
succesfulde nytårsfrokost.

Aarhus-afdelingen mødte feststemte op i ægte 
charleston-stil. 

Håndtryk mellem Esbjerg og Odense.

Der var festhatte til alle 260 deltagere.
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Vicedirektørens 25-års jubilæum
Vicedirektør Peter Møller kunne fejre sit 25års jubi
læum på årets første dag. Og han blev fejret af flere 
omgange. Først på hovedkontoret, hvor medarbej
derne til anledningen var trukket i ”arbejdsglædeu
niformen”, og Peters kontor og kantinen var pyntet 
med bannere og dækservietter med billeder, som 
kendetegner  Peter Møllers mange sider. Og senere 
til nytårsfrokos t en, hvor Martin Baltser sammen med 
Sparekassens tidligere direktør Hans Erik Brønserud 
holdt en tale for jubilaren. 

I samme anledning havde vi skrevet dette portræt, 
som blev delt på Sparekassens hjemmeside og bragt 
i flere medier:  

Når bare du er flittig og arbejdsom, så skal det hele 
nok gå. Den indstilling til arbejdslivet har budt Peter 
Møller på mange interessante job i finanssektoren, 
og den 1. januar kunne han fejre 25års jubilæum i 
Middelfart Sparekasse med titlen vicedirektør. Det er 
en titel, han har haft, siden Martin Baltser tiltrådte 
som adm. direktør i Sparekassen i 2012.

At han skulle nå så langt, var ikke i tankerne, da 
forældrene foreslog ham at søge en elevplads i 
Provinsbanken  i Nørager i 1977. Det var det sikre valg, 
og derfor blev det banken i hjembyen i Himmerland 
og ikke den tøjforretning, hvor han også blev tilbudt 
en elevplads, der fik glæde af ham.

Af natur er Peter Møller den udadvendte type, som 
elsker at stå over for andre – og at komme med en 
frisk bemærkning til alle på sin vej. Udadtil er det dog 
sjældent, at vicedirektøren tegner Middelfart Spare
kasse.

”Mit job er at gøre dem adm. direktør så stærk som 
muligt. Og at eksekvere på de beslutninger, der træf
fes. Det er et job, jeg elsker, og i bund og grund hand
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Når bare du er flittig og arbejdsom, 
så skal det hele nok gå. Den indstil-
ling til arbejdslivet har budt Peter 
Møller på mange interessante job 
i finanssektoren, og den 1. januar 
kunne han fejre 25-års jubilæum i 
Middelfart Sparekasse med titlen 
vicedirektør. Det er en titel, han har 
haft, siden Martin Baltser tiltrådte 
som adm. direktør i Sparekassen i 
2012.
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ler det om at være glad, når du står op og går på ar
bejde og at være glad, når du går hjem”, siger Peter 
Møller. 

Indadtil i organisationen er han anderledes synlig. En 
kulturbærer, kan man roligt kalde ham. Peter Møller er 
da også ophavsmanden til denne rammende beskri
velse af sparekassen: “En moderne sparekasse base
ret på gamle dyder. ”

”Det betyder, at vi tilbyder tidssvarende digitale ser
vices, men det er relationen mellem mennesker, der 
kommer først”, siger Peter Møller. 

Og sådan er det også for Møller, som han oftest kaldes 
i Sparekassen.

Selv glemmer Peter Møller aldrig sit første møde med 
kulturen i Middelfart Sparekasse. Det var en lørdag 
formiddag, da han var til samtale om et job som afde
lingsdirektør i Vejle, hvor Sparekassen ville åbne i 1992.

”Så spurgte jeg den daværende direktør, Brønserud, 
hvor afdelingen skulle ligge. Han svarede, at det vidste 
han ikke noget om – det var jo mig, der kendte Vejle. 
Senere spurgte jeg, hvem vi skulle ansætte. Brønserud 
svarede, at det vidste han ikke – det var ikke ham, der 
kendte nogen i Vejle. Det var mit første møde med den 

tillid, der gennemsyrer kulturen i Sparekassen”, fortæl
ler Peter Møller.

I rollen som vicedirektør har han ledelsesansvaret for 
en række områder som IT, marketing og forretnings
udvikling, HR og administrationen samt fagområderne 
bolig, investering, pension og erhverv. Han har derfor 
rig lejlighed til at lede ud fra de samme principper, som 
han blev mødt med i de tidligere 1990’ere i Vejle.

Fra 1992 til 2006 var Peter Møllers base i Middelfart 
Sparekasse i Vejle. Først som leder af afdelingen i 
Vejle og siden som områdedirektør, da flere afdelinger 
i blandt andet Uldum, Hedensted, Ødsted og Vinding 
kom til. I forbindelse med en organisationsændring i 
2006 kom han til hovedsædet som en del af den øver
ste ledelse med titlen kundedirektør. Titlen blev som 
nævnt ændret i 2012, da den nye direktør ændrede or
ganisationen.

Selv begriber jubilaren dårligt, at der er gået 25 år. 

”I princippet er der ikke sket andet end, at vi har eks
pederet en hulens masse kunder”, siger han. ”Og dog. 
For når bare man er flittig og arbejdsom, så sker der 
altid en hel masse”.
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Annemette 50 år og Vejle 25 år
Der var fuldt hus i Vejle, da afdelingen torsdag den 2. 
marts 2017 inviterede til åbent hus for at fejre afdelin
gens 25års jubilæum og afdelingsdirektør Annemette 
Søgaard Jeppesens 50års fødselsdag.

Her følger video, der blev delt på vores intranet og på 
Facebook. Den giver et lille indblik i dagens gang.

Palle på efterløn
7. april 2017 havde Palle Mogensen, erhvervsrådgiver 
i Fredericia, sidste arbejdsdag, da han havde valgt at 
gå på efterløn. Afdelingen sagde farvel til Palle med 
et hyggeligt morgenarrangement, hvor Palles afløs
er, Jan Lage Hjarsbech, havde forberedt et indslag, 
og afdelingsdirektør Henrik Troelsen holdt en tale. 
Eftermiddagen stod på reception med åbent hus for 
Palles kunder, forretningsforbindelser og kolleger 
fra de andre afdelinger. Også adm. direktør Martin 
Baltser kiggede forbi Fredericia for at takke Palle for 
tiden i Sparekassen.

Fødselsdag og jubilæum i Vejle

Palle går på efterløn
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Annemette Søgaard Jep-
pesen, afdelingsdirektør i 
Vejle (tv), og vicedirektør 
Peter Møller.
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Gregers og Kirstens 25-års jubilæum
Rådgiver Gregers Søndberg og erhvervsmedarbejder 
Kirsten Lauritzen fra Kolding kunne 1. januar skrive 25 
år i Middelfart Sparekasse på deres CV. Det blev fe
jret i afdelingen med morgenkaffe, besøg af ledelsen 
og en tale af afdelingsdirektør Stephan Lorenzen. For 
65årige Kirsten var jubilæet en helt særlig mærkedag. 
Hun gik nemlig på pension samme måned.

Stephan overrasker Gregers og Kirsten
Gregers og Kirsten var med til at åbne Kolding afdelin
gen tilbage i 1992. Dengang var de fire kolleger – i dag 
er de 30. Det gik derfor heller ikke ubemærket hen ved 
garantmødet i Kolding i marts måned, hvor afdelings
direktør Stephan Lorenzen overraskede Gregers og 
Kirsten ved at kalde dem op på scenen og takke dem 
for den store indsats.

Lene 40 år og Mettes 10 års 
jubilæum
Hovedsædets ”Plateau 4” 
slog i efteråret 2016 to be
givenheder sammen og 
overraskede Sparekassens 
HR konsulent Lene Ulrich 
Jensen (i midten) og intern 
revisor Mette Jakobsen (th) 
med morgenmad, brun sviger 
og gaver fra kollegerne. 
Mette kunne fejre sit 10års 
jubilæum og Lene sin 40års 
fødselsdag.

Fødselsdag og jubilæum i Middelfart

2 x jubilæum i Kolding

Hør Stephans tale her:

Afdelingsdirektør 
Stephan Lorenzen 

overraskede Gregers  
Søndberg og Kirsten 

Lauritzen ved  
årets garantmøde  

i Kolding. 

Vicedirektør Peter Møller, afdelingsdirektør Stephan 
Lorenzen, adm. direktør Martin Baltser og privatkun-
dechef Lena B. Frank fejrede Gregers Søndberg og 
Kirsten Lauritzen sammen med resten af Kolding-
afdelingen.
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Horsens i nye lokaler
Horsensafdelingen flyttede i januar 
2017 til nye og større lokaler. De nye 
lokaler blev indviet med åbent hus for 
kunder, forretningsforbindelser og kol
leger den 9. februar. Her blev gæsterne 
budt på vin, tapas og underholdning fra 
en lokal musiker. 
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Farvel til e-engagement Portalløsning og goddag til no-
get bedre

Så har vi ekspederet de sidste sager i eengagement (Por
talløsning) og sender systemet en venlig tanke efter 2½ 
års virke.

Det markeres i administrationsafdelingen med lidt godt i 
morgen fredag den 30.09.16.

Samtidig fejrer vi også vores overgang til den nye tids
besparende platform "MOPI eengagement", som vi kom 
på ultimo maj 2016. 

Nyhed på intra

MS Puljeinvest
Der var højt humør i Sparekassens investeringsafde
ling, da en status på produktet ”MS Puljeinvest” viste, 
at der på fire måneder var indsat et rekordstort beløb. 
Det flotte resultat skulle naturligvis fejres, og til det 
bad investeringsafdelingen resten af Sparekassen om 
hjælp. 

Farvel til e-engagement Portalløsning
Sparekassen skiftede i september 2016 til et nyt kun
desystemsystem (eengagement) til oprettelse og 
overflyttelse af kunder. Det nye system er mere over
skueligt og brugervenligt, og det sparer Sparekassens 
kundemedarbejdere og medarbejdere i administrati
onsafdelingen en masse tid. Skiftet gav derfor sdmi
nistrationsafdelingen anledning til at hejse det store 
flag, og afdelingen sendte i den forbindelse en åben 
invitation til kollegerne på intranettet.

Investeringsafdelin-
gen gav kage til alle 

afdelinger.
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Fællesskab
Morgenmad
Alle medarbejdere har mulighed for – i arbejdstiden 
– at spise morgenmad hver dag. Den fælles morgen
mad giver en god start på arbejdsdagen og er med til 
at styrke det sociale fællesskab. Det er frivilligt for den 
enkelte, men pausen kan ikke veksles til frihed.

Medarbejderdag
Sparekassens årlige medarbejderdag, som har både 
et fagligt og socialt fokus, lægger op til, at medarbej
derne får en hyggelig dag med hinanden på tværs af 
afdelinger. I 2016 var temaet arbejdsglæde, og med et 
deltagerantal på mere end 220 medarbejdere er der 
tydelige tegn på, at medarbejderne bakker op om fæl
lesskabet i Sparekassen.

Læs mere om årets medarbejderdag i kapitel 3. 
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Se en video fra  
medarbejderdagen her:
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Afdelingsarrangementer
For at fremme fællesskabet i afdelingerne får hver 
 afdeling et fast beløb pr. medarbejder pr. måned til 
a fdelingsarrangementer. Det er meget forskelligt, 
hvordan de anvendes, men ens for dem alle er, at de 
bliver brugt på noget socialt med kollegerne.  
          

Kollegerne i Hedensted tager på tur to gange om året. 
Til foråret og ved juletid. I foråret 2017 gik turen til Aar
hus. 

”Vi havde en sindssyg hyggelig dag. Her i afdelingen 
skiftes vi til at planlægge, så jeg anede ikke, hvad vi 
skulle. Vi startede med brunch i afdelingen klokken 

10, og så skulle vi videre med tog til Aarhus. Det første 
stop var et besøg hos vores kunde, ”Limitless Virtual 
Reality”.  Vi skiftedes til at have briller på, som tog os til 
en virtuel verden – først svømmede vi med fisk og hva
ler ved et koralrev, så skød vi med bue og pil, og til sidst 
bevægede vi os rundt i et rædselsunivers med rotter 
overalt. Det var sjovt at prøve, men det var mindst lige
så sjovt at stå ved siden af og kigge på, imens de andre 
prøvede – ja, vi skraldergrinede! Næste stop var Tivoli 
Friheden. Vi havde alle et turbånd, så der gik hurtigt 
”legebarn” i den. Flere af os overskred vores grænser 
og tog flere ture i ”Cobraen” – og så kørte vi selvføl
gelig alle mod alle i radiobilerne. Med helt fantastisk 
vejr og en køletaske pakket med kolde øl, vand og vin 
kunne vi ikke ønske os mere. 

Vi rundede dagen af hjemme i 
afdelingen, og nogle tog først 
hjem ved midnat. Arrange
mentet kom på det helt rig
tige tidspunkt. Vi har meget 
travlt for tiden og får mange 
nye kunder, så det var godt 
med et socialt break fra ar
bejdsdagen.” 
Annette Christensen, 
kundemedarbejder i 
Hedensted. 

"Vi har meget travlt for 
tiden og får mange nye 
kunder, så det var godt 
med et socialt break fra 
arbejdsdagen."
Annette Christensen,  
kundemedarbejder i  
Hedensted.

Lene Mathiasen, erhvervsmedarbejder  
i Hedensted, på eventyr i den virtuelle verden. 

Vejret indbød til udendørs frokost i Tivoli Friheden.
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Personaleforeningen
Sparekassen har en personaleforening, som medar
bejderne automatisk bliver medlem af ved ansæt
telsen – det er dog altid muligt at framelde sig igen. 
Foreningen arrangerer sociale arrangementer for kol
legerne, ligesom den sørger for markering ved mær
kedage. Hvert andet år, i dagene omkring Kr. Himmel
fartsdag, arrangerer personaleforeningen en tur til en 
europæisk storby, hvor alle medlemmer med ledsager 
har mulighed for at komme med for et beskedent be
løb. Derudover holder personaleforeningen juletræs
fest for dens medlemmer og deres børn/børnebørn.

Sparekassen anser personaleforeningen som en vig
tig del af fastholdelsen af medarbejdere og forankring 
af Sparekassens kultur og bakker derfor op om det 
vigtige arbejde, personaleforeningen udfører.

”Vi er 6 personer i personaleforeningens bestyrelse, 
som forsøger at stable nogle sjove og attraktive ar
rangementer på benene. I personaleforeningen laver 
vi ca. fem arrangementet om året, hvor vi forsøger 
at ramme både de ældre medlemmer og børnefami
lierne. For eksempel kan nævnes vores juletræsfest, 
der ses frem til hvert år. Sidste år var vi 157 deltagere. 
Dette er et arrangement, som betyder meget for vores 
børnefamilier og bedsteforældre. Hvert år allierer vi os 
med julemanden, som kommer forbi med gaver til alle 
børnene.” 
Thorkild Bachmann, bestyrelsesformand i personale-
foreningen.

Yoga
Et andet lokalt initiativ findes i Middelfart.  Her mødes 
en gruppe medarbejdere hver onsdag morgen klok
ken 7.30 for, mod et mindre beløb, at dyrke yoga, inden 
arbejdsdagen starter. Det sker enten indenfor i Spare
kassens lokaler eller udenfor på plænen med udsigt til 
Lilebælt, hvis vejret er til det. 

Personaleforeningens tur i for-
året 2017 gik til København, hvor 
de blandt andet så et fantastisk 
Wallmanns-show i Cirkusbyg-
ningen. Dagens fødselar, Per 
Attermann, erhvervsrådgiver i 
Kolding, brillerede som brud i 
showets hovednummer. 

9
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MS MTB
I 2015 fik nogle medarbejdere etableret et lille fælles
skab af kolleger med hang til mountainbike. Koncep
tet er enkelt: alle kan deltage, og man inviterer på skift 
til cykling efterfulgt af den obligatoriske MTB menu: 
grillpølser og kartoffelsalat. Ved hvert arrangement 
deltager ca. 10 medarbejdere. I 2016 nåede gruppen 
rundt omkring i Middelfart og til Fredericia og Vejle.

DHL-stafet
Flere kolleger var i sommeren 2016 samlet i Odense 
til årets DHLløb. Vejret var med dem, og efter løbet 
blev der hygget med madpakker i det Sparekassetelt, 
Odenseafdelingen havde sørget for. Der har ikke før 
været tradition for at deltage, men ambitionen er at 
øge antallet af deltagere og gøre opmærksom på, at 
løbet er for alle – også dem, som ønsker at gå ruten.

DHL Stafetten i Odense onsdag aften
21 løbende og 2 gående medarbejdere fra Sparekassen deltog onsdag aften i DHL Stafetten i Odense. Odenseafdelingen 
var primus motor på arrangementet, og der var sørget for både pavillon og drikkevarer, da løberne fra de andre afdelinger 
ankom sidst på eftermiddagen.

Af respekt for den store indsats, som folkene fra Odense havde lagt, besluttede de fire øvrige hold at lade Odenseafdelin
gen vinde den interne kappestrid om, hvem der hurtigst kunne tilbagelægge de 5x5 km.  
Den strategi gav i den grad pote, da afdelingen i eufori over sejren nu tilbyder at udvide omfanget af arrangementet i form 
af en grill, pølser og brød, hvis endnu flere løbere skulle have lyst til at deltage en anden gang. 

Det kan eksempelvis være til Eventyrløbet, hvor Sparekassen er hovedsponsor, eller til næste udgave af DHLstafetten. 
Det var en særdeles hyggelig aften, så det kan kun anbefales, at flere vil deltage en anden god gang. 

En anden mulighed for at få lidt motion og en hyggelig aften sammen er Fænøsundløbet i Middelfart mandag den 5. sep
tember klokken 18.30. Løbet er oprettet i arrangementskalenderen her på intra, og hvis tilstrækkeligt mange tilmelder sig, 
vil der blive sørget for lidt hygge i form af en øl eller vand efter løbet. Ud over at skrive dig på listen i arrangementskalenderen 
skal du også tilmelde dig på: http://www.middelfartmotionsklub.dk/faenosundlobet. Kunder i Middelfart Sparekasse løber 
gratis med. Her følger lidt billeder fra aftenen i Odense. Resultater kan nærstuderes her, hvis det har interesse: 

Nyhed på intra

MS MTB på tur i Middelfart.
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En hyggelig tradition går i arv
Vi mødes ofte på tværs af afdelinger  også i kantinen 
til et spil kort. Hver dag klokken præcis 13 kan man 
være helt sikker på at møde Steen Gammelby, Bjarne 
Bøgstrup, Claus Hansen og Ulrik Sørensen ved et bord 
i Sparekassens kantine i hovedsædet. Det er Middel
fart Privat, kredit og IT, der mødes til et spil, hvor vær
dierne ikke er store, men hvor Sparekassens værdier 
er i spil. Over en gang frokost mødes de fire garvede 
kortspillere til en gang ’ligeud’. 

”Ja, vi har i hvert fald spillet i de snart 38 år, hvor jeg har 
været ansat”, siger Steen. 

Og konceptet er simpelt: 

”Vi spiller om æren, så når måneden rinder ud, finder 
vi ud af, hvem taberen er, og han skal så give brød til 
de andre spillere”, fortæller Ulrik, som er firkløverets 
 nyeste skud på stammen og nu spiller på sit 11. år.

Julehygge
Julen er lig med hygge. Sådan er det også i Middelfart 
Sparekasse. De fleste afdelinger har derfor indført di
verse juletiltag, som med tiden er blevet til en traditi
on. Nogle medarbejdere er kolleganisser for hinanden, 
andre har købt små gaver og starter hver december
morgen med at trække en gave til en kollega. Det 
 spreder både julestemning og styrker fællesskabet.

Gløgg og æbleskiver
Ved juletid har erhvervsafdelingen i Middelfart de se
neste år hygget ekstra om kollegerne i hovedsædet, 
når afdelingen har været vært for gløgg, æbleskiver og 
juleøl. 

Pinsehygge
En tradition kommer sjældent alene. Ejendoms og 
administrationsafdelingen i hovedsædet har nemlig 
taget erhvervsafdelingens gode initiativ til sig og har 
startet endnu en tradition: pinsesammenkomst. De 
sendte denne invitation til kollegerne:
    

Efter Middelfart Erhvervs sædvanlige proaktive  
tilgang til julesammenkomst med gløgg og 
æbleskiver i december, fortsætter Ejendoms og 
Administrationsafdelingen den gode tradition ved at 
invitere til Pinsesammenkomst
Torsdag den 1. juni kl. 17.00 i kantinen.
Traktementet vil bestå af ost og rødvin.
Vi glæder os til at se Jer.

Venlig hilsen
Ejendoms og administrationsafdelingen

Invitation

Som invitation sendte  
afdelingen en video  
med erhvervsmedar- 
bejderne forklædte som  
nisser.

HR-konsulent 
Michael Lindgaard 

Hedemann og admi-
nistrationsmedar-

bejder Martin Holst 
Pedersen. 

Hver dag mødes fire kolleger til en gang kortspil i kantinen.



Seniorklubben
Balancen mellem arbejdsliv og privatliv rækker også 
ind i seniortilværelsen, hvor mange ikke har lyst til 
at slippe arbejdet helt. Sparekassen har etableret en 
seniorklub, som er en klub for tidligere medarbejdere, 
der er gået på efterløn eller pension.

På den måde får de gennem deltagelse i forskellige 
møder og afholdelse af arrangementer mulighed for 
fortsat at være en del af Sparekassen, følge udviklin
gen samt at hjælpe til med ad hoc opgaver.

Der bliver løbende udarbejdet særlige nyhedsbreve 
til seniorklubben, således at medlemmerne bliver in
formeret om blandt andet rokader, ansættelser, fra
trædelser, pensioneringer samt runde fødselsdage og 
jubilæer.

Vi har ved flere lejligheder trukket på vores tidligere 
medarbejdere i seniorklubben, når der var ekstra
ordinære opgaver, der skulle løses, fx i forbindelse 
med arrangementer, større projekter eller andet. Det 
har været en stor hjælp for Sparekassen, og seniorer
ne fortæller, at de også har haft meget glæde af at kun
ne bevare følelsen af at være en del af Sparekassen.

Vores efterlønnere og pensionister har også fortsat 
mulighed for at ansøge om at leje Sparekassens lejlig
hed i København samt opretholde personalevilkår på 
deres engagement i Sparekassen.

Julefrokost i seniorklubben anno 2016.

9



164    Fejring og fællesskab

9

Jytte Mayntzhusen, pensioneret administra-
tionsmedarbejder
Daværende sparekassedirektør Hans Erik Brønserud 
havde en idékasse, hvor vi kunne skrive om ting, vi kun
ne tænke os at indføre. Jeg skrev, at jeg syntes, det ville 
være godt for pensionister og efterlønnere fra Sparekas
sen, hvis de kunne holde kontakten med Sparekassen 
og med hinanden, og at jeg ville foreslå en Seniorgruppe, 
som kunne mødes en gang i kvartalet og få en kop kaffe 
og et par hyggelige timer.

Hans Eriks svar var: ”Jeg synes det er en god ide, og du får 
hermed opgaven med at etablere Seniorgruppen.”

Vi mødes fire gange om året i Sparekassen, hvor vi hyg
ger os sammen. Vi har også lejlighed til at hilse på kol
legerne, som er på arbejde.  

Nu er vi over 40 seniorer, og det er vel ca. halvdelen, som 
har tid til at komme til møde. Snakken går lystigt, og det 
er som ” gamle dage” i Sparekassen. Jeg blev på første 
møde valgt til ”formand”, dvs. at jeg indkalder til møde og 
reserverer lokale m.m. 

I september laver vi en udflugt, og vi har besøgt Spa
rekassens afdelinger og set museer og udstillinger. Vi 
spiser en frokost på en lokal restaurant og drikker må
ske kaffe i Sparekassens afdeling, før turen går hjemad 
igen. Sidste besøg var i vort lokale museum i Middelfart 
Vi var både på Sindssygehospitalet, i Algade og i Henner 
Friisers Hus. Det er jo tit sådan, at vi ikke ser vores egne 
seværdigheder. 

Jeg har selvfølgelig haft megen fornøjelse af både sam
været og kontakten til afdelingerne i forbindelse med 
vore besøg og samarbejdet med HRafdelingen.

Helt personligt vil jeg sige, at det er en stor omvæltning 
at blive pensionist efter mange år med interessant arbej
de, gode kolleger og en travl hverdag. Pensionisttilværel
sen skal også læres. Det er en god ting, at vi kan have 
kontakt med hinanden.

Benny Refsgaard, pensioneret IT-konsulent
Jeg er glad for at være med i Seniorklubben. Det er rart 
at følge med i, hvordan det går mine gamle kolleger og 
medlemmer af klubben. Jeg føler stadig en samhørighed 
med Middelfart Sparekasse og omtaler den altid som ”vi”, 
når jeg taler med venner og bekendte om Sparekassen.

Min hustru Hanne og jeg er rigtig glade for, at vi har mu
lighed for at søge ferielejligheden i København. Vi har 
været heldige mange gange at få den chance, og vi glæ
der os hver gang, vi skal derover.

Jeg glæder mig over fremgangen i Middelfart Spare
kasse og ønsker, at det fortsætter, og at den fortsat må 
bestå som en selvstændig sparekasse.

Preben Erngaard, pensioneret kunderådgiver  
i Vinding-afdelingen 
Jeg synes, det er supergodt, at vi fratrådte kan mødes 
et par gange om året til kaffe og rundstykker. Vi har så 
mulighed for at få snakket sammen på kryds og tværs 
samt høre, hvordan det står til. Vi får så også gerne en 
ny historie med af Preben C (tidligere personalechef, 
som gik på pension i midten af 90`erne).

For at det ikke bare skal være hygge alt sammen, er det 
rigtig godt, at der kommer en fra det arbejdende folk og 
fortæller lidt om, hvad der rører sig i Sparekassen.

Den årlige ”udflugt” har givet os mulighed for at komme 
ud og se nogle af Sparekassens nye afdelinger. Sidste 
tur var rundt på muserne i Middelfart  ganske spæn
dende. Næste tur er til Svendborg, hvor vi skal se Spa
rekassens nyeste skud på stammen.

Det er dejligt, at Sparekassen inviterer til julefrokost, 
hvilket bekræfter at Sparekassen er en god arbejds
plads, og at vi gamle ikke er ude af øje og sind, når vi har 
nået vores otium.

Seniorklubben  
på besøg i Esbjerg.

Seniormøde i Sparekassens hovedsæde.

Fortællinger om seniorklubben



Lighed og  
socialt ansvar?10a: Hvordan fremmer arbejdspladsen en oplevelse af lighed? Har 

arbejdspladsen politikker eller praksisser, som medvirker til at skabe 
en oplevelse af lighed mellem medarbejdere og ledere – f.eks. tydelige 
karriereveje, kommunikation omkring forfremmelser, politikker og 
praksisser om ligebehandling af kønnene mv.? Gør arbejdspladsen 
brug af bestemte aflønningsformer – f.eks. overskudsdeling, bonus-
ser mv.) 

10b: Beskriv arbejdspladsens filantropiske og miljømæssige initia-
tiver eller andre initiativer, som viser social ansvarlighed. Hvordan 
medvirker medarbejderne i initiativerne? Og hvordan skaber initia-
tiverne værdi for medarbejderne?
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I Middelfart Sparekasse har vi en flad organisations-
struktur med tydelige referencelinjer og et betydeligt 
decentralt ledelsesansvar, hvor selvledelse er arbejds-
formen. 

Vi tror på, at denne organisering er med til at sikre et 
ligeværdigt forhold mellem medarbejdere og ledere, 
hvor åben og ærlig dialog er en naturlig del af hverda-
gen. Der er i Kulturprofilen flere eksempler på, hvor-
dan kulturen og rammerne i Sparekassen bidrager til 
et ligeværdigt miljø. 

Lighed handler for os om medarbejderinvolvering og 
vores tilgang til mangfoldig ledelse. Det handler om at 
behandle medarbejderne ens uanset køn, alder, etni-
citet, seksuelt tilhørsforhold og nedsat arbejdsevne, 
men det handler lige så meget om at tage hensyn til 
den enkeltes situation, ønsker og behov. 

Medarbejderinvolvering
Som medarbejder i Middelfart Sparekasse bliver man 
involveret ofte og i forskellige anledninger. Det gæl-
der særligt ved forhold, som vedrører medarbejde-
rens arbejdsdag, men også ved større forandrings- og 
 udviklingsprocesser i organisationen. Eksempelvis 

har alle medarbejdere – i forskellig grad – været invol-
veret i udviklingen af Strategi 2018, og involvering af 
medarbejderne i eksekveringen af strategien er ligele-
des en forudsætning for, at vi lykkes. Vi tror på, at op-
skriften på en levende strategi er 300 medarbejdere, 
der løfter i flok. Ligeledes er medarbejderne involveret 
i at skabe en god arbejdsplads. Medarbejderne ved 
bedst af alle, hvordan deres arbejdsdag kan blive bed-
re, og derfor mødes en repræsentant fra hver afdeling 
(ikke ledere) to gange om året for at debattere trivsel 
og arbejdsglæde. Læs mere i kapitel 5. 

ERFA-grupper
Et eksempel på Sparekassens decentrale organisa-
tionsstruktur og arbejde med medarbejderinvolvering 
er Sparekassens ERFA-grupper. Grupperne er inddelt 
efter fagområder og består af medarbejdere fra for-
skellige afdelinger. Grupperne bruger ERFA-møderne 
til deling af den nyeste viden på fagområderne og til 
at planlægge initiativer, som kan løfte området og 
Sparekassens strategi. Vi har for nylig fået en ny ERFA-
gruppe, nemlig ”Mullerne”, som er et forum, hvor vores 
elever, trainees og praktikanter kan sparre med hinan-
den. Læs mere om ERFA-grupperne i kapitel 5 og 7.

Bestyrelsen har i 2016 vedtaget en politik for 
samfundsansvar, der blandt andet slår Spare-
kassens tilgang til lighed og mangfoldighed fast 
i forhold til både medarbejdere og kunder. Poli-
tikken findes på Sparekassens hjemmeside.

Lighed
10a: Hvordan fremmer arbejdspladsen en oplevelse af lighed? 
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Danmarks bedste arbejdsplads
Når Sparekassen hvert år tager til København for at 
fejre Danmarks bedste arbejdspladser, har alle mulig-
hed for at deltage. Medarbejderen sender en mail til 
HR, og deltagerne findes efterfølgende ved lodtræk-
ning.

Kompetenceafklaring
Som et led i vores treårige strategi er alle medarbej-
dere blevet tilbudt kompetenceafklaring, så de har 
mulighed for at få inspiration til den fremtidige ar-
bejdskarriere eller opnå bedre balance mellem ar-
bejdsliv og privatliv. Det tilbud har flere end 250 med-
arbejdere sagt ja til, og de har i løbet af 2016 og 2017 
været igennem forløbet. Læs mere om kompetence-
afklaring i kapitel 7. 

Introforløb
Når vi tager imod nye kolleger, introducerer vi dem til 
Sparekassen gennem en uges introforløb i hovedsæ-
det. Det gælder alle uanset stilling eller funktion. De 
enkelte forløb kan være individuelt tilpasset i forhold 
til stillingen. I løbet af introugen får alle nye medarbej-
dere en taske fyldt med Sparekasse-merchandises, og 
når medarbejderne har første arbejdsdag i egen afde-
ling, får de en velkomstblomst fra Sparekassen. Læs 
mere om introforløbet i kapitel 2.

Personalegoder
Ansatte i Sparekassen får tilbudt en række fælles per-
sonalegoder. Det gælder alle lige fra fuldtidsansatte til 
elever. Det er goder som særlige personalerenter, få 
gebyrer, en lejlighed i København, som kan lejes, hel-
bredsundersøgelse hvert tredje år, sundhedsforsik-
ring, massage, tilbud om morgenmad i alle afdelinger, 
kantineordning for ansatte på hovedkontoret mv. Læs 
mere om goderne i kapitel 8.

Alle ansatte får også tilbudt en iPhone, som Sparekas-
sen betaler. Det er naturligvis et arbejdsredskab, men 
også et udtryk for et ønske om lighed, da alle har mu-
lighed for at takke ja og ikke kun dem, som normalt er 
målgruppen for sådan en mulighed.

Sparekassens ansatte er desuden alle omfattet af 
samme overenskomst og samme regelsæt i Sparekas-
sens medarbejderhåndbog. 

"Alle vores medarbejdere har i 2016 og 
2017 fået tilbudt kompetenceafkla-
ring – uanset om de har været 68 år, 
eller de har været nystartede elever." 
Helle Lund Gregersen, HR-chef.

Nyhed på intra

Kåring af Danmarks bedste arbejdsplads 2016  
Vil du med til kåring af Danmarks bedste arbejdsplads 
tirsdag den 15. november 2016? 

Program

Kl. 13:30 – 16:30 Bus fra Middelfart til København
Der vil blive serveret lidt at spise og koldt at drikke til 
turen.

Kl. 17.00 – 23.00 Festmiddag i Wallmans saloner
Thomas Skov Gaardsvig vil styre begivenhederne på 
scenen, og blandt andet kulturminister Bertel Haarder 
vil hjælpe med at uddele årets priser. Det er altid en 
festlig aften, når priserne uddeles, og aftenen krydres 
med musikalske indslag fra Wallmans saloner og en 
festmiddag. 

Omkring kl. 23:45 Bus fra København til Middelfart
Bussen kører igen mod Middelfart, og vi forventer at 
ankomme omkring kl. 02:30.

Derfor håber vi, at du har lyst til at deltage, så vi kan få 
en fantastisk aften i hinandens selskab.

Deltagere 
Peter Møller
Helle Lund Gregersen
Bjarne Jacobsen (pressedækning)
samt 11 kollegaer der findes ved lodtrækning. 

Ønsker du at deltage i lodtrækningen, så skal du sende 
en mail til hlg@midspar.dk senest den 24. oktober 2016. 
Erfaringen og tidspunktet siger, at det for nogen kan 
være en god ide at holde en fridag efterfølgende.

Vi vil gerne have bred repræsentation både geografisk 
og arbejdsmæssigt, så alle opfordres til at melde sig. 
Hvis du bor langt fra Middelfart og kan se udfordringer 
ift. til at komme det sidste stykke hjem fra Middelfart, 
så kan du kontakte HR, som vil hjælpe med en løsning.
/HR
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Lighed i alle aldre
I Sparekassen ser vi på kompetencer frem for alder. Det 
giver en god dynamik og skaber en følelse af lighed i af-
delingerne. Læs mere i kapitel 8.

Jonas Knutzen studerer finansøkonom på IBA Er-
hvervsakademi i Kolding og er færdig med uddannelsen 
i slutningen af juni. Han er efterfølgende blevet ansat 
som trainee i Sparekassens afdeling i Vinding, hvor han 
var i praktik i tre måneder i starten af 2017. Han var så 
glad for sin praktikplads, at han indstillede afdelingen 
til ”Årets IBA Praktik 2017”. 

Indstillingen var der ingen i afdelingen, der vidste no-
get om, så det kom som en stor overraskelse, da Jonas 
kunne fortælle kollegerne, at Middelfart Sparekasse 
i Vinding, ud af 61 indstillede virksomheder, var gået 
videre som en af de fem finalister mod praktikpladser 
som Lego og Ecco. Selvom vi ikke kom videre til landsfi-
nalen, er vi meget stolte over Jonas’ indstilling."Blandingen af unge og ældre skaber 

en god dynamik, hvor vi kan lære af 
hinanden."
Helle Lund Gregersen, HR-chef.

Jonas Knutzen (th) med afdelings-
direktør i Vinding, Michael Jesper-
sen. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

10

Hør Jonas fortælle 
om sit praktikophold i 
videoen:
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"Siden jeg ankom, så har de behand-
let mig som en kollega og ikke som 
”praktikanten”. Jeg har været ansat 
på lige fod som alle de andre." 
Jonas Knutzen, tidligere praktikant, 
nu finanstrainee i Vinding. 

I 2016 svarer 97 procent af 
medarbejderne i under-
søgelsen "Danmarks Bedste 
Arbejdspladser", at man i 
Sparekassen bliver behandlet 
ligeværdigt uanset stilling. 
95 procent mener ligeledes, at 
man får en rimelig løn for det 
arbejde, man udfører.

Kønsmæssig sammensætning
For os er det lovpligtigt at have en politik for den køns-
mæssige sammensætning i ledelsen, men vi er heller 
ikke i tvivl om værdien af mangfoldigheden i ledelses-
lagene. Vi har et mål om, at vi opnår en repræsentation 
på 40 procent kvindelige ledere ved udgangen af 2022. 

Sparekassen har i mere end 10 år rapporteret om den 
kønsmæssige sammensætning i ledelsen i den sociale 
redegørelse, og siden 2013 har vi også rapporteret om 
det i Sparekassens redegørelse for god selskabsledel-
se.  

Læs mere om Sparekassens måltal og strategi for at 
opnå målet i kapitel 8c.  

Forfremmelser
Når en medarbejder bliver forfremmet, er det en vel-
overvejet beslutning fra såvel medarbejderens som le-
delsens side. Når beslutningen er truffet, kommunike-
rer vi det først til den pågældendes afdeling og dernæst 
på vores intranet. En lønstigning kommunikeres til den 
enkelte medarbejder af egen leder. Et engangstillæg 
kommunikeres til den enkelte medarbejder i et brev fra 
den øverste ledelse. Læs mere i kapitel 6.

IBA i Kolding har lavet 
en længere artikel om 
Jonas’ indstilling – den 
kan du læse her: 
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Individuel bonus
Middelfart Sparekasse er ikke en salgsorganisation 
med traditionel, individuel salgsopfølgning. Vi tror i 
stedet på, at langsigtede kundeforhold er den rigtige 
måde for Sparekassen at drive forretning ud fra (læs 

mere i kapitel 4). Vi arbejder med kundens køb og ikke 
med vores salg. Vi tror derfor ikke på individuelle bo-
nusprogrammer, og i Sparekassen indgår vi ikke  afta-
ler med karakter af incitamentsaflønning.

Uddrag fra lønpolitikken 

Afsnit 1:
I medfør af Lov om finansiel virksomheds § 71 og § 77a 
– d, bekendtgørelse om lønpolitik, CRR forordningen 
samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle 
virksomheder har Sparekassens bestyrelse vedtaget føl-
gende lønpolitik.

Politikken fastsætter Sparekassens politik og retning-
slinjer for tildeling af løn, herunder pension, fratrædels-
es- og nyansættelsesgodtgørelser.

Lønpolitikken har generelt til formål at sikre, at princip-
per og praksis for tildeling af løn og pension er i overens-
stemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Sparekas-
sen har en simpel forretningsmodel, og løn bruges som et redskab i Sparekassens ledelse til at understøtte Sparekassens 
forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede mål, herunder at aflønning af Sparekassens medarbejdere er i 
overensstemmelse med lovkrav om beskyttelse af kunder samt lovgivningen i øvrigt.

Den enkelte medarbejders realkompetencer, ansvar og den værdi, medarbejderen skaber for teamet og Sparekassen, 
indgår i vurderingen af lønniveauet.

Fastsættelsen af den administrerende direktørs løn skal sikre, at Sparekassen har mulighed for at tiltrække og fastholde 
den rette person, idet der samtidig skal foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger. 
Lønpolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen for Sparekassens repræsentantskab til godkendelse. Bestyrels-
en har ansvaret for lønpolitikkens gennemførelse.

Uddrag fra lønpolitikken

Hele lønpolitikken og 
vores overholdelse 
herfra er tilgængelig 
på Sparekassens 
hjemmeside.
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Vi mener, at samfundsansvar og den værdi, vi kan til-
føre samfundet, har en fundamental betydning for 
vores eksistens. Sparekassen var ved grundlæggelsen 
i 1853 tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og 
filosofien var, at Sparekassen skulle bidrage til sin by. 
Derfor har vi lige siden engageret os i initiativer, der 
kunne gavne verden omkring os. I dag har filosofien 
fået den engelske betegnelse CSR (corporate social 
responsibility) – det begreb har vi i Middelfart Spare-
kasse oversat til samfundsansvar.

For os handler samfundsansvar om at tage ansvar 
for medarbejdere, kunder og det omkringliggende 
samfund. Og det handler om, hvordan vi tjener vores 
penge og forvalter vores overskud. 

Men store ord har det bedst, når de bliver til handling. 
Derfor giver vi i dette kapitel eksempler på, hvordan 
samfundsansvar er forankret i Middelfart Sparekasse 
og på vores indsats i det seneste år. 

Alle tager samfundsansvar
Hele organisationen tager samfundsansvar. Sam-
fundsansvar er nemlig ikke et fagområde, men en for-
retningsdisciplin, som afspejler Sparekassens grund-
læggende holdning til det at drive forretning med 
omtanke for den omverden, vi er en del af. Derfor har 
vi valgt ikke at have én CSR-ansvarlig. 

Det betyder eksempelvis, at vi ofte nedsætter en ar-
bejdsgruppe med medarbejdere på tværs af organi-
sationen, når vi igangsætter samfundsansvarlige ini-
tiativer fra strategien. Desuden har hver afdeling et 
lokalt budget, som bruges på at give en ekstra hånd 
til lokalområdet. Medarbejderne i den enkelte afdeling 
har den tætteste kontakt med lokalområdet og har så-
ledes fingeren på pulsen i forhold til, hvor Sparekas-
sens bidrag gavner mest. 

En åben og ansvarlig kultur starter oppe fra
Sparekassens ledelse består af repræsentantskabet, 
bestyrelsen og direktionen. Ledelsen anerkender 
samfundsansvar som en vigtig del af Sparekassens 
rødder og kultur og som en forudsætning for at drive 
en bæredygtig forretning. 

Derfor indgår samfundsansvar som en naturlig del af 
Sparekassens forretningsmodel, bestyrelsens opdrag 
til direktionen, ”Strategi 2018 – Den Gyldne Middelvej 
2.0” og strategiens 10 balancerede målepunkter, som 
omfatter både økonomiske tal, medarbejdertrivsel, kun-
detilfredshed og engagement i lokalsamfundet. Des-
uden står det skrevet i Sparekassens vedtægter, at hvis 
Sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes 
til velgørende og almennyttige formål i Sparekassens 
virkeområde efter repræsentantskabets nærmere be-
stemmelser. Repræsentantskabet vedtog i foråret 2017 
at tilføje en ny formålsparagraf i vedtægterne, som un-
derstreger Sparekassens ansvar for lokalområderne.  

For at give omverdenen størst muligt indblik i ledelsens 
virke har vi valgt at offentliggøre vores strategi, politik 
for samfundsansvar, bestyrelsens forretningsorden 
samt kommissorium for repræsentantskabet på vores 
hjemmeside. Denne åbenhed er fundamentet for, at 
omverdenen kan have tillid til Middelfart Sparekasse.

Socialt ansvar
10b: Beskriv arbejdspladsens samfundsansvarlige initiativer. Hvordan 
medvirker medarbejderne i initiativerne? Og hvordan skaber initiativerne 
værdi for medarbejderne?

Uddrag fra vedtægter

§1, Stk. 3. Sparekassens formål
Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirk-
somhed samt anden virksomhed, der er accessorisk 
hertil.
Sparekassens ønske er desuden at støtte og afholde 
almennyttige aktiviteter i Sparekassens virkeom-
råde.



FN's mål nr. 4, uddannelse, er et af de områder, 
Middelfart Sparekasse arbejder med i daglig-
dagen. Sparekassen har eksempelvis indgået 
et samarbejde med Finansforbundet om at 
kompetenceafklare og uddanne medarbejderne i 
strategiperioden fra 2016 - 2018.

Bestyrelsens opdrag til direktionen
"Middelfart Sparekasse skal fortsat hvile på et solidt økonomisk 
fundament for at sikre Sparekassens selvstændighed og ud-
viklingsmuligheder. Det økonomiske fundament skal sikres på 
grundlag af de værdier, der findes i Sparekassen i dag. Middelfart 
Sparekasse skal således fortsat være ”Bedst til kunder”. Spare-
kassen skal desuden fortsat være en særdeles god arbejdsplads 
og leve op til sit samfundsansvar."

10

172   Lighed og socialt ansvar



Bidrag i et større perspektiv
Selvom vi er et lokalt forankret pengeinstitut, er vi også 
en del af en global virkelighed. Vi forholder os derfor til 
FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling for 2030 i det om-
fang, vi kan. I vores årsrapport for 2016 rapporterer vi 
om, hvordan vi arbejder med 13 af målene gennem vo-
res initiativer for 2016 og den planlagte indsats i 2017.

Det handler blandt andet om ligestilling, sundhed og 
trivsel, uddannelse og ansvarligt forbrug. Vi tror på, at 
vi ved at forholde os til verdensmålene lokalt er med til 
at gøre en forskel i et større perspektiv. 

"Vi er en del af et fælles ansvar, 
og små skridt tæller også i det 
store billede." 
Rikke Dresing, underdirektør.
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Lokalsamfund
I Middelfart Sparekasse har vi en lang tradition for at 
støtte op om livet i lokalsamfundet. Ambitionen er 
at involvere så mange som muligt gennem spon-
sorater, og det har mundet ud i talrige events og 
traditioner. På den måde kan et forholdsvis be-
grænset sponsorat vokse sig stort og skabe 
værdi for foreningen/organisationen, kunder-
ne, deltagerne, tilskuerne og for Middelfart 
Sparekasse. 

Et levende foreningsliv er forudsætningen 
for et levende lokalsamfund. Og levende lo-
kalsamfund er forudsætningen for Middelfart 
Sparekasse.

Flere end 450 sponsoraftaler i 2016
Vores støtte spænder bredt. Nye trøjer til det lokale fod-
boldhold, festival og festspil i lokalområdet, sommerlejr 
for udsatte børn og unge, breddesport, enkelte elite-
sportsudøvere, støtte til arrangementer og meget mere. 

Når vi støtter et projekt, gør vi meget for at få det til at 
leve. Det gør vi blandt andet ved at stille ressourcer til 
rådighed såsom lokaler til arrangementer, hjælp til prak-
tiske opgaver, brug af vores billetsystem samt markeds-
føring via vores hjemmeside, nyhedsbrev, sociale medier 
mv. 

Vi har en målsætning om årligt at give mere end 7,5 mio. 
kr. tilbage til lokalsamfundet i 2016, 2017 og 2018, og i 
2016 blev beløbet 6,8 mio. kr. Selvom de mange penge 
har skabt stor værdi for lokalsamfundet, har vi altså ikke 
nået vores strategiske målsætning for året, og derfor har 
vi lagt en plan for, hvordan vi når vores mål for 2017. 

For at synliggøre hvilke konkrete aktiviteter vi støtter, 
har vi i 2016 oprettet et ”vi støtter univers” på vores 
hjemmeside og en dertilhørende app ved navn ”MS 
Oplev”, der havde premiere i 2017. Langt fra alle akti-
viteter er endnu indtastet, men på sigt skal det være 
med til at sikre transparens i forhold til, hvordan vi 
forvalter den del af vores overskud, som går tilbage til 
lokalsamfundene.   

I det følgende giver vi flere eksempler på, hvordan 
Sparekassen og vores medarbejdere bidrager til lokal-
samfundet. 

Når Middelfart  
Sparekasse er aktiv i  
lokalområdet, skaber  

det grundlag for  
lokalområdets og  

Sparekassens vækst
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I undersøgelsen "Danmarks Bedste Arbejdspladser" for 2016 sva-
rer 99 procent af medarbejderne, at man som medarbejder har 
det godt med den måde, Sparekassen bidrager til samfundet på.
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En bloddonor er sund og rask
Der er brug for mange nye bloddonorer og i den forbindelse 
ønsker Sparekassen at støtte de medarbejdere der er eller 
bliver nye bloddonorer med frihed til afgivelse af blod. 

Du skal du forberedt på, at Blodbanken ikke bare siger ja 
tak, når du tilmelder dig. Først skal du svare på en stribe 
spørgsmål om dit helbred og andre ting. 

Spørgsmålene stiller vi både af hensyn til bloddonorerne og 
til dem, der skal modtage blodet. Alle har krav på en meget 
høj grad af sikkerhed. Derfor er det også nødvendigt, at du 
forstår dansk og kan gøre dig forståelig på dansk.

Krav til donor:
•   Du skal være mellem 17 og 65 år. 
•   Du skal veje mere end 50 kilo. 
•   Du skal være fuldstændig rask. 

Sparekassen opfordrer 
årligt medarbejderne til 
at blive bloddonorer og 
tilbyder medarbejderne 
frihed til afgivelse af 
blod. I 2016 angav 22 pro-
cent af medarbejderne, 
at de er bloddonorer.

Sparekassen handler lokalt
Middelfart Sparekasse er et lokalt forankret penge-
institut, og vi gør meget for at samarbejde med og 
støtte vores lokalområder. Derfor handler Sparekas-
sen som udgangspunkt altid lokalt i forbindelse med 
de arrangementer, vi afholder for derigennem at støtte 
op om kunder og byudvikling. Afdelingerne må såle-
des ikke handle billigt ind i f.eks. Tyskland for Spare-
kassens regning.

Fravalg af motionstilbud
Som en del af vores mission om at bidrage aktivt til 
den lokale udvikling har Sparekassen aktivt fravalgt at 
tilbyde gratis motions- og fitnessfaciliteter til medar-
bejderne. Da Sparekassen opererer i forholdsvis små 
og mindre byer, ønsker vi ikke at konkurrere med de 
tilbud, der måtte findes lokalt. 

Organdoner - tag stilling nu
Muligheden for at transplantere organer betyder, at vi alle bliver stil-
let over for nye, svære valg. 
Et af valgene er, om man vil være organdonor efter sin død. Du kan 
sige ubetinget ja eller nej til organdonation. Du kan også give be-
grænset eller betinget tilladelse. 

Og husk, at du altid kan ændre din registrering senere. 

Om du vælger det ene eller det andet er helt din egen beslutning. Og 
alle grunde er lige gode. 
Det vigtigste er, at du tager stilling – ikke mindst for dine kæres 
skyld. De risikerer at stå med den svære beslutning, hvis du ikke har 
taget den selv. 

Sig ja. Sig nej. Frem for alt; tag stilling nu! 

Nyhed på intra – blod- og organdonation

Sparekassen har 
de sidste seks år 
opfordret medarbej-
derne til at tage 
stilling til organdona-
tion. I 2016 angav 36 
procent sig som organ-
donorer. 
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Personalerabatter
Via samarbejdsudvalget er det besluttet, at Sparekas-
sen ikke tager imod særlige tilbud til medarbejderne 
om rabatter fra samarbejdspartnere, herunder kunder, 
såfremt tilbuddet kun er rettet mod Sparekassens 
medarbejdere. Baggrunden er, at vi ikke ønsker nogen 
risiko for, at en medarbejder kommer til at stå i et ”mel-
lemværende” med kunden. Medarbejderne må gerne 
benytte sig af særlige tilbud, såfremt de er tilgænge-
lige for andre, f.eks. biografklubber o.lign.

Tilbud til lokale foreninger
For at understøtte et aktivt fritidsliv i vores lokal område 
er vi ved at udvikle et koncept til lokale foreninger med 
fokus på blandt andet økonomiske forhold, stiftelse af 
en forening, vedtægter, fuldmagt, netbank, bestyrelses-
arbejde, fundraising og markedsføring.

Gratis optælling af penge fra landsindsamlinger
I perioden efter indsamlingen kan de frivillige aflevere 
deres indsamlingsbøsser i Sparekassen. Her bliver 
pengene talt op, og det indsamlede beløb sendes ge-
byrfrit videre til organisationerne. 

I 2016 og 2017 har vi eksempelvis støttet Børns Vilkår 
og SOS Børnebyerne, som hvert år sender flere hun-
drede frivillige på gaden for at samle penge i forbin-
delse med  organisationernes landsindsamling. 

SOS Børnebyerne samler i 2017 ind til verdens foræl-
dreløse og udsatte børn. Børns Vilkår arbejder for at 
stoppe svigt af børn i Danmark, og i 2017 går pengene 
til at hjælpe flere børn via BørneTelefonen.

Frivillig mentor for to 
piger fra Afghanistan
Frivilligt arbejde i café 
for handicappede

Frivillig gældsrådgiver

Medlem af Lions Club,  
som støter nationalt 

og internationalt, hvor 
der er brug for hjælp

Spejderleder

Frivillig hjælper  
i støteforening  

for børn

Netværksfami-
lie for ungt 

syrisk par

Cykler med Team 
Rynkeby for at 

indsamle penge til 
Børnecancerfonden

Indsamler for  
velgørende  

organisationer

Hjælpetræner  
i sportsklub

Frivillig  
hos Inges  
Katehjem

Medlem af frivillignet 
under Dansk Flygtnin-
genet - gymnastik med 
flygtningekvinder

Vågevagt tilknytet 
frivillighedscenter

Frivilligt arbejde
Vi opfordrer medarbejderne til at tage aktiv del i deres lokalsamfund, eksempelvis i form af frivilligt 
arbejde. Vi stiller gerne lokaler til rådighed for foreninger til møder o.l. Omkring halvdelen af Spa-
rekassens medarbejdere arbejder frivilligt i fritiden og bidrager på den måde til lokalsamfundet i fx 
sportsforeninger, kulturliv, velgørenhedsorganisationer mv.
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MS Fokus-konto
I Middelfart Sparekasse har vi en særlig konto til 
kunder, som ønsker at spare op og samtidig støtte et 
godt formål. Konceptet er simpelt: Jo mere kunderne 
sparer op, desto flere penge giver Sparekassen. Mid-
delfart Sparekasse giver nemlig, hvad der svarer til 1 
procent af det samlede indestående på alle MS Fokus-
konti til et velgørende formål. 

For at støtte så bredt som muligt skifter MS Fokus 
samarbejdspartner hvert andet år. Samarbejdspart-
neren finder vi med hjælp fra kunderne gennem vores 
hjemmeside og Facebook. 

I 2016 og 2017 samarbejder vi med Danske Hospi-
talsklovne, og for 2016 kunne vi overrække mere end 
200.000 kr. til hospitalsklovnene. Men samarbejdet 
spænder bredere end det. I forbindelse med hospitals-
klovnenes ”Næsjonaldag” solgte vi røde klovnenæser 
i alle afdelinger, og ved Sparekassens årlige ”Familie-
dag” gik overskuddet fra billetindtægterne ubeskåret 
til hospitalsklovnene.

Kolding-afdelingen  
fulgte trop.

Hospitalsklovnen Viola sammen med Rikke 
Dresing, underdirektør i Middelfart Sparekasse. 

Odense-afdelingen  
fejrede Næsjonaldag.

10
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Familiedagen
Familiedagen blev til, da nogle medarbejdere i Spa-
rekassen erfarede, at der manglede oplevelser for de 
mindste børn og deres familier i lokalområderne. I dag 
er Familiedagen et af Sparekassens største arrange-
menter. Hvert år deltager op mod 600 børn og deres 
forældre i en sjov dag. Der er indført en mindre beta-
ling for deltagelsen, og beløbet doneres til et godt for-
mål. De seneste år er billetindtægten ubeskåret gået 
til:

2016 Danske Hospitalsklovne
2015 Danske Hospitalsklovne
2014 Julemærkehjemmet i Kolding
2013 Julemærkefonden
2012 Danske Hospitalsklovne
2011 Børnecancerfonden

Ny hotelaftale
I 2017 har Sparekassen indgået en aftale med Good-
wings om, at vi booker vores overnatning ved møde- 
og uddannelsesaktiviteter via Goodwings’ hjemme-
side. Goodwings er et bookingsite, som arbejder for at 
gøre en forskel for den verden, vi rejser rundt i. 

Goodwings har en forretningsmodel, som bygger på 
velgørenhed frem for egen markedsføring. Det vil sige, 
at hver gang Goodwings tjener 2 kr. på at sælge os 
et hotelværelse, sætter de 1 kr. ind på Sparekassens 
”rejsekonto”, som vi efterfølgende donerer til et vel-
gørende formål. 

Når medarbejderne booker gennem Goodwings væl-
ger de selv, hvilken af Goodwings’ partnere, pengene 
fra rejsen skal gå til.

Familiedagen er et af  
Sparekassens største  
arrangementer. Hvert  
år deltager op  
mod 600 børn og deres  
forældre i en sjov dag.

10
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Interne indsamlingsevents
Et af de initiativer, som er affødt af vores nuværende 
strategi, er, at alle Sparekassens afdelinger – kunde-
vendte som stabsafdelinger – i løbet af 2017 skal ind-
samle penge til et velgørende formål i afdelingens 
lokalområde. Rammerne er derudover frie, og det har 
ført til mange kreative løsninger. 

En af dem er at finde i Horsens-afdelingen. Privat-
kundechef Lotte Hald cykler til Paris til sommer sam-
men med godt 40 andre på deltagere på holdet ”Team 
Fit og Sund Cykling” for at samle ind til syge børn. I 
forbindelse med indvielse af Horsens’ nye lokaler i 
februar 2017 havde afdelingen derfor besluttet at fra-
bede sig gaver og i stedet ønske sig donationer som 
støtte til cykelholdets gode formål. 

De mange donationer resulterede i, at Lotte i marts 
kunne besøge Skejby Sygehus for at overrække 30 
gavekort tiltænkt børn, der er i ambulant behandling 
på sygehuset og deres familier. Gavekortene havde en 
samlet værdi på over 20.000 kr. og har givet modtager-
ne fire aftensmåltider leveret af Aartiderne – og frugt 
til en hel uge samtidig. Gavekortene er en forsmag på 
den hjælp, cykelholdet samler ind til ved sommerens 
cykeltur.

I Horsens er de ikke i tvivl om, hvor stor glæde gave-
kortene har spredt blandt børnefamilierne på sygehu-
set. Efter overrækkelsen modtog Lotte og afdelingen 
nemlig denne mail:

Her ses Lote sammen 
med hospitalsklovnen 
P.P., eventmedarbejder 
Susanne Nielsen og 
afdelingssygeplejerske 
Birgite Dyreborg.

Hej Middelfart Sparekasse/Lotte Hald
Vi har tre børn med kroniske sygdomme- en pige 
med muskelsvind og to drenge med blødersygdom. 
Børnene er tilknyttet Skejby sygehus, og sidst en af 
drengene var indlagt fik vi overrakt et gavekort fra 
Jer til Aarstiderne til en frugt og grøntkasse..
Det vil vi sige tusind tak for og kassen er lige blevet 
leveret i dag, og det hele ser så dejligt ud !
Vi har igennem årene i sygehus regi aldrig før modta-
get en gave til børnene/familien, og synes det er så 
dejligt, at I giver det opmærksomhed, at der findes 
mange andre alvorlige kroniske sygedomme end 
kræft, hvor vi tit har oplevet, at kræftafdelingen og 
børnene der modtager mange gaver og store penge-
beløb. 
Vi siger mange tak på hele familiens vegne. Dejligt at 
I tænkte på os.

Venlige hilsner

Elisa, Just og Ingvar afd. A1 og A 2 Skejby og forældre 
Preben og Gitte Dyrmose

10
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Integration af flygtninge
Vejen til en succesfuld integration af flygtninge i sam-
fundet bliver mange gange lettere, hvis flygtningene 
får kontakt til arbejdsmarkedet. I 2015 indledte vi et 
samarbejde med organisationen ”Mind Your Own Busi-
ness”, hvor social udsatte etniske minoritetsdrenge får 
til opgave at starte deres egen mikrovirksomhed. 

Sparekassen deltog i 2015-2016 som mentorvirksomhed 
for en gruppe unge drenge i alderen 14-16 fra Odense. 
Drengene stiftede virksomheden ”Pray For The World”, 
som gennem eget tøjmærke af samme navn ønskede at 
sprede et budskab om fred i verden. Dette blandt andet 
ved at donere 10 procent af virksomhedens samlede 
overskud til Dansk Flygtningehjælp. Et tiltag, der ved 
den afsluttende business-award i maj 2016 sikrede virk-
somheden prisen for ”Innovation og nytænkning”.

Under mentorforløbet inviterede Sparekassen bl.a. 
drengene på virksomhedsbesøg i hovedsædet for at 
vise, hvordan en virksomhed fungerer. Vi stillede des-
uden løbende relevante medarbejdere til rådighed, 
som eksempelvis underdirektør Rikke Dresing, chef 
for marketing og forretningsudvikling Kristian Gren, 
erhvervsrådgiver Mads Lindskov Petersen og CSR- og 
kommunikationskonsulent Anne Mørk Christoffersen 
for på den måde at hjælpe deres idé bedst muligt på vej. 

I Horsens støttede Sparekassen op om mikrovirksom-
heden ”Culture Run”. Culture Run er et motionsløb, 
som blev stiftet i 2014 af 11 drenge fra den multikul-
turelle del af byen. Med løbet ønsker drengene at 
bygge bro mellem kulturerne i Horsens og bryde med 
de negative fordomme om deres boligområde, mere 
præcist østbyen af Horsens og området omkring Hy-
benvej. Sparekassen var med på holdet og bød blandt 
andet ind med sponsorgaver, markedsføring af løb, 
virksomhedsbesøg og budgetplanlægning.

I 2017 har vi indgået et samarbejde med en nystiftet 
mikrovirksomhed med lokale drenge på 12-15 år fra 
Horsens. Virksomheden kalder de ”Red Livet”, og de 
laver smykker med fokus på at støtte udsatte menne-
sker i verden. Sparekassen fungerer denne gang ikke 
som mentorvirksomhed, men som pengeinstitut og 
økonomisk sparringspartner for virksomheden. 

Kampen mod mobning
I Middelfart Sparekasse støtter vi budskabet om at 
være en god holdspiller. En god holdspiller på banen – 
og lige så vigtigt uden for banen. Derfor har vi indgået 
et samarbejde med håndboldspilleren Mikkel Hansen, 
som har stiftet foreningen "MH24" for at bekæmpe 
mobning i sportslivet og i de danske folkeskoler. 

Mikkel Hansen har spillet håndbold hele sit liv, men 
mentalt har han ikke altid været holdspiller. Med åre-
ne er han dog blevet bevidst om den skadelige effekt, 
mobning har på børn og unge – og på deres mulighe-
der både sportsligt og socialt. Med foreningen MH24 
sætter Mikkel Hansen et positivt fokus på det stigen-
de problem.

Foreningen er stiftet i samarbejde med Hummel og 
Call Me, og også Mary Fonden er nu med i projektet. 
Foreningens formål er at modarbejde mobning og øge 
trygheden og tolerancen blandt børn og unge i sports-
lige, kulturelle og sociale fællesskaber – herunder gen-
nem støtte til konkrete projekter, events, kampagner 
og tiltag.

Vi har støttet Mikkel fra starten af hans karriere og 
glæder os over at støtte ham i hans arbejde mod mob-
ning. Vi håber, at Mikkel og foreningens arbejde vil 
berige debatten om mobning og glæder os til at følge 
projektet.

Mikrovirksomheden ”Pray For  
The World” modtog prisen for 

Innovation og nytænkning ved 
Business Award i maj 2016.

Mikkel Hansen bekæmper mobning på 
og uden for håndboldbanen.
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Kemoknit
Sparekassen startede i 2016 et samarbejde med 
 Kemoknit om at indsamle hjemmestrikkede huer til 
kemopatienter på Odense Universitetshospital. Til 
dette skulle vi bruge hjælp, så vi opstillede kurve i vores 
fynske filialer, hvor kunder og ikke-kunder kunne afle-
vere både huer og garn. Det satte gang i de strikkeglade 
og hjertevarme fynboer. Med flere end 500 hjemme-
strikkede huer afleveret i Sparekassens filialer på blot 
få måneder, blev samarbejdet en kæmpe succes.

Christine Landry Brandt er  
initiativtageren bag Kemoknit.

Nyhed på intra

Kemoknit - indsamling til kræftpatienter på Fyn
Christine Landry Brandt (datter af Gitte Brandt, Mid-
delfart) er initiativtageren bag et nyt indsamling-
sprojekt til glæde for kræftramte. Christines tiltag 
hedder ”Kemoknit”, og hun indsamler hjemmelavede 
huer, hatte og kasketter fra hele Fyn til kræftpatient-
er på OUH. Også garnruller og garnrester er mere 
end velkomne. Christine har nemlig allieret sig med 
strikkeklubber rundt på øen, som forvandler garnet 
til flotte huer. Det hele foregår på frivillig basis og er 
non-profit.

Opsamlingssteder i Middelfart Sparekasse på Fyn
Initiativet er nu nået til os i Middelfart Sparekasse. Vi 
har doneret 1.000 kr. til garn, og desuden dækker vi 
Christines udgifter til tryk af markedsføringsmateri-
ale (flyers og plakater).
Derudover fungerer vores afdelinger i Middelfart, 
Strib, Odense og Svendborg som opsamlingssteder, 
hvor alle har mulighed for at aflevere garn og hjem-
melavet hovedbeklædning. Vi opsætter kurvene 
mandag den 3. oktober, men man er naturligvis 
velkommen til at aflevere garn mv. allerede nu.

Indsamlingen fungerer som startskud til ”Lyserød 
Lørdag” lørdag den 8. oktober, hvor hele Danmark 
samler ind til bekæmpelse af brystkræft. Indsamlin-
gen af garn og hovedbeklædning fortsætter efterføl-
gende i vores fynske afdelinger. 
Nyheden bliver delt via midspar.dk og de sociale 
medier i løbet af uge 39. Du kan nu læse Christines 
første indlæg på Sparekassens blog.

Vil du vide mere om projektet?  
Du kan følge Kemoknit og indsamlingen på Face-
book www.facebook.com/kemoknit. 
Se indslag med Christine på TV2 Fyn her: http://
www.tv2fyn.dk/artikel/kan-en-strikkeklub-bekaem-
pe-kraeft-beroeringsangst 

Læs også den vedhæftede artikel fra i dag i Ugeav
isen Odense, hvor opsamlingsstederne i Middelfart 
Sparekasse nævnes.

/CSR og kommunikation

Hør Christine fortælle 
om Kemoknit:
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Uddannelse
I Middelfart Sparekasse deler vi vores faglige viden på 
flere platforme, og vi hjælper til at uddanne vores unge 
generation og sørge for, at de har de nødvendige kom-
petencer. På den måde er vi samtidig med til at sikre et 
mere konkurrencedygtigt samfund.

Vi mærker den værdi, den yngre generation tilfører 
Sparekassen, og vi har derfor en målsætning om år-
ligt at ansætte 2-3 finansøkonomer og 2-3 finans-
bachelorer i praktik, som efterfølgende har mulighed 
for at blive ansat i trainee-stillinger. Vi tilbyder ligele-
des jobs til ungarbejdere og studentermedarbejdere 
og opfordrer vores unge kolleger til at videreuddanne 
sig for at være attraktive både for Sparekassen og an-
dre virksomheder.

I 2016 havde vi glæde af fem praktikanter, to studen-
termedhjælpere og seks folkeskoleelever i praktik.

Gældsrådgivning
Omkring 220.000 danskere er registreret i RKI’s opgø-
relse over dårlige betalere, og det er en stor udfordring 
for det danske samfund. Derfor opfordrer Sparekas-
sen medarbejdere med økonomisk indsigt til at blive 
frivillige gældsrådgivere for at hjælpe gældssatte dan-
skere landet over med at få styr på deres økonomi.

Undervisning i privatøkonomi
Vi ser et stort samfundsansvar i, at fremtidens unge 
får en fundamental forståelse for privatøkonomiske 
sammenhænge og et ansvarligt forhold til penge. Spa-
rekassen stiller gerne rådgivere til rådighed til at imø-
dekomme dette, og som et tiltag i Strategi 2018 er vi 
derfor i gang med at udvikle et koncept med materiale 
til undervisning i privatøkonomi i folkeskolen og på 
ungdomsuddannelser. Vi forestiller os, at undervisnin-
gen kan munde ud i en ”økonomisk teoriprøve”, hvor 
rådgivere eller lærere kan belønne eleverne med et 
”økonomisk kørekort” som et bevis på, at de er i stand 
til at være økonomisk ansvarlige.

Også ved at deltage i Finansforbundets ”Pengeuge” 
ønsker Sparekassen at hjælpe den unge generation 
til at kunne tage fornuftig vare på deres økonomi i 
fremtiden. I 2017 var 18 af Sparekassens rådgivere på 
besøg i en folkeskoleklasse for at fortælle om privat-
økonomi.

Studielegater
I Middelfart Sparekasse er vi altid interesseret i spæn-
dende projekter, der gavner og hjælper andre. Derfor 
uddeler vi hvert år flere studielegater, hvor vi støtter stu-
derende i deres drømme om at rejse til udlandet for at 
studere. Under deres ophold fortæller de studerende om 
deres oplevelser på vores blog – blog.midspar.dk

Vi uddeler i alt seks studielegater to gange årligt - tre le-
gater á 10.000 kr. ved udgangen af juni og tre legater á 
10.000 kr. ved udgangen af november. Vi vil gerne tilgo-
dese alle rejselystne studerende, da det nemlig er muligt 
enten at rejse i forårssemestret eller efterårssemestret.

Der er både geografisk og studiemæssigt store forskelle 
på, hvor støtten går hen.

Samarbejde med studerende
Vi samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner, 
deltager i iværksætterprojekter og sparrer ofte med 
studerende, der ønsker at skrive opgave om Middelfart 
Sparekasse. På vores hjemmeside finder de studerende 
en masse materiale om Sparekassen, som kan bruges i 
opgaverne. Blandt andet har vi offentliggjort hele vores 
strategi. Samarbejdet er både til gavn for den stude-
rende, der får mulighed for at snuse til erhvervslivet og 
teste sin faglighed, og os, der opnår større indsigt i den 
nyeste viden inden for forskellige emner. Herudover hol-
der vi løbende foredrag på universiteter og andre steder 
om Sparekassen og vores arbejde med ledelse, strategi, 
samfundsansvar, medarbejdertrivsel mv.

I 2016 har vi samarbejdet med seks specialestuderende 
og to bachelorstuderende. To af dem er Mathias Pham 
Hummelmose og Mads An Chan Song. De fortæller 
om samarbejdet med Middelfart Sparekasse i forbin-
delse med deres speciale, som de afleverede og forsva-
rede i sommeren 2016. Begge gik på Aarhus Universitet, 
School of Business and Social Sciences, Department of 
Economics and Business Economics. 

Lars Grene, rådgiver i Esbjerg, var en af Sparekassens 
18 undervisere til Pengeuge anno 2017.182   Lighed og socialt ansvar
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Achieving Regulatory Compliance at  
The Lowest Cost
I foråret 2016 skulle vi skrive vores speciale som en del af 
vores kandidatuddannelse i finansiering på Aarhus BSS. 
Dette skete i samarbejde med Middelfart Sparekasse, 
som vi har haft et særdeles udbytterigt samarbejde med. 
Afhandlingen havde til formål at optimere Sparekassens 
balance i forhold til nye og strammere krav for finansielle 
virksomheder. Da problemstillingerne, som de nye regler 
introducerede for pengeinstitutter, var relativt nye, var 
det derfor yderst interessant for både os og Sparekassen 
at indgå i et samarbejde.

Indledende proces 
Da opgaven var kulminationen på fem års studier, var 
der mange overvejelser i forbindelse med afhandlingen. 
Først og fremmest var et af de store spørgsmål, om vi 
ville skrive en teoretisk eller praktisk opgave, og derefter 
inden for hvilket felt. Under overvejelserne blev vi hur-
tigt enige om, at vi ville skrive en praktisk opgave med 
baggrund i teorien, da dette ville give os de bedst mulige 
forudsætninger for at starte i erhvervslivet efter forlø-
bet. Efter at have haft faget Bank Management og igen-
nem vores studiejobs var vi blevet opmærksomme på, 
at pengeinstitutter var stærkt påvirket af de mange nye 
lovmæssige tiltag, som de løbende blev underlagt. Der-
fra havde vi vores indgangsvinkel til at løse en relevant 
praktisk problemstilling med vores teoretiske viden.

Samarbejde med Middelfart Sparekasse 
I forbindelse med at finde et pengeinstitut, som vi kunne 
skrive vores speciale for, gik vi målrettet efter et samar-
bejde med et mellemstort pengeinstitut. På denne måde 
ville vi have muligheden for at få et tættere samarbejde 
og dermed også kunne gøre en større forskel. Samarbej-
det med Middelfart Sparekasse levede ikke blot op til 
vores forventninger, men overgik hvad vi kunne forvente 
at få af hjælp. Sparekassen stillede alle de ressourcer til 
rådighed, som vi måtte have behov for, heriblandt dybe-
re indsigt i Sparekassens økonomi og strategi. Vi havde 

løbende opsamlingsmøder med Sparekassen, hvor vi 
snakkede om forløbet og gravede dybere ned i proces-
sen i samarbejdet med Sparekassen. Sideløbende havde 
vi fuld adgang til at kontakte økonomiafdelingen, som 
altid var klar til at hjælpe os med at besvare spørgsmå-
lene. I den forbindelse har vi haft mange spændende 
samtaler,som har givet os et stort indblik i Sparekassens 
virke. Forløbet sluttede med, at vi præsenterede vores 
resultater for Sparekassen.

Udbytte 
Først og fremmest lagde samarbejdet med Middelfart 
Sparekasse fundamentet for, at vi kunne skrive den øn-
skede opgave. Sparringen med Sparekassen var med til 
at give os en dybere indsigt i lovgivningen, hvilket gav et 
ideelt grundlag for en god besvarelse af vores problem-
formulering. Udover selve opgaven, gav samarbejdet 
også et nuanceret billede imellem en teoretisk uddan-
nelse og den praktiske virkelighed. Således var samar-
bejdet med til at ruste os til vores nuværende jobs, da et 
af de væsentlige læringspunkter var, at ikke alle teoreti-
ske tilgange kan benyttes i den praktiske virkelighed.

Mads An Chang Song og Mathias Hummelmose skrev 
speciale i 2016 i samarbejde med Middelfart Sparekasse.
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Miljø
I de byer, hvor Middelfart Sparekasse er til stede, sæt-
ter vi et miljømæssigt aftryk. For at minimere det aftryk 
medtænker vi klima- og miljøforhold i den daglige drift. 
Det gør vi blandt andet gennem fokus på energiop-
timering, nedsættelse af CO2-belastningen, byggeri 
med  bæredygtige materialer, genanvendelse af affald 
som mad, papir/pap og inventar samt miljøvenlige it-
løsninger. 

Med mere end 300 arbejdspladser betaler det sig at 
tænke grønt – desto mindre strøm Sparekassen bruger, 
desto lavere elregninger får Sparekassen.  Det kommer 
altså både miljøet og Sparekassens økonomi til gode.

Byggeri
De seneste år har vi oplevet en stor kunde- og medarbej-
dertilgang. Det stiller nye og større krav til indretningen 
af vores filialer såsom fleksibilitet, ventilering, akustik og 
ikke mindst belysningen.

Vi bestræber os på at have indbydende og funktionelle 
lokaler både til vores kunder og medarbejdere. Vores 
filialer har i 2014-2016 gennemgået større renoverin-
ger samt til- og ombygninger, hvor flere væsentlige 
faktorer spiller ind:

•  miljømæssige hensyn
•  akustisk komfort
•  visuel komfort
•  brugervenlighed.

Det er oplagt at mindske energiforbruget i vores filialer, 
men det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt 
indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Der-
for stiller vi høje krav til fx materialers miljøegenskaber,  
dagslys, totaløkonomi samt miljø- og arbejdsmiljøfor-
hold i hele byggeprocessen. Til renovering og opførelse 

"Vi betaler 0,02 øre ekstra pr. kWh 
for at få sikkerhed for, at hele Spa-
rekassens elforbrug er dækket af 
vindkraft. Det er penge, synes vi, 
der er givet godt ud." 
Rikke Dresing, underdirektør. 
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af nye filialer bestræber vi os på at bruge håndværkere 
fra de enkelte lokalområder.

På baggrund af udarbejdede energirapporter på alle af-
delinger vil vi i 2016-2018 igangsætte konkrete tiltag med 
henblik på at optimere energiforbruget yderligere. Dette 
gælder især belysning, vand- og varmeforbrug samt ned-
sættelse af CO2-forbruget i alle Sparekassens afdelinger.
I 2016 har vi blandt andet renoveret vores erhvervsafde-
ling i Odense, og Horsens-afdelingen er flyttet i nye loka-
ler, og begge afdelinger er renoveret i bæredygtige ma-
terialer. Derudover er hovedkontorets ventilations- og 
varmestyringsanlæg blevet energioptimeret, så vi bedre 
kan styre temperaturen efter behov. 

IT
IT-udstyr er det primære arbejdsredskab for størstede-
len af medarbejderne i Sparekassen. Vi bestræber os 
konstant på at have aktuel viden på området og støtter 
os desuden til forskellige mærkningsordninger og orga-
nisationer, der sikrer, at vi efterlever ambitionen om at le-
vere grønt. Målene med at være miljø- bevidste i forhold 
til it er blandt andet:

•  at tage ansvar for den verden, vi er en del af
•   at opnå besparelser, der også har effekt på bundlinjen
•   at støtte de virksomheder, der går forrest på området
•   at sikre en effektiv arbejdsdag for Sparekassens med-

arbejdere.

Ved at se på den daglige brug af vores IT-udstyr kan vi 
opnå besparelser og miljøfordele, der ikke går ud over 
det daglige arbejde. Det betyder blandt andet, at:

•   vi anvender ”netværksswitches” med aktive porte. 
Det vil sige, at der kun er strøm i de porte, der sidder 
kabler i

•   skærme slukker automatisk, når pc’en lukkes ned
•   printere går i dvale, når de ikke bliver brugt
•   standardopsætning på pc’ere, så der automatisk prin-

tes på begge sider af papiret og uden farve
•   pc’erne slukker efter endt opdatering
•   skærme og pc’ere i mødelokaler lukker automatisk 

ned, når de ikke er aktive.

Horsens-afdelingen flytede i starten af 2017 til 
større lokaler på Høegh Guldbergs Gade 36. De 
nye lokaler er opført i bæredygtige materialer.
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Affaldshåndtering
I Middelfart Sparekasse har vi taget et bevidst valg 
omkring vores håndtering af affald.

Affald fra hovedsædets kantine afleveres til Daka Re-
Foods, som genanvender organisk affald, så der ikke 
går vigtige ressourcer til spilde.

Vi har indført affaldshåndtering direkte på den enkelte 
arbejdsplads og i alle printerrum. Vi sorterer på stedet 
i pap, brandbart og makulering.

Før i tiden kørte medarbejderne selv rundt til samt-
lige afdelinger for at hente papiraffald. For at spare på 
CO2-udledning og arbejdstid har vi indgået en samlet 
aftale med Stena Recycling, som nu afhenter alt vores 
papiraffald i afdelingerne. Det vil sige brandbart, papir 
til sikkerhedsmakulering og pap, som Stena efterføl-
gende genanvender. Ved at genvinde 1 kg papir, har 
vi reduceret CO2-udslippet med 1,5 kg sammenlignet 
med anvendelse af en ny råvare. Fremstilling af 1 kg 
avispapir fra genvundet papir reducerer energiforbru-
get med 70 procent.

I forhold til vores garantmøder, som vi afholder hvert 
andet år, har vi i 2013, 2015 og 2017 foretaget et bevidst 
valg ved ikke at servere buffet til de ca. 4.500 deltagen-
de garanter, men i stedet at servere en platte, hvilket 
har resulteret i en væsentlig reducering af madspild.

Energilånet 
For ca. fem år siden lancerede vi en ny type udlån – 
Energilån. Det er et lån til miljøbesparende tiltag, der 
nedsætter energiforbruget såsom en ”grøn” bil, energi-
besparende hvidevarer eller nye vinduer til boligen. 
Vores ønske med denne type lån er:

•   At skabe fokus på energirigtig adfærd og samtidig 
sætte gang i økonomien hos lokale håndværkere, 
bilforhandlere og andre erhvervsdrivende

•   At Energilånet til en lav rente og nedsatte gebyrer vil 
medvirke til, at den miljøbevidste tanke kan brede 
sig som ringe i vandet hos såvel nye som eksisteren-
de kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Energilånet blev Sparekassens indgangsvinkel til det 
privat-offentlige partnerskab Grøn Erhvervsvækst.
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