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Velkommen til Middelfart  
Sparekasses kulturprofil 2018

Kære læser.

Du kan godt glæde dig. Foran dig venter et unikt ind-
blik i hverdagen på en af Danmarks bedste arbejds-
pladser gennem efterhånden mange år.

Denne kulturprofil er en del af Great Place to Works 
konkurrence "Danmarks bedste arbejdpladser". Ved 
at svare på de 10 spørgsmål, som Great Place to Work 
stiller os - og alle andre virksomheder, der deltager i 
konkurrencen - sikrer vi, at kulturprofilen giver et so-
lidt, aktuelt og ikke mindst sandfærdigt billede af Mid-
delfart Sparekasse som arbejdsplads.

Hvert kapitel tager udgangspunkt i et af de 10 spørgs-
mål, som Great Place to Work stiller os. For at svare 
så godt som muligt gennemgår vi både de formelle 
retningslinjer og politikker inden for et givent område 
samtidig med, at vi krydrer med historier fra hverda-
gen, som viser, hvordan ord og holdninger bliver til 
handling og kultur i Sparekassen.

Derfor er kulturprofil det helt rette ord til denne pub-
likation. For når du er færdig, har du et godt indblik i 
Sparekassens kultur.

God læselyst.
Martin Baltser, adm. direktør

Kulturprofilens redaktion 
Helle Lund Gregersen, HR-chef
Michael L. Hedemann, HR-konsulent
Bjarne Jacobsen, kommunikationschef
Stine Morsø Lysemose, grafiker

Tryk 
MV-Tryk a/s
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En arbejdsplads til glæde for både medarbejderne,  
kunderne og lokalsamfundene
Selvfølgelig skal Middelfart Sparekasse tjene penge på linje med alle andre pengeinstitutter. 
Det, der adskiller os fra konkurrenterne, er, at vi har fokus på flere bundlinjer.

Vores produkter er magen til alle andre pengeinstitutters. Forskellen er menneskene og den 
kultur og de værdier, der præger arbejdspladsen. Tilfredse og motiverede medarbejdere er 
forudsætningen for, at vi kan lykkes på alle parametre. 

Derfor er vi en af Danmarks bedste arbejdspladser, og vi arbejder hver dag for at blive en 
endnu bedre arbejdsplads. Til glæde for kunder, medarbejdere og lokalsamfund – eller ”til 
fælles bedste”, som var udgangspunktet, da Sparekassen blev grundlagt i 1853.



1 Generel 
information?Beskriv arbejdspladsens primære forretningsområde, branche og væsentlig-

ste produkter eller serviceydelser. Hvem er arbejdspladsens primære kunder 
og konkurrenter? 
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Da Middelfart Sparekasse blev grundlagt i 1853, var tan-
ken at danne en sparekasse "til fælles bedste". De tanker, 
som slagtermester Benjamin Falkner og de øvrige med-
lemmer af "Foreningen til trængende Haandværkeres og 
andres Understøttelse i Middelfart" gjorde sig, har vist 
sig at være så evigtgyldige, at Sparekassen den i dag dri-
ves ud fra samme grundprincip.

I 1853 var der behov for en sparekasse, der kunne hjælpe 
almuen med at spare op. I dag handler "til fælles bedste" 
om, at Sparekassen er sin opgave bevidst over for både 
kunder, medarbejdere og lokalsamfund.

Naturligvis er økonomi en væsentlig del af Sparekassens 
virke, men solide økonomiske resultater er ikke målet i 
sig selv. Det er midlet til at få frihed til at handle i overens-
stemmelse med Sparekassens værdier. Det handler om 
fortsat at være en særdeles god arbejdsplads, at give kun-
derne relevant og kvalificeret rådgivning, der er til gavn for 
dem og deres økonomi, og at gøre en positiv forskel i de 
lokalsamfund, Sparekassen er repræsenteret i.

En sparekasse i udvikling
Det er en forretningsmodel, der er attraktiv for kunderne, 
og derfor er Sparekassen vokset mærkbart siden begyn-
delsen i Algade i Middelfart i 1853.

Vokseværket begyndte i Fredericia i 1990. Sparekas-
sen troede på, at Trekantområdet var det rigtige sted at 
vokse. Det viste sig at holde stik. Først fik Fredericia en 
afdeling, og i 1992 fulgte Kolding og Vejle efter.

I de seneste år har Sparekassen igen åbnet en række 
nye afdelinger. I 2013 kom Aarhus, Esbjerg og Odense 
Erhverv til. I 2014 en afdeling i Hørning syd for Århus og 
i 2015 en afdeling i Svendborg. I foråret 2018 har Spare-
kassen 18 afdelinger og over 74.000 kunder.

En af årsagerne til den flotte, organiske vækst er, at de 
eksisterende kunder anbefaler Sparekassen til venner 
og bekendte. Sparekassen har også i 2017 toppet flere 
kundetilfredshedsundersøgelser, og finansmediet Fi-
nanswatch har sammen med analysebureauet Wilke 
kåret Middelfart Sparekasse til at have det bedste image 
i finanssektoren.

Fremgangen skal fastholdes
Opbakningen fra kunderne og garanterne er vejen til 
fortsat fremgang for Sparekassen, og derfor arbejdes der 
hver dag i alle afdelinger for at leve op til visionen "Bedst 
til kunder".

Sektoren gennemgår en stor og hastig udvikling i disse 
år, hvor digitalisering og nye aktører spiller ind på Spare-
kassens og alle andre pengeinstitutters forretning. Spa-
rekassen følger naturligvis med udviklingen i visheden 
om, at dygtige medarbejdere og et godt image er et godt 
afsæt for at imødgå fremtidens udfordringer. 

Sparekassen er af den overbevivning, at der også i man-
ge år fremover er brug for et tilgængeligt, lokalt funderet 
pengeinstitut med et ønske om at gøre en positiv forskel 
til fælles bedste.

Om Middelfart Sparekasse

1

Opbakningen fra kunderne og garan-
terne er vejen til fortsat fremgang for 
Sparekassen, og derfor arbejdes der 
hver dag i alle afdelinger for at leve 
op til visionen "Bedst til kunder".



Martin Baltser, adm. direktør i 
Middelfart Sparekasse.

1

Forord til Strategi 2018 Den Gyldne Middelvej 2.0:

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

Vi bevarer dyderne: ordentlighed, 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.



10    Generel information

  

1
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2012
investering 
og pension 
(Roskilde)

2014
Hørning

2016
Strategi 2018 
10 nye strategiske 
målepunkter

2003
150 år
115 medarbejdere
479 mio. i egenkap.
Vinding

2010-2011
Odense og 
Horsens

2013
Strategi 2015
Værdigrundlag
10 målepunkter
Strategisk selvledelse
Esbjerg, Aarhus og 
Odense Erhverv

2015
Svendborg

2018
Medarbejdere >300 
Egenkapital  
> 1,1 mia. kr

Middelfart Sparekasse anno 2018
Middelfart Sparekasse har i foråret 2018 18* afdelinger, som servicerer og rådgiver private kunder samt mindre og 
mellemstore virksomheder i vores markedsområde om finansielle ydelser. Sparekassen har over 300 medarbej-
dere og mere end 74.000 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

2017
Overskud på 125,9 
mio. kr. - det bedste 
resultat i Spare-
kasens historie
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Forretningsmodel og ejerform
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 2017: NR. 1
Mål:  TOP 3

� Nedskrivningsprocent
Status pr. 31.03.18: 0,2 %  
Mål:  < 0,75 %

� Engagement i  
lokalsamfundet
Status 2017: 7,9 mio. kr. 
Mål:  > 7,5 mio. kr. pr. år

� Resultat før skat
Status pr. 31.12.17:  
125,9 mio. kr.
(Koncernniveau) 
Mål 2018: > 140 mio. kr. 

� Kundetilfredshed  
med digitale løsninger
Status 2017:  
Privat 87 %, Erhverv 79 %
Mål:  > 90 %

� Antal kunder
Status pr. 31.03.18:  
73.749
Mål 2018:  > 75.000

� Arbejdsglæde  
Status 2017: 97 %
Mål:  > 97 %

� Kompetencemål
Status 2017: 98,5 %
Mål 2018:  > 95 %

� Kapitalbuffer
Status pr. 31.03.18: 
6,1 procentpoint 
Mål: 4 procentpoint

� Basisindtægter 
pr. omkostningskrone
Status pr. 31.03.18: 1,3 
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
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1

Områder, der påvirker forretningsmodellen
Vores omgivelser har høje forventninger til den måde, 
vi driver forretning på. Derfor er det vigtigt fortsat at 
holde et skarpt fokus på at vedligeholde Sparekassens 
gode omdømme og finansielle troværdighed. 

Et stærkt omdømme kan være en virksomheds største 
svaghed, for det gør, at eventuelle fejltrin rammer hår-
dere, da omverdenen - både kunder, pressen og andre 
interessenter - har høje forventninger til vores hand-
linger. 

Det betyder, at selvom Sparekassen er kendt for at være 
en god arbejdsplads og for at have tilfredse kunder, så 
er det områder, som fortsat skal øverst på dagsordenen. 

Herunder ses en gennemgang af udvalgte områder af 
Sparekassens forretning samt tendenser, Sparekas-
sen bør forholde sig til. Der er vægtet i forhold til vig-
tighed for interessenter og vigtighed for Sparekassens 
forretningsmål. 

  

Indflydelse på forretningsmål
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Miljø og klima

Manglende økonomisk 
ansvarlighed blandt unge

Ændret aldersfordeling i  
medarbejdersammensætning

Corporate governance 
og compliance

Konsolidering af  
sektoren

Ændret aldersfordeling i  
kundesammenhæng

Værdibårne forbrugere

Nye spillere  
på markedet

Kvalificeret 
arbejdskraft

Stigende indlånsoverskud  
og faldende rentemarginal 

Digitalisering af sektoren

Lokalsamfundets 
udvikling

God arbejds-
plads

Gode kunde- 
oplevelser

Meget lav Høj Meget høj

Høj

Meget høj

”Middelfart Sparekasse er en 
moderne sparekasse baseret på 
gamle dyder. Vi tilbyder tids-
svarende digitale services, men 
det er relationen mellem men-
nesker, der kommer først.” 
Peter Møller, vicedirektør.
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Medarbejdere

Enhed 2014 2015 2016 2017 Tal for sektoren

Medarbejdersammensætning 

Medarbejdere i alt Antal 260 296 298 316

Ansatte i administrationen Procent 22 22 22 22  

Ansatte i kundeekspederende afdelinger Procent 78 78 78 78

Gennemsnitsalder År 47 48 49 48 44  

Medarbejdere på 60+ år Procent 15 16 17 17 8 (59+år)

Gennemsnitlig anciennitet År 7,5 7,2 7,6 7,3

Mangfoldighed

Kvinder i Sparekassen Procent 54 53 53 50 49 (2016)

Mænd i Sparekassen Procent 46 47 47 50 51 (2016)

Kvinder i ledende stillinger Procent 28 30 29 26 30 (2016)

Mænd i ledende stillinger Procent 72 70 71 74 70 (2016)

Kvinder i øverste ledelse Procent 0 33 33 33 25 (2016)

Mænd i øverste ledelse Procent 100 67 67 67 75 (2016)

Kvinder i repræsentantskabet Procent 23 23 26 27

Mænd i repræsentantskabet Procent 77 77 74 73

Kvinder i bestyrelsen Procent 22 11 11 22

Mænd i bestyrelsen Procent 89 89 89 78

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 2017 har Middelfart Sparekasse modtaget 
flere anerkendelser for arbejdet med medarbejder-
trivsel:

Danmarks Bedste Arbejdsplads: Nr. 2
Kåret af Great Place to Work® i kategorien mellem-
store arbejdspladser.

Medarbejderimage 2017: Det bedste image 
blandt finansansatte
FinansWatch og Wilkes imagemåling blandt 3.500  
ansatte i den finansielle sektor.

Medarbejdertal
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Enhed 2014 2015 2016 2017 Tal for sektoren 

Medarbejdere i jobs på særlige vilkår

Deltid Procent 22 21 25,5 22 15,3

Fast stilling/flexjob Antal 2 2 2 4

Virksomhedspraktik Antal 1 3 3 1

Midlertidig stilling Antal - 3 3 5

Sygefravær (pct. af mulig arbejdstid)

Gennemsnitligt sygefravær - kort tid (<4 uger) - 1,00 1,12 1,09

Gennemsnitligt sygefravær - lang tid (>4 uger) - 0,73 0,76 1,35

Gennemsnitligt sygefravær i alt 2,24 1,72 1,88 2,44 3,0 (2016)

Uddannelse og kompetenceudvikling

Finanselever Antal 4 4 3 4

Øvrige elever Antal - - - 2

Finansøkonomer trainees Antal 2 3 1 3

Praktikanter Antal 3 3 5 2

Studentermedhjælpere Antal 1 2 2 1

Folkeskoleelever i virksomhedspraktik Antal 4 4 6 5

HD Antal 7 8 5 4

Master i Ledelse, FU Antal 4 3 1 1

Sparekassens Akademi Antal 4 4 0 0  

MBA Antal 0 1 1 0

Sundhed - KRAMS-undersøgelse

Bloddonorer Procent 27 26 22 22

Organdonorer Procent 38 36 36 40

Rygere Procent 6 5 2 3

Dyrker motion mindst 2-3 gange om ugen Procent 88 86 87 92

Drikker alkohol færre end 3 gange om ugen Procent 92 95 96 95

Vurderer, at deres fysiske helbred er godt eller virkelig godt Procent 78 75 81 80

Vurderer, at deres psykiske helbred er godt eller virkelig godt Procent 89 89 91 91

Vurderer, at de som regel får nok søvn og føler sig udhvilet Procent - - 66 67
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Hoved- og nøgletal  
Middelfart Sparekasse

Beløb i 1.000 kr. 2017 2016 2015 2014 2013

Netto rente- og gebyrindtægter 489.750 473.158 446.207 396.175 353.425

Kursreguleringer 22.846 -3.406 6.818 9.876 30.290

Udgifter til personale og administration -373.805 -333.651 -309.784 -267.355 -247.942

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -14.806 -34.343 -94.889 -74.435 -111.342

Resultat af kapitalandele i associerede  
virksomheder 881 9.530 25.881 14.567 4.296

Årets resultat 104.973 90.674 4.557 67.315 27.502

Udlån 5.602.146 4.806.092 4.353.337 4.143.045 3.794.262

Egenkapital 1.127.549 1.012.412 906.954 853.543 727.855

Aktiver i alt 10.861.520 8.790.395 7.439.646 6.731.772 5.545.691

Kapitalprocent 15,1 14,5 14,1 14,1 13,7

Kernekapitalprocent 14,5 14,0 13,6 13,5 13,2

Egenkapitalforrentning før skat 11,8 11,6 1,1 9,4 3,3

Egenkapitalforrentning efter skat 9,8 9,4 0,5 8,7 4,0

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

Renterisiko 1,8 1,2 1,5 0,7 0,4

Valutaposition 4,0 5,9 6,0 7,6 7,4

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

Udlån i forhold til indlån 62,9 68,2 75,8 83,6 91,0

Udlån i forhold til egenkapital 5,0 4,7 4,8 4,9 5,2

Årets udlånsvækst 16,6 10,4 5,1 9,2 6,0

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 286,8 311,8 207,6 - -

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 272,0 232,0 192,6 138,1 135,4

Summen af store engagementer 0,0 29,9 10,3 36,3 35,7

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

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



2 Ansættelse 
og velkomst?2a: Beskriv jeres ansættelsesprocedure fra start til slut, fra behovet 

for en ny medarbejder opstår, til medarbejderen er ansat. Herunder 
hvilke karaktertræk I søger hos nye medarbejdere, ud over de faglige 
færdigheder jobbet kræver, og hvad I gør for at sikre, at kandidaten 
passer ind i kulturen på arbejdspladsen.

2b: Hvordan forbedreder I en ny medarbejders ankomst, byder nye 
medarbejdere velkommen og integrerer dem i kulturen på arbejds
pladsen?
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1 32

Ansættelsesprocessen

Ansættelse og velkomst
I de seneste år har vi ansat mange nye kolleger – over 
200 siden 2012. Det kræver en god struktur omkring 
hele ansættelsesprocessen for at sikre, at de nye med-
arbejdere – og de øvrige ansøgere – får et godt første-
håndsindtryk af Sparekassen. De nye kolleger skal 
også sikres en velkomst, hvor de både føler sig taget 
godt imod, bliver klædt bedst muligt på til at varetage 

deres job og sidst men ikke mindst bliver introduceret 
til Sparekassens kultur, så den kan leve hos både nye 
medarbejdere og kolleger, der har været her i mange 
år. Herunder beskrives vores ansættelsesproces gra-
fisk, og på de kommende sider dykker vi mere ned i de 
enkelte elementer af processen.

Udvælgelse af kandidater

Afklaring

Ansættelse

KompetenceProfilen

Samtale

4 5
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7 9 11

En uges intro

Mentor

Fokusprofil

Branding af nye 
medarbejdere

Sidemands-
oplæring

Første  
arbejdsdag

6 8 10
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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. Et vigtigt element heri er vores om-
dømme som en attraktiv arbejdsplads, et omdømme 
vi er meget bevidste om betydningen af. Vi har ikke 
nogen egentlig employer branding-strategi, idet det 
væsentlige for os er, at vores brand som en god og 
attraktiv arbejdsplads skabes med troværdighed og 
autencitet. Derfor er Sparekassens ansatte de bedste 
ambassadører, når de med stor stolthed fortæller om 
Middelfart Sparekasse til deres netværk. 

Når vi har brug for at ansætte, så vil lederen for afde-
lingen i samarbejde med HR finde ud af, hvilken profil 
vores kommende kollega skal have. Her vil der blive 
set på såvel faglige som personlige kompetencer, men 
også Garuda inddrages. Herefter skrives stillingsan-
noncen, som vil blive annonceret relevante steder. 
De sociale medier, herunder LinkedIn, fylder mere og 
mere i vores rekruttering og branding. En meget stor 
del af vores ansatte er aktive på LinkedIn og gode til 
at dele og give liv til de jobopslag, Sparekassen lægger 
op. Det samme gør sig gældende på Facebook , og det 
betyder, at vi kommer bredt ud med vores opslag.

Netværk betyder også mere og mere, og vi ansætter 
en stor del af vores nye kolleger via netværk. Det kan 
også være samarbejdspartnere eller kunder, der anbe-
faler en kandidat til Sparekassen.

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 arbejds-
formen. 

Det betyder, at medarbejderen skal kunne løse sine 
arbejdsopgaver 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 tidli-
gere været ansat i Sparekassen, eller også kender per-
sonen en nuværende medarbejder i Sparekassen. Det 
betyder, at det er yderst sjældent, at vi ringer til ansø-
gerens referencer. Når vi gør det, sker det altid ifølge 
aftale med ansøgeren. 

Ansættelse
2a: Beskriv jeres ansættelsesprocedure fra start til slut, fra behovet for en ny 
medarbejder opstår, til medarbejderen er ansat. Herunder hvilke karaktertræk 
I søger hos nye medarbejdere, ud over de faglige færdigheder jobbet kræver, og 
hvad I gør for, at medarbejderen passer ind i kulturen på arbejdspladsen.

Ud over, at vi gør meget for at sikre os, at 
der et godt match mellem os og ansøge-
ren, vil vi gerne give ansøgeren de bedste 
muligheder for at gøre sig samme over-
vejelse. Derfor supplerer vi, når der er tid 
og ressourcer til det, det skrevne jobop-
slag med en video, hvor vi præsenterer 
afdelingen, jobbet og vores værdier. Det 
gjorde vi fx, da vi søgte en privatrådgiver 
til Fredericia-afdelingen
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Ansættelsesprocedure
Når vi har udvalgt de mest interessante ansøgere, in-
viterer vi dem til en samtale. Inden samtalen udfylder 
ansøgeren en KompetenceProfil fra Garuda. Den bru-
ger vi 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 leder eller medarbejder fra denne 
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.  

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 –  
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. Målet er i sidste ende at skabe et unikt 
og bæredygtigt samarbejde. 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 an-
søgeren 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.

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 til 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 ved-
kommende evt. kunne forbedre til en anden samtale. 
Heldigvis får vi altid – uanset om ansøgeren får job-
bet eller ej – tilkendegivelse af samtalen som en god 
oplevelse, og at den efterfølgende feedback har været 
brugbar. 

KompetenceProfilen
Med sine 320 spørgsmål fordelt på 16 personligheds-
træk er KompetenceProfilen et af markedets mest om-
fattende profilværktøjer, og den giver os et detaljeret 
overblik over de relevante personlige og faglige kompe-
tencer, vi søger. 

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

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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Udgangspunktet for KompetenceProfilen er Garudas 
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 li-
geværdigt niveau. 

De karaktertræk, vi efterspørger hos kommende me-
darbejdere, afhænger af, hvilket job medarbejderen 
skal udføre. Der er dog ingen tvivl om, at en medarbej-
ders troværdighed, åbenhed og ærlighed samt evne 
til at skabe tillid, samarbejde og tage ansvar er vigtige 
træk for Sparekassens kultur. KompetenceProfilen står 
dog aldrig alene, og vi vil altid bruge den som udgangs-
punkt for en dialog, hvor kandidaten kan udfolde et el-
ler flere af trækkene. Brugen af KompetenceProfilen, 
sammenholdt med vores øvrige betragtninger gennem 
samtalen, er derfor med til at give en større sikkerhed 
for, at vi udvælger den rigtige kandidat.

Ansættelse
Når vi ansætter en ny medarbejder, informerer den loka-
le leder altid alle medarbejdere i den afdeling, den nye 
medarbejder ansættes i. Efterfølgende informerer vi alle 
medarbejderne om ansættelsen via en nyhed på intran-
ettet som denne:

Elevdag
I 2016 ansatte vi Mikkel Uløse Rasmussen som IT- 
supporterelev, og da hans uddannelsesforløb stop-
pede i marts 2018, var det tid til at finde en ny elev. 

Som oftest ved rekruttering af elever inviterer vi nogle 
kandidater ind til en elevdag, hvor vi har god tid til at 
lære hinanden bedre at kende. Således også i år, hvor 
fire kandidater var på besøg i Sparekassen sidst i april. 
På dagen fortæller vi indgående omkring Sparekas-
sen, og hvordan vi er som arbejdsplads. Det er vigtigt 
for os, at kandidaterne får et godt indblik i vores or-
ganisation og den afdeling, de eventuelt i fremtiden 
bliver en del af. 

Da forløbet strækker sig over flere timer, får vi også 
et rigtigt godt kendskab til kandidaterne – bedre end 
ved almindelige samtaler. 

Det kan være en speciel oplevelse at være fire kan-
didater sammen, som alle kæmper om samme elev-
plads. Derfor er vi meget opmærksomme på at skabe 
en rolig og afslappet stemning omkring dagen, så alle 
føler sig godt tilpas. Det er heldigvis også de tilbage-
meldinger, vi får fra deltagerne; at de har oplevet det 
som en rigtig god dag, også selvom det ikke blev dem, 
som blev tilbudt elevpladsen. 

På dagen deltager også en af vores nuværende elever, 
der fortæller om det at være under uddannelse i Spa-
rekassen. Derudover snakker vores elev med kandi-
daterne i løbet af dagen, typisk en mere uformel snak, 
omkring løst og fast om det at være elev. 

Vi anvender også Garudas fokusprofil til elevdagene, 
og sidst på dagen får alle deltagerne en individuel 
samtale, hvor de får en tilbagemelding på deres profil. 
Når dagen er omme, har vi et rigtig godt indblik i alle 
kandidaterne, og vi kan på et solidt grundlag vurdere, 
hvilken kandidat vi vil arbejde videre med. 

Vores nye IT-elev, Mathias Keller, om elevdagen:
– Jeg synes, det var en god måde, I holder samta-
ler på, hvor vi lærer hinanden at kende på en god 
måde. Vi fik meget information om Sparekassen, 
der gav et rigtig godt indblik i, hvad I laver, og hvor-
dan I er. Selvom vi var fire ”konkurrenter”, så følte 
man sig velkommen, og blev taget godt imod. Tiden 
var godt fordelt, så vi hele tiden havde noget at lave 
i løbet af dagen. Jeg ser frem til at blive en del af IT-
afdelingen i Sparekassen. 

Erhvervsrådgiver til Odense ansat
Vi har pr. 1. april 2018 ansat Per Bundgaard Jørgensen 
som erhvervsrådgiver i Odense. Per er 56 år og bosat i 
Nyborg. Han er gift med Beverley, og sammen har de 2 
børn på 22 og 25 år. Per kommer senest fra en stilling 
som erhvervsrådgiver i Spar Nord, hvor han har været 
de sidste 10 år. På grund af lang opsigelsesvarsel, er Per 
først ansat fra den 1. april 2018. Vi håber dog, at han vil 
få mulighed for at kunne starte lidt før.

/HR



Praktikjob blev vekslet til  
traineestiling
Da 22-årige Morten Rosenberg Larsen den 14. august 
2017 trådte ind ad døren til sin første arbejdsdag i er-
hvervsafdelingen i Sparekassens hovedsæde, var det 
lige så nyt for Sparekassen som for Morten. Han var 
nemlig den første finansbachelor, der skulle i praktik i 
Sparekassen.

Det er en forholdsvis ny uddannelse, der som andre 
professionsbachelor-uddannelser gennemføres på tre 
et halvt år. Og Morten Rosenberg Larsen var den første 
finansbachelor i praktikophold i Middelfart Sparekasse. 

For Morten var det efter grundige overvejelser et 
helt bevidst valg at søge praktikplads i Middelfart 
Sparekasse.

-  Den måde, Sparekassen drives på, stemmer godt 
overens med mine værdier. Jeg prioriterede at gå 
efter en praktikplads, hvor jeg kunne se mig selv 
arbejde på sigt, fortæller Morten, der som kunde i 
Sparekassen havde et godt forhåndskendskab at 
vælge ud fra.

Hans første møde med Sparekassen var, da Aarhus-
afdelingen inviterede til åbent hus for de studerende 
fra Erhvervsakademi Aarhus.

-  Efter besøget var jeg sikker på, at det var det, jeg 
ville. Det var hele oplevelsen, måden man blev mod-
taget på, husker Morten.

Derefter blev der sendt en ansøgning, og allerede i for-
længelse af samtalen skrev Morten under på aftalen 
med Sparekassen.

En plan – med plads til justeringer
Aftalen blev, at Morten Rosenberg Larsen skulle tilknyt-
tes erhvervsafdelingen i Middelfart i de fem måneder, 
praktikken varede. Aftalen blev indgået ved årsskiftet, 
så erhvervsafdelingen i Middelfart og HR kunne i ro og 
mag planlægge forløbet, inden det blev den 14. august. 
Helt bevidst blev alt ikke planlagt i detaljer.

-  Det var jo også nyt for os. Vi vidste ikke, hvad vi 
kunne forvente af Morten – eller hvad han forvent-
ede af os. Der var en overordnet plan for, hvad han 
skulle nå – og så skulle vi fylde alle hullerne i planen 
ud. Så det var langt fra hugget i granit. Den første 
dag begyndte vi med et fælles morgenmøde, hvor 
alle introducerede sig, og derfra gik vi sådan set bare 
i krig, fortæller erhvervsrådgiver Mads Lindskov.

Han fik rollen som mentor for Morten og dermed ansvar-
lig for praktikforløbet. I praksis bidrog hele afdelingen.

-  Vi begyndte med at tage Morten med på en hulens 
masse kundemøder, så han kunne se, hvordan det 
foregik og derigennem fik prøvet alt, hvad der hedder, 
før, under og efter et møde, fortæller Mads Lindskov.

For Morten var det vigtigt at falde godt til.

-  Jeg blev taget rigtigt godt imod fra dag ét. I starten 
var det meget det sociale, jeg forsøgte at komme ind 
på. Jeg var med, hvis vi tog en øl efter arbejde, jeg 
var med til medarbejderdagen og senere julefrokost. 
Jeg blev inviteret med til alt, og jeg deltog. Det har 
hjulpet mig meget, siger Morten, der også nåede at 
være med til at ansætte de næste finansbachelorer, 
da han var med HR på uddannelsesmesse i efteråret 
2017.

Midt i januar 2018 var det tilbage til det sidste studieår 
i Aarhus, men det blev ikke et farvel. Morten fortsætter 
som studentermedhjælper det kommende år, og når 
han er færdig med sin uddannelse, venter en trainee-
stilling på ham.

-  Det har været et meget godt praktikophold, jeg er 
mere end tilfreds. Jeg er blevet meget klogere på 
det at arbejde i et pengeinstitut, og jeg har udviklet 
mig både fagligt og personligt. Jeg har fået omsat 
teorien til praktisk anvendelighed, så jeg er klædt 
meget bedre på til traineeperioden, siger Morten.
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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, 
fortæller 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. 

De første to-tre måneder er særdeles vigtige i et nyt job. 
Hvis en ny kollega ikke bliver godt integreret på arbejds-
pladsen, øges risikoen for, at vedkommende søger videre 
til et nyt job. Derfor bruger vi mange ressourcer på at 
 skabe et onboardingforløb, der gør, at den nye kollega, al-
lerede 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 ressourcer, vi bruger på onboarding-
processen, allerede inden vores nye kollega tiltræder, 
kommer mange gange hjem igen i form af, at medar-
bejderen langt hurtigere bliver en integreret 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 understøtter den nye 
medarbejder bedst muligt i sit nye job. 

Det er vigtigt, at den nye medarbejder hurtigt bliver 
tilknyttet Sparekassen og ikke mindst sin nye afdeling. 
Hvis der ikke er formelle omstændigheder til hinder, så 
inviterer afdelingen den kommende medarbejder på 
besøg og typisk også til at deltage i sociale arrangement-
er, hvis der er nogen, inden den nye kollega tiltræder. På 
den måde sikrer vi, at vores nye kollega allerede fra første 
dag kender afdelingen og de nye kolleger. 

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 for os, at den nye medarbejder får lejlighed til at 
hilse på medarbejderne i de interne afdelinger, da kon-
takten hertil ofte vil ske pr. mail eller telefon. Den nye 
med arbejder er hele tiden orienteret om, hvilken afde-
ling og kollega medarbejderen nu skal møde i den første 
uges tid. Vi oplever, at det giver stor tryghed og glæde, da 
medarbejderen føler sig ventet. Samtidig bliver der skabt 
nogle gode relationer til kollegerne på hovedkontoret, 
hvilket gør det nemmere at tage kontakten, hvis der er 
tvivlsspørgsmål. 

Første arbejdsdag
Den første arbejdsdag foregår i afdelingen, hvor vi byder 
den nye kollega 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 
med arbejder et godt indblik i vores afdelinger og får hilst 
på mange af sine nye kolleger og allerede fra start skabt 
nog le gode relationer. 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 fremtidige samarbejde. 

Velkomstgave
Velkomstgaven til vores nye medarbejdere er, ud over 
en buket blomster på skrivebordet når vedkommende 
møder, vores kulturprofil og en sportstaske eller en 
rygsæk med diverse reklameartikler i. Hvis medarbej-
deren har børn, er det også ofte tænkt ind i de ting vi 
kommer i tasken. Vi kan nemlig høre, at mange børn 
går op i, hvor deres forældre arbejder, og bliver stolte 
over at få en ting med navnet på.

Velkomst
2b: Hvordan forbereder I en ny medarbejders ankomst, byder nye med
arbejdere velkommen og integrerer dem i kulturen på arbejdspladsen?
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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.

2

Mentor
Alle nye medarbejdere får tilknyttet en mentor i den afdeling, de skal arbejde. 
Mentorens opgave er at hjælpe den nye medarbejder til at blive integreret i kul-
turen og sørge for, at vedkommende får den bedst mulige opstart i sit nye job. 
Udover nye medarbejdere omfatter mentorordningen også kolleger, der skifter 
job internt i organisationen, samt de unge medarbejdere under uddannelse, ek-
sempelvis elever og trainees. 

Mentoren har også en rolle som kulturbærer og har dermed et medansvar for, at 
den nye kollega bliver en del af Sparekassens kultur. 

Til nye kolleger vil mentoren typisk være tilknyttet i tre til seks måneder. Alle 
elever og trainees har én fast mentor igennem hele deres uddannelsesforløb. 
Vedkommende sikrer sammen med HR, at eleven eller traineen får den bedst 
mulige uddannelse og er klar til fagprøve/certificering.
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En uges intro
På anden arbejdsdag begynder Sparekassens intropro-
gram, som alle nye medarbejdere er igennem. Det varer 
typisk fire-fem dage. Programmet foregår på vores 
hovedkontor, og her bliver medarbejderen introduceret 
til de væsentligste IT-systemer, bliver undervist i vores 
forretningsgange samt snakker med alle fagchefer. På 
den måde får medarbejderen på meget kort tid indsigt 
i, hvordan Sparekassen fungerer, vores holdninger og 
værdier samt får mødt de kolleger, medarbejderen 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 organisa-
tionen indgående – en slags kulturbærere. Deres funk-
tion 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 fællestillidsmand, hvor bl.a. 
alle personalegoder o.lign. 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 undre sig 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. 

Forløbet er også med til at skabe sunde og solide re-
lationer, så medarbejderen ved, hvem man skal kon-
takte med spørgsmål, når medarbejderen er tilbage i 
egen afdeling. En forståelse, der er vigtig for, at man kan 
agere selvledende og proaktivt. Det gør vejen til hjælp 
kortere, når man kender hinanden og allerede har skabt 
gode relationer. 

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

•  kredit
•   samfundsansvar, compliance og risiko styring
•   marketing og forretningsudvikling
•   økonomi
•   IT
•   pension

•   investering
•   bolig
•   administration, herunder indkøb til Sparekassen
•   HR
•   tillidsmand
•   Sparekassens historie, ledelse og organisering
•   arbejdsmiljørepræsentanter.

Onboardingen slutter dog ikke med introforløbet. Der 
kan sagtens være en ny kollega, som har behov for yder-
ligere uddannelse og/eller introduktion til fx IT-syste-
merne eller at blive klædt endnu bedre på i forhold til en 
specifik faglighed. Derfor er det en vigtig ledelsesmæs-
sig opgave at sikre, at medarbejderen er klar til sit nye 
job, eller at identifcere områder, hvor der er behov for 
yderligere uddannelse. I den forbindelse kan det ske 
ved sidemandsoplæring, hvor den nye kollega typisk vil 
få en periode i en stabsfunktion, hvor man til en start 
agerer som "føl" og efterhånden løser flere opgaver 
med en ”sikker hånd” ved sin side. 

FokusProfil
De fleste nye medarbejdere har inden tiltrædelse udfyldt 
Garudas KompetenceProfil, men inden tiltrædelsen vil 
medarbejderen også udfylde den lidt mindre FokusPro-
fil. Efter tiltrædelsen får medarbejderen tilbagemelding 
på fokusprofilen samtidig med, at den sammenholdes 
med profilerne for kollegerne i afdelingen. Dermed 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 medarbej-
dere fotograferet. Billederne bliver brugt til vores in-
tranet, hjemmeside og til annoncering i forskellige 
medier. Vi har en fast procedure for, hvordan vi mar-
kedsfører 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 banner-
reklamer, og så spreder vi budskabet på Facebook og 
Linkedin. 

Brandingen handler primært om vores kundevendte 
med arbejdere. Målet er at give dem det bedst mulige af-
sæt for deres fremtidige virke i Sparekassen. 
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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 Oprettelse på LinkedIn

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

I undersøgelsen ”Danmarks 
Bedste Arbejdspladser” for 
2017 svarer 99 procent af 
medarbejderne, at man som 
ny på arbejdspladsen føler 
sig velkommen.

2
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Afdelingsdirektør Danny Herløv Aagaard er 
ny i Sparekassen og står i spidsen for en af
deling med mange nye medarbejdere. Derfor 
er der sat ind med en række initiativer fra 
både lokalt og centralt hold for at hjælpe af
delingen godt i gang.

Uldum – ny direktør og flere nye medarbejdere
Afdelingen i Uldum er én af vores mindste afdelinger 
med seks medarbejdere. Efter en tid med udskiftning, 
hvor fire af de seks fik andre job i Sparekassen, skulle 
der derfor sættes et næsten nyt hold. Ud af de fire nye 
kolleger er de tre rekrutteret eksternt, og det var derfor 
vigtigt, at den nye afdeling blev godt sammentømret. 

En aktivitet, som altid finder sted, når der kommer nye 
kolleger, er som nævnt, at de udfylder en FokusProfil 
og dermed får kendskab til såvel egen som kollegernes 
profil. Typisk sker det på et morgenmøde, men i dette 
tilfælde havde halvdelen af kollegerne i afdelingen ikke 
forudgående kendskab til Garuda, og derfor var det ikke 
en gangbar løsning. Derfor blev der arrangeret et møde, 
hvor HR besøgte Uldum-afdelingen og kørte en Garuda-
proces igennem. Her blev afdelingen introduceret til 
Garuda og værktøjerne, ligesom medarbejdernes fokus-
profiler blev gennemgået. 

Formålet var at give alle et solidt indblik i, hvordan kol-
legernes profiler ser ud, og hvor der er styrker og ud-
fordringer i afdelingen. 

Derudover trak afdelingen en dag ud af kalenderen, hvor 
kolleger fra Hedensted hjalp med at bemande Uldum-
afdelingen. Her var der fokus på at lære hinanden endnu 
bedre at kende, samtidig med at der blev arbejdet med 
mål og indsatser for fremtiden. Der blev på dagen også 
tid til sociale aktiviteter, hvor man under andre omstæn-
digheder end de sædvanlige lærte hinanden endnu 
bedre at kende. Alt sammen med det formål at skabe et 
stærkt fundament for afdelingens fremtid. 

Som ny leder i Sparekassen er det vigtigt, at man klædes 
godt på til at varetage sine opgaver. Udover det sæd-
vanlige introprogram kører der et særskilt introprogram 
for nye ledere, hvor vi sørger for at klæde lederen på til 
de opgaver, der skal løses fremadrettet. Således også 
for Danny Herløv Aagaard, som i august 2017 blev ny 
afdelingsdirektør i Uldum. HR havde et par møder med 
Danny, hvor alt det, som er relevant for en ny leder, blev 
gennemgået. Det være sig deltagelsen i Den brede 
leder gruppe og gennemgang af kommissoriet for leder-
gruppen, gennemgang af personalemæssige emner, og 
hvordan Sparekassen agerer i bestemte sager. 

Derudover er Danny, som alle øvrige ledere med perso-
naleansvar, blevet certificeret i Garudas FokusProfil, så 
han kan anvende værktøjet i afdelingen. 
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3 Inspiration?Beskriv hvad I gør for at få medarbejderne til at føle, at de har et menings-
fuldt arbejde, herunder:

Arbejdspladsens værdier, mission og vision (evt. purpose), og hvordan de 
gøres nærværende for medarbejderne.

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

Historier, som deles med medarbejderne, og som får medarbejderne 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. Fire år i træk har Spare
kassen toppet landets største undersøgelse af kunde
tilfredshed i branchen, Finanssektorens Kundebench
mark.

Vores mission kan sammenlignes med en trebenet 
taburet, der understøtter vores vision: kunder, med
arbejdere og engagement i lokalsamfundet. De tre 
områder er alle fokusområder i vores ”balanced sco

recard” – vores 10 strategiske målepunkter. De måle
punkter sikrer, at vi hele tiden holder balancen i vores 
måde at drive virksomhed på.

De 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 ini
tiativer, som alle har til mål at indfri vores ambitioner, 
som i sidste ende handler om at være bedst til kunder. 
Når disse initiativer skal omsættes fra ord på papir til 
konkrete handlinger, 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 deres aftryk i tilblivelsen af strategien og 
vejen fra ord til konkrete handlinger og forandringer i 
hverdagen.

Et stærkt DNA
Arbejdspladsens værdier, mission og vision (evt. purpose), 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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Sparekassens DNA skal  
genopdages
Frihed og tillid har i mange år været to grundlæggende 
værdier i Middelfart Sparekasse. Værdierne er tydeligt 
kommet til udtryk gennem vores arbejds og samar
bejdsform: selvledelse. 

Der er ingen tvivl om, at selvledelse, frihed og tillid til
sammen er en væsentlig årsag til, at vi gennem mange 
år har været en af landets bedste arbejdspladser. Nye 
kolleger kommer for at blive en del af kulturen, og kun
derne mærker arbejdsglæden i form af ekstraordinært 
engagement og humør, når de møder os.

Selvledelse blev indført i de tidlige 1990’ere, og ar
bejdsformen blev for nogle år siden revitaliseret under 
begrebet ”strategisk selvledelse”. Formålet var den
gang at sætte fokus på, at selvledelse naturligvis skul
le komme både den enkelte medarbejder, kunderne 
og Sparekassen til gode.

Friheden er under pres
Da selvledelse blev indført for snart 30 år siden, var det 
forbundet med en udstrakt grad af frihed. Frihed til at 
planlægge sin egen arbejdsdag og frihed til at finde de 
bedste løsninger til kunderne. Den massive mængde 
af ny regulering, der har ramt finanssektoren i kølvan
det på finanskrisen, betyder, at regulering og fastlagte 
arbejdsgange fylder meget mere i hverdagen – også i 
Sparekassen. Der har naturligvis altid været regler og 
politikker, der skulle overholdes, men hvis vi forestiller 
os, at spillebanen for selvledelse for 30 år siden var en 
fodboldbane, er det i dag nærmere en tennisbane, vi 
manøvrerer inden for.

Når vi har ét billede af, hvad selvledelse er, og virke
ligheden er en helt anden, så bliver det en kilde til fru
strationer i hverdagen. Hvorfor bliver arbejdsgangene 
så rigide? Hvorfor vrimler det med forretningsgange, 

der skal overholdes? Hvorfor skal mine telefonsamta
ler med kunder pludselig optages?

Det korte svar er: for at overholde lovgivningen. Det 
lidt længere svar er, at vi har behov for at gentænke 
selvledelse i Sparekassen, så medarbejdernes for
ventninger stemmer overens med de frihedsgrader, vi 
reelt kan tilbyde i dag.

Arbejdsgruppe nedsat
Gentænkning af selvledelse fylder derfor meget i 2018. 
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af otte kol
leger. De har fra knapt ét år til 28 års anciennitet i Spare
kassen og repræsenterer derfor både minderne om ”de 
gode, gamle dage” og nye kollegers syn på Sparekassen.

Arbejdsgruppen havde sit første møde primo april. Her 
var der besøg af Tommy Kjær Lassen, cand.theol., ph.d. 
og ledelsesfilosof. Han kom med input til begrebet selv
ledelse ud fra filosoffen Hannah Arendts arbejdsfilosofi 
på mødet, hvor gruppemedlemmerne også fik lejlighed 
til at give deres syn på selvledelse i Sparekassen i dag.

Er selvledelse fortsat ordet?
Tommy Kjær Lassen introducerede begrebet ”bæ
redygtig selvledelse”, hvor der er fokus på at bære 
videre til de næste generationer på arbejdspladsen. 
Det tankesæt sætter fællesskabet i fokus, og netop 
fællesskab har også altid været en stærk værdi i Spa
rekassen. Både i de enkelte afdelinger, men også på 
tværs af kundeekspederende afdelinger og stabsfunk
tionerne, hvor selvledelsen ofte kommer under pres, 
når de centrale funktioner pumper forretningsgange, 
nye arbejdsgange, kontroller mv. ud i organisationen.

Det er endnu for tidligt at spå om, hvor arbejdet bærer 
hen. Ét er dog sikkert: Alle medarbejdere involveres i 
arbejdet, når vi til september har selvledelse i fokus på 
vores medarbejderdag. 

Arbejdsgruppen omkring selv ledelse skal gentænke begrebet 
selvledelse i Sparekassen.
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Selvledelse i Sparekassen
Tommy Kjær Lassen 
Ph.d., ledelsesfilosof, ekstern lektor på CBS
I Middelfart Sparekasse har I en unik tradition for selv
ledelse, som er både autentisk og værdiskabende. Det 
er en tradition, som I skal holde fast i, mens I fortsat 
udvikler jeres forståelse og brug af selvledelse. 

Selvledelse er jo på mange måder en underlig størrel
se. Det er et begreb, som vi aldrig kan få helt styr på, og 
som hele tidens synes at glide os af hænde, så snart 
vi har forstået eller defineret det. Der er noget mod
sætningsfyldt over selvledelse, fordi det på én gang er 
et trivselsbegreb og et produktivitetsbegreb. Derfor 
er det også helt ok, når man oplever, at selvledelses
begrebet ikke helt går op. 

I det moderne arbejdsliv er selvledelse en nødven
dighed. Det er et vilkår og en forudsætning. Samtidig 
er der noget historisk over selvledelse. Begrebet har 
rødder i tankerne om frihed og udvikling fra 1968, og 
det baserer sig på en grundlæggende skandinavisk 
arbejdsmentalitet om tillid, selvstændighed, ansvar
lighed og ordentlighed.

Den frie selvledelse er dog kommet under pres i den 
moderne organisation. Fx kan Mærskkaptajnen ikke 
længere selv sætte kursen mellem Antwerpen og Sin
gapore. Ankomsttidspunktet er nøje bestemt af en al
goritme fra Esplanaden, og kaptajnens opgave er bare 
at styre præcist efter den.

Den moderne selvleder kan måske nogle gange føle 
sig som barnet i Tivolis veteranbiler. Barnet tror, at det 
selv kører bilen, mens den i virkeligheden bare kører 
på en skinne. Sådan kan selvledelse vel også føles i 
Middelfart Sparekasse efter finanskrise og bankpak
ker. Der er efterhånden ikke meget plads tilbage til det 
personlige initiativ og den selvstændige beslutning.

Men, der er dog altid et rum. Det ved vi fra eksistens
filosofien. Det at være menneske handler om, at der 
altid et rum for den individuelle fortolkning og det per
sonlige engagement inden for reglerne og rammerne.

Bæredygtig selvledelse?
Måske er tiden i virkeligheden kommet til, at vi skal 
tænke anderledes om selvledelse. Efter år med selv
organisering og strategisk selvledelse er det måske 

tid til, at vi igen tænker selvledelse i en større og dy
bere sammenhæng i forhold til mening og bæredyg
tighed. Måske skal selvledelse i højere grad handle 
om hvorforspørgsmålet og lidt mindre om hvordan
spørgsmålet.

Måske skal selvledelse handle mere om det, der giver 
os mening i hverdagen, og om den måde, vi er menne
sker på i et moderne og digitaliseret arbejdsliv. Hvad 
er det egentlig, vi ønsker at opnå med vores arbejdsliv 
udover løn og sociale relationer i hverdagen? Hvad er 
vores vision, og hvad er bankens vision? Hvad er det 
for nogle grundtanker om det gode liv, som Middelfart 
Sparekasse kan være med til at realisere for kunder og 
samfund?

Bæredygtig selvledelse er en selvledelsesform, der stil
ler de store spørgsmål. Det er en selvledelse, der hand
ler om mere end personlig frihed og forretningens nøg
letal. Det er dybest set en selvledelse, der handler om 
mening, fællesskab og værdier i hverdagen.



Selvledelse – input fra to gruppemedlemmer

Harri G. Pedersen, afdelingsdirektør i Esbjerg, 
ét års anciennitet
"I forbindelse med min ansættelse i Middelfart Spare
kasse i 2017 stiftede jeg bekendtskab med begreberne 
omkring strategisk selvledelse og den tillidsbaserede 
kultur, som gennem en årrække har været bærende for 
udviklingen af Sparekassen. Begreberne passer godt 
ind i mine egne værdier, men det er også værdier, der 
kræver en stor grad af selvdisciplin, og som udfordres 
af stigende lovgivningsmæssige krav og forordninger. 

Da muligheden for at deltage i den nedsatte arbejds
gruppe kom, meldte jeg mig i køen af interesserede 
deltagere. Mit håb er at komme mere "ind under hu
den" på begreberne, og hvordan selvledelse er blevet 
praktiseret i Sparekassen i det daglige. 

Samtidig så jeg – som ny – en mulighed for at bidrage 
med nye vinkler, og dermed være med til at skabe (må
ske mere snævre) rammer for den fremtidige version 
af selvledelse. Rammer for dagligdagen for den enkel
te, uden at sætte helheden på sparekasseniveau over 
styr."

Annette Prip, rådgiver Middelfart Privat,  
28 års anciennitet
”Jeg har været med i projektgruppen for selvledelse 
fra den spæde start. Jeg vil gerne være med i gruppen 
for at bidrage med "gamle" erfaringer og være med til 
at udvikle nytænkning for at fastholde selvledelse –  
eller lignende – nu hvor landevejen ikke længere er så 
bred, hvilket skyldes udefrakommende beslutninger.

Det er spændende af følge frustrationen, tvivlen, reak
tionen på flere niveauer, og hvad er det hele lige for 
noget – hvad skal det til for?

Det er spændende at følge både min egen udvikling og 
kollegaernes – det var helt vildt, som alle rykkede, og 
se hvilken energi, det tilførte gruppen.

Det er vigtigt at fastholde den gode stemning både for 
kunder og medarbejdere, vi skal gøre en forskel.

Der har altid været en "bred" landevej, der skulle føl
ges – og lederens coaching er og har altid været vigtig, 
også som sparring.”
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Medarbejderdag 2017
At være en god arbejdsplads handler i høj grad om at 
skabe gode rammer for et godt liv for den enkelte med
arbejder. Både mellem 8 og 16 og i døgnets resterende 
timer. Derfor er fysisk og mental sundhed et emne, vi 
tager alvorligt i Sparekassen.

Hvert år gennemfører vi en KRAMSundersøgelse, hvor 
vi spørger til kost, rygning, motion, alkohol, stress og 
søvn. Målet er at afdække den generelle sundhedstil
stand hos kollegerne og tilbyde relevante kurser/pro
grammer på baggrund af resultaterne.

På den årlige medarbejderdag, som altid finder sted den 
anden lørdag i september, var temaet i 2017 KRAMS. 
Hensigten var at sætte yderligere fokus på vores ar
bejde med sundhed – og at give kollegerne lejlighed til 
at reflektere over, om der er nogle ting, de ønsker at ar
bejde med omkring egen sundhed.

Medarbejderdagen følger en velkendt skabelon med 
tre temaer: Læring, leg og fest.

Læringen stod Jacob Søndergaard for. Han er kendt fra 
TV2’s ”Rigtige mænd”, og han fortalte om, hvordan man 

motiverer folk til at lægge deres livsstil om. Han tog 
det ganske overraskende perspektiv ”Hvad kan vi lære 
af rygerne”. Konklusionen var næsten alt andet end at 
ryge... for rygere sørger blandt andet for at få (frisk) luft i 
løbet af arbejdsdagen, og de har et fællesskab omkring 
det at ryge, som kan overføres til fx et fællesskab om
kring at få noget motion.

Dagens leg bød på opgaver rundt omkring i Middelfart, 
hvor der igen blev sat fokus på KRAMSfaktorerne. Der 
blev roet ergometerroning hos Middelfart Roklub for 
at arbejde med styrke og udholdenhed, der blev testet 
lungefunktion, og der blev løbet stafet med ”promille
briller”. 

Under festen var KRAMSrådene sat midlertidigt ud af 
kraft. Til gengæld blev der tanket masser af fællesskab 
under festen i hovedsædet i Middelfart.

Efter medarbejderdagen blev der lavet en KRAMS
guide, der samlede op på de gode råd, dagen bød på, 
samt et billedgalleri over dagens begivenheder. Den 
fik alle medarbejdere udleveret sammen med en 
smoothieblender og en bog med masser af smoothie
opskrifter.

3
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Tak for en helt igennem vidunderlig medarbejderdag
11092017 11:47

Kære alle,
Tusind tak for en fantastisk dag i lørdags. Det står vist klart for alle, at medarbejderne i Middelfart Sparekasse er i top
klasse, både når det handler om læring, leg og fest. En særlig stor tak skal lyde til personaleforeningen og de andre kol
leger, som stod bag det store arbejde med at planlægge, pynte Sparekassen og afvikle dagen.

Selv om vejret ikke viste sig fra sin bedste side, var det med højt humør og brede smil, at I tog udfordringerne rundt om 
i Middelfart op. Også den efterfølgende yogasession gik I til med krum hals – nogle måtte konstatere, at våde jeans og 
yoga ikke er den bedste kombination :)

Måske blev der drukket en anelse mere alkohol lørdag aften, end vores foredragsholder, Jacob Søndergaard, anbefaler. 
Til gengæld blev der så rigeligt kompenseret i form af motion på dansegulvet, som blev taget i brug allerede under for
retten, så KRAMStemaet holdt vejen fra morgenmaden til lukketid.

En af de nærmeste dage modtager alle et evalueringsskema, så vi kan se, om noget kan gøres bedre/anderledes til næste 
års medarbejderdag. I får også snart årets gave – en smoothieblender med tilhørende opskriftsbog – leveret i afdelingen. 
Den følges af vores egen KRAMSguide med gode råd og masser af billeder fra Medarbejderdagen.

Sæt allerede nu x i kalenderen lørdag den 8. september 2018 til næste medarbejderdag.

Kærlig hilsen
Martin, Peter og Rikke

Nyhed på intra - en hilsen fra ledelsen

3

Se video fra  
medarbejderdagen her.
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Medarbejderne skaber værdi
Initiativer, som over for medarbejderne illustrerer den værdi, deres indsats 
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 – en konkurrence i 
samfundsansvar
Et af målene i vores strategi 2018 er at tydeliggøre vær
dien af vores arbejde med samfundsansvar over for alle 

I undersøgelsen ”Danmarks Bedste 
Arbejdspladser” svarer 98 procent af 
medarbejderne, at arbejdet i Spare-
kassen giver mening – det er ikke 
”bare et arbejde”. 

Elin Bjerrum (tv), 
Jette Skjoldborg 
Bruun og Gunhild 
Brinch Lihn over-
rækker checken til 
Baglandet Vejle.
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medarbejdere. I 2017 lancerede vi en konkurrence mel
lem alle afdelinger for at sætte yderligere fokus på værdi
en af vores arbejde med samfundsansvar. Alle afdelinger 
fik til opgave at finde en lokal forening eller begivenhed, 
som de ønskede at støtte i 2017 gennem arrangementer, 
indsamlinger og andet, der kunne skaffe penge til den 
valgte samarbejdspartner. Målet var at opnå en bred 
involvering i vores arbejde med samfundsansvar – og at 
bruge aktiviteterne til at sætte ekstern fokus på det gen
nem omtaler af de begivenheder, arbejdet mundede ud i.

Konkurrenceelementet bestod i, at den afdeling, der 
samlede flest penge ind til det velgørende formål, fik 
yderligere 10.000 kr. fra centralt hold – penge der også 
skulle doneres til samarbejdspartneren.

På tværs af alle afdelinger blev der i 2017 samlet ca. 
150.000 kr. ind. Topscoreren blev de tre afdlinger i og 
omkring Vejle – Vejle, Vinding og Ødsted. De tre afde
linger satte sig for at støtte Baglandet Vejle, et socialt 
tilbud til tidligere anbragte.

Der blev bl.a. arrangeret golf og foredrag med Lindy 
Aldahl (kendt fra TV2’s ”Rigtige mænd”). I alt kunne de 
tre afdelinger aflevere 38.525 kr. til Baglandet Vejle.

Bæredygtig konfirmand
At medarbejderne forstår og arbejder ud fra vores værdi
grundlag, har vi flere eksempler på. I efteråret 2017 blev 
vi involveret i et nyt, frivilligt initiativ, der har til formål at 
give brugt konfirmationstøj nyt liv på nye konfirmander.

Foreningen ”Bæredygtig Konfirmand” efterlyste et ind
samlingssted i Middelfart, så brugt konfirmationstøj 
kunne komme nye konfirmander til gavn, hvis de enten 

ikke har råd til at købe drømmekjolen – eller hvis bære
dygtighed er et princip, konfirmanden lever efter.

Marketingkonsulent Christina Welling så efterlysningen 
og gav den videre til underdirektør Rikke Dresing, der 
har det overordnede ansvar for vores arbejde med sam
fundsansvar. Herfra var der kort til handling, og vores 
hovedsæde blev indsamlingssted for Bæredygtig Kon
firmand.

Det har krævet begrænsede ressourcer fra vores side, 
men betydningen har været stor for de frivillige.

”Hej Bjarne  
Vi takker mange gange for jeres flotte hjælp, og 
det har båret flot frugt, eftersom jeg har hentet 
rigtigt meget tøj på stativet nede hos jer.”

Mail fra Henriette Themsen,  
Bæredygtig Konfirmand
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Det har været en fe’ ue’
Så kort kan én uge i Sparekassen opsummeres – i 
hvert fald i vores fynske afdelinger. Prædikatet stam
mer fra Odense Privat, der sammen med resten af 
Sparekassen var med, da vi satte fokus på den gode 
arbejdsplads i uge 38 i 2017.

Ugen blev døbt ”Arbejdsglædeuge”, og den var en ud
løber af et forslag fra en god kollega i Koldingafde
lingen. Hun foreslog, at vi skulle sætte mere fokus på 
vores gode arbejdsplads, og det gjorde vi ved at skrue 
op for arbejdsglæden i hele uge 38.

En styregruppe med repræsentanter fra både hoved
sædet og afdelingsnettet blev nedsat, og gruppen 
besluttede hurtigt, at arbejdsglæden skulle komme 
fra lokale tiltag, og ikke centralt udstukne aktiviteter. 
Årsagen til det er ganske simpel: Alle afdelinger er for
skellige og har forskellige vaner. Eksempelvis er der 
afdelinger, hvor man hver morgen giver hånd til alle 
kolleger, mens andre afdelinger ikke synes, det er en 
god idé. Derfor måtte hver afdeling finde egne tiltag til 
at gøre uge 38 til en ekstra god arbejdsuge.

Med det udgangspunkt er det ingen overraskelse, at 
afdelingerne gik vidt forskelligt til værks. Nogle steder 
blev der indført fælles gåture. Blandt andet i Esbjerg, 
hvor alle tog 10 minutters frisk luft i forbindelse med 
frokostpausen.

 Faktisk kom vi til at gå en tur med forskellige kol
leger hver dag, og det gav en rigtig god snak kolle
gerne imellem. Vi skal huske, at for at vi har arbejds
glæden, sammenhold og en god arbejdsplads, så 
kræver det, at vi hver især investerer noget. Det 
er vigtigt, at den ånd, der er i Sparekassen, og den 
sjæl, vi selv former i afdelingen, bliver ved med at 
bestå – også selvom vi ansætter nye kolleger, siger 
Henrik Toverud Stokkebæk, privatkundechef i Es
bjerg.

Danmarks bedste arbejdsplads under luppen
Én opgave var dog bunden for alle afdelinger i ugens 
løb: Der skulle arbejdes med de lokale resultater i 
spørgeskemaundersøgelsen ”Danmarks bedste ar
bejdspladser”. Alle afdelinger fik i ugen op til arbejds
glædeugen de lokale tilfredshedsmålinger, og med 
dem i hånden kunne afdelingerne tage en åben snak 
om status i afdelingen og udviklingspunkter.

 Det har givet anledning til flere gode snakke. Kon
klusionen har været, at vi har en rigtig god arbejds
plads. Processen har været sund, fordi det gav an
ledning til at vende emner, som vi ikke tænker over 
i hverdagen, siger Thomas Bo Jørgensen, afdelings
direktør i Odense Privat.

Også kollegerne i Odense Erhverv drøftede DBAresul
taterne. Og det gav pote.

 Den fælles frokost foregik på vores repos midt i 
kontorlokalet, således kunderne ville få et indblik 
i vores fejring af arbejdsglæde. Der kom en poten
tiel kunde forbi for at tale med en rådgiver, og han 
blev meget begejstret over vores initiativ og sagde, 
at det var fedt at opleve fortæller Sune Hasseltoft, 
afdelingsdirektør i Odense Erhverv.

Arbejdsglæde til alle
Ud over de interne tiltag gjorde vi i arbejdsglæde
ugen en indsats for at motivere flere til at skrue op 
for arbejdsglæden. Vi inviterede alle interesserede 
til arbejdsglædeforedrag i hovedsædet i Middelfart 
onsdag den 20. september. Her fortalte vores egen 
HRkonsulent Michael Lindgaard Hedemann om Spa
rekassens arbejde med at skabe en god arbejdsplads, 
og ikke mindst hvilke fordele det giver både kunder, 
kolleger og virksomheden.

Alexander Kjerulf fra Arbejdsglæde nu tog deltagerne 
med i helikopteren og gav lidt perspektiv på, hvorfor 
det er en god idé at investere i glade medarbejdere – 
og at det er alles ansvar at skabe en god arbejdsplads. 
Naturligvis spiller den daglige leder og den øverste le
delse en stor rolle, men det er alles ansvar at bidrage 
til en god arbejdsplads, lød et af budskaberne.

En husker til hverdagen
Det er en alt for omfattende opgave at runde alle af
delingers initiativer her, men fælles for alle er, at de 
fandt nye både midlertidige og varige måder at højne 
arbejdsglæden på. Det vigtigste er, at vi med fælles 
indsats satte fokus på, at vi har en rigtigt god arbejds
plads – og at vi ved at have opmærksomheden rettet 
mod den kan gøre den endnu bedre.
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Bordfodbold i Odense-afde-
lingen var en del af Arbejds-
glædeugen.

I Kolding blev kollegerne 
modtaget med flag og kram af af 
den loakale arbejdsglædegruppe 
mandag i uge 38.

Der blev lavet 
cupcakes, som kun-
derne efterfølgende 
fik lov at smage 
- en god måde at 
dreje snakken med 
kunden over på 
arbejdsglæde.



40    Inspiration

3

Stolthed på arbejdspladsen
Historier, som deles med medarbejderne, og som får medarbejderne til at 
føle sig stolte af arbejdspladsen.

Vi har gennem flere år haft en årlig tilgang af nye kun
der på næsten 10 procent pr. år. En meget stor del af 
vores nye kunder kommer på anbefaling fra eksiste
rende. Det er både den bedste og billigste metode til 
at få nye kunder – gratis reklame, og kunder, der kom
mer til os med et positivt sind på baggrund af en anbe
faling fra en person, de stoler på.

Det første skridt på vejen mod at gøre kunderne til 
ambassadører for Sparekassen er at gøre medarbej
derne til ambassadører. 

De skal være stolte af deres arbejdsplads, stolte af 
det bidrag de yder – både i hverdagen på jobbet og i et 
større perspektiv, hvor Sparekassen som et hele skal 
bidrage til en positiv udvikling i samfundet.

Stoltheden kommer gennem handlinger i hverdagen, 
og derfor træffer vi nogle valg, som for andre måske 
er uortodokse. Et eksempel af ældre dato er den så
kaldte Scandinotessag, hvor vi som det eneste pen

geinstitut dækkede investorernes tab på et produkt, 
som hverken de eller vi reelt kunne gennemskue kom
pleksiteten i.

Forretningsmæssigt arbejder vi ikke med individuelle 
salgsmål. Vi vil ikke havne i en situation, hvor rådgive
re anbefaler kunderne produkter udelukkende for at 
leve op til deres salgsmål. En god forretning er til gavn 
for både kunden og Sparekassen. Den holdning er i høj 
grad med til at skabe stolthed blandt medarbejderne.

En anden måde at skabe stolthed på er at viderefor
midle den positive omtale, Sparekassen får andre 
steder, fx i medierne. Hvis medarbejderne skal være 
stolte af arbejdspladsen, skal de vide, hvad de kan 
være stolte af. Derfor kan alle følge med i den eksterne 
omtale af Sparekassen via vores intranet. 

Her følger en række af de tiltag samt interne og eks
terne omtaler, som kan gøre medarbejderne stolte af 
at arbejde i Middelfart Sparekasse.
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Julegave til værdigt trængende
En julegave kan være meget mere værd, hvis man si
ger nej tak til den. Gennem flere år har Middelfart Spa
rekasses medarbejdere fravalgt den årlige julegave. I 
stedet er det beløb, der ville være købt julegaver for, 
gået til julehjælp til trængte familier i Sparekassens 
markedsområde.

Medarbejderne og repræsentantskabsmedlem
merne indstiller kandidater til julehjælpen, hvor
efter der stemmes om, hvilke to af fire kandidater 
der skal have juledonationer fra Middelfart Spare
kasse.

Donationen gives altid anonymt, da vi ikke øn
sker, at nogen skal føle, at de ”skylder” Sparekas
sen noget. I ledelsens julehilsen offentliggøres 
det internt, hvem årets modtagere af juledo
nationerne er. I år var hilsenen krydret med en 
fortælling fra en af de medarbejdere i Middelfart 
Kommune, der bruger de sidste dage op til jul 
på at levere julehjælp til udvalgte familier. Det 
var en rørende fortælling, der viser den tak

nemmelighed, familierne udviser, når de får hjælp til 
at holde jul som alle andre.

Formålet var at give alle kolleger et "indblik i virkelig
heden" for at forstå, hvor stor betydning, det har, at vi 
giver vores julegave til andre, der har mere brug for 
den end os.

Med dette lille juleeventyr fra den virkelige verden vil vi benytte lejligheden til at ønske dig og dine en glædelig jul og et godt nytår. Den virkelighed, der skildres her, er en virkelighed, vi kun sjældent stifter bekendtskab med, og vi må ”nøjes” med at få glæden og taknem-meligheden leveret gennem andre. Men der er ingen tvivl om, at vores julegave gør en positiv forskel i andre familier – familier, der alt andet lige har mere brug for gaven, end vi har.

Kærlig hilsen
Martin, Peter og Rikke

”Jeg har flere familier, som jeg de senere år har været ude ved med juleposer. Det er familier, som kun lige kan få hverdagen til at hænge sammen. Jeg har familier, hvor begge forældre er traumatiserede efter at have været ud-sat for tortur i deres hjemland. Det er børn, som er præget af, at deres forældre er syge. Der er børn, som aldrig får nyt tøj, men køber, hvad de kan finde i genbrugsbutikker. De kan ikke gå til fritidsaktiviteter og føle sig som andre, almindelige børn.

Når jeg har været ude med juleposerne, har jeg oplevet, at hele familien har været hjemme og ventet på, at jeg skulle komme. Det er en stor begivenhed for hele familien, og de tilbyder noget at spise og drikke, selv om de ikke har så meget – og ellers inviterer de bare ind til en snak. Hele familien samles rundt om mig, når jeg kommer og afleve-rer poserne. Forældrene har sagt til mig, at de er så glade for det, for nu kan de så også holde jul for deres børn. 
Jeg har oplevet familier, der står med tårer i øjnene. De siger, at de er så glade for, at der er nogen, der har tænkt på dem, og de ved ikke rigtigt, hvordan de skal sige tak for poserne – de har ikke nogen ord for det.

Jeg har familier med alvorligt syge børn, som har kæmpe udgifter til transport til fx Rigshospitalet, hvor de skal til behandling. Familier på fem personer, som kun har nog-le få tusinde kroner at leve for om måneden, og som må bruge det meste af deres rådighedsbeløb på at få deres barn til behandling. Det er familier, der er utroligt tak-nemmelige for den hjælp, de kan få – uanset om det er en stor eller lille pose, de får.

Min mand har været med ude med juleposer til mine familier, og han er blevet rigtigt berørt af, hvor glade fa-milierne er for posen og dens betydning for familierne. Min mand var overrasket over den måde, familierne tog imod os på, hvor vi nærmest blev betragtet som et fami-liemedlem. Han var også overrasket over, hvor fattige nogle af fa-milierne er, og hvor sparsomt de lever. Han giver gerne en hånd med igen i år, 
når der skal køres 
juleposer ud.”

Når kommunens medarbejdere afleverer julekurvene, er det en 
rørende oplevelse, som beskrives her af en af medarbejderne:

Tak for din store indsats i 2017; det er summen af alles arbejde, der gør, at også 2017 blev et rigtigt godt år for Middelfart Sparekasse.

Kalendernisser i Horsens

Din julegave gør en forskelIgen i år har du med din julegave været med til at sørge for, at andre kan få en god jul.
I år er vores juledonationer gået til ”Heart & Soul i Hor-
sens” og ”Alle børn har ret til en god jul” i Middelfart. 
Begge organisationer samarbejder med hhv. Horsens 
og Middelfart Kommune for at sikre, at det er de rigtige 
børn og familier, der får glæde af julehjælpen.

Hos Heart & Soul har vores tilskud bl.a. betydet, at for-
eningen har kunnet give adventsgaver til børnene på 
Opholdsstedet Korning og Horsens Krisecenter – ud 
over julehjælpen til de familier, der har behov for det.

I Middelfart er der brug for 131 julekurve med mad, bio-
grafbilletter og diverse gavekort.
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Jeg har oplevet familier, der 
står med tårer i øjnene. De si-
ger, at de er så glade for, at der 
er nogen, der har tænkt på 
dem, og de ved ikke rigtigt, 
hvordan de skal sige tak for 
poserne – de har ikke nogen 
ord for det.
Uddrag af beretning fra an-
sat i Middelfart Kommune
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Topplacering i imageundersøgelse

Finanswatch og Wilke har netop sendt os den nyes
te udgave af undersøgelsen "Medarbejderimage". 
3.500 medarbejdere i finanssektoren har forholdt 
sig til, hvilke virksomheder, der har det bedste im
age, og for andet år i træk topper vi listen blandt 
pengeinstitutterne. Vi er et lille mulehår foran Ring
kjøbing Landbobank i den overordnede score, og i de 
otte underliggende spørgsmål ligger vi nummer et i 
seks tilfælde. Det er værd at bemærke, at "Bedst til 
kunder" og "Til fælles bedste" giver udslag i svarene. 
Vi scorer højest på udsagnene "Der er et stort fokus 
på kunderne og deres behov" samt "Som ansat i virk
somheden kan man være stolt at sit arbejde". Finan
swatch offentliggør formentlig undersøgelsen se
nere i dag eller i morgen, og vi bruger den selvfølgelig 
også selv på diverse kanaler, bl.a. LinkedIn.
Undersøgelsen er vedlagt her, hvis du vil kigge 
nærmere på resultaterne.

/Bjarne

Nyhed på intra - imageundersøgelse Nyhed på intra - Finansimage

Vicedirektør Peter Møl-
ler sendte denne video-
hilsen til alle medarbej-
dere efter kåringen som 
Danmarks næstbedste 
arbejdsplads

PRØV DET
Mobilitet er også kompetencegivende :)
Har netop været i Esbjerg og hjælpe med produktion 
af privatsager i 3 dage  lidt grænseoverskridende for 
en erhvervsmedarbejder !!!
Men det har været en super god oplevelse;
T  tæt samarbejde med søde og dygtige kolleger, som 

jeg jo ellers ikke arbejder sammen med.
T  lærerigt at se hvordan praktikken foregår i det 

vestjyske  og hurra for at MS er rummelig nok til at 
vi rent praktisk kan løse opgaverne forskelligt

T  jeg har lært nyt som jeg kan bringe med "hjem" til 
min afdeling

Så hermed en STOR opfordring  PRØV DET  hvis der 
bliver råbt SOS en gang imellem.

Det er virkelig berigende og et plus på ens personlige 
kompetenceregnskab.

Og så er det en skøn følelse at hjælpe trængte kol
leger.

Kærlige hilsner fra det vestjyske

Nyhed på intra - Rikke Jacobsen  
på besøg i Esbjerg
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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. 

2017 var endnu et godt år for os i Sparekassen, hvor 
overskud gik hånd i hånd med kunde og medarbej
dertilfredshed. Samtidig fik vi en række anerkendelser 
internt i branchen, bl.a. som den mest attraktive ar
bejdsplads blandt alle landets pengeinstitutter.

År Pris Placering

2016 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

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

2013 Europas Bedste Arbejdspladser, 50500 medarbejdere     Nr. 28
Danmarks Bedste Arbejdspladser® Nr. 12

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

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 Nr. 2
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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. Vi har samlet nogle eksempler 
på de følgende sider.

HR-prisen 2017 går til
HRchef Helle Lund Gregersen og HRkonsulent Mi
chael Lindgaard Hedemann fra Middelfart Sparekasse.

Worklife Investment
Middelfart Sparekasse investerer proaktivt og massivt 
i medarbejdernes arbejdsliv ved at gøre medarbejder
ne så attraktive, som mulige – ikke kun internt for Spa
rekassen, men også mod arbejdsmarkedet generelt. 
Det er en tilgang til kompetenceudvikling, som ikke er 
set før i finanssektoren, og hensigten er at ruste med
arbejderne bedst muligt til fremtidens arbejdsmarked 
i en sektor, hvor forandringerne står i kø.

På baggrund af dette initiativ vinder HRchef Helle 
Lund Gregersen og HRkonsulent Michael Lindgaard 
Hedemann fra Middelfart Sparekasse HRprisen 2017 
uddelt af DANSK HR.

Middelfart Sparekasse blev indstillet til HRprisen 
2017 på baggrund af Sparekassens arbejde med et 
stort strategi og organisationsprojekt omkring med
arbejdernes kompetencer. Et projekt, der er foldet ud 
omkring Finansforbundets ”Worklife Investment” i en 
partnerskabsaftale med samme.

Vi ser ikke noget alternativ til at klæde vores medarbejde
re på til fremtidens udfordringer. At de bliver attraktive for 
andre virksomheder, må vi leve med, for vi kan ikke klare 
os i fremtiden uden dygtige, omstillingsparate medarbej
dere. Vores opgave er at være så god en arbejdsplads, at 
de ikke har lyst til at forlade os – og at kunne rekruttere 
de bedste, når vi har brug for nye kolleger,‹ siger HRchef 
Helle Lund Gregersen, Middelfart Sparekasse.

I Middelfart Sparekasse er Worklife Investment et or
ganisationsprojekt, der med udgangspunkt i Spare
kassens treårige strategi ”Strategi 2018 – Den Gyldne 
Middelvej v. 2.0” har til formål at:
T   Kompetenceafklare alle medarbejdere og ledere for 

dermed at give et solidt fundament for den fremti
dige kompetenceudvikling

T   Give alle medarbejdere og ledere det rette mindset 
i forhold til vigtigheden af kompetenceudvikling og 
kompetencetilpasning – både ift. Sparekassen, men 
også hvis man ønsker at skifte spor karrieremæssigt

T   Give alle medarbejdere og ledere muligheden for 
at investere i eget arbejdsliv og dermed være så at
traktive som muligt – ikke kun i Sparekassen, men 
mod hele arbejdsmarkedet

T   Vise hver enkelt medarbejder, at man faktisk inde
holder langt flere kompetencer, end man tror  og 
bringe disse i anvendelse i forhold til at opnå må
lene i Strategi 2018.

De nominerede kandidater til årets HR-pris var:
T   Middelfart Sparekasse, HRchef Helle Lund Greger

sen og HRkonsulent Michael Lindgaard Hedemann
T   Telia Danmark, HR Direktør Helle Høyen

Artikel fra  
Dansk HR
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Middelfart Sparekasse indgik i 2016 en 
partnerskabsaftale med Finansforbun-
det, som har betydet, at cirka 280 ud af 
sparekassens 310 medarbejdere fordelt 
på en række workshops i 2017 har stif-
tet bekendtskab med forbundets Work 
Life Investment-projekt og fået afklaret 
de kompetencer, de har nu, og sat ord på 
de kompetencer, de gerne vil udvikle for 
at være klar til fremtidens udfordringer.

”Det har været en øjenåbner for rig-
tig mange medarbejdere at skulle reflek-
tere over deres kompetencer. De er ble-
vet mere bevidste om de mange gode 
kompetencer, de hver især indeholder, 
og denne bevidstgørelse og anerkendelse 
af egne kompetencer er en vigtig forud-
sætning for vores arbejde med kompe-
tenceudvikling”, siger HR-konsulent Mi-
chael Lindgaard Hedemann.

Ved MUS-samtalerne i efteråret 2017 
har de kompetenceregnskaber, som hver 
enkelt medarbejder har udformet i for-
bindelse med workshoppene, været ind-
draget i samtalen, så medarbejder og 
leder har drøftet, hvad der skal ske i for-
hold til kompetenceudvikling i de næ-
ste par år.

”Der har været nogle få medarbej-
dere, som har givet udtryk for, at de 
kunne tænke sig at bevæge sig i en an-
den retning, men helt generelt er det ty-

deligt, at medarbejderne er blevet me-
get mere bevidste om de forandringer, 
der sker i sektoren som følge af digita-
lisering”, vurderer Michael Lindgaard 
Hedemann.

Kurser i skriftlig kommunikation
Work Life Investment-partnerskabet med 
Finansforbundet har gjort Middelfart 
Sparekasse opmærksom på, at man ge-
nerelt bør styrke kompetencerne blandt 
medarbejderne i skriftlig kommunika-
tion.

Derfor planlægger sparekassen i øje-
blikket et kursus i virksomheden, som 
alle medarbejdere skal på i løbet af 2018 
og 2019.

” Tanken er at få tilrettelagt et skræd-
dersyet kursus til os, og vi planlægger at 
søge støtte til kurset hos Finanskompe-
tencepuljen”, fortæller Michael Lindga-
ard Hedemann.

Hun vil bevare sin markedsværdi
Tina Lauridsen, der er privatrådgiver i 
Århus-afdelingen, fik både et konkret 
redskab og stof til eftertanke ud af at 
deltage i den workshop med Finansfor-
bundets karrierekonsulent i 2017, hun 
var inviteret til.

”Jeg havde været 31 år i branchen men 
havde aldrig sendt et cv til en arbejdsgi-

ver før, jeg for 1½ år siden sendte et kort 
CV til Middelfart Sparekasse. Derfor var 
det meget værdifuldt for mig at få inspi-
ration og sparring om mit cv. Det gik op 
for mig, at jeg kunne skrive mange flere 
kompetencer og arbejdsopgaver på, end 
jeg selv oprindelig havde gjort”, siger 
Tina Lauridsen, som 1. juni 2016 kom 
til Middelfart Sparekasse.

Oplægget om, at man som medar-
bejder bør fokusere på, hvordan man 
bevarer sin værdi på arbejdsmarkedet i 
fremtiden, så man kan blive førstevæl-
ger i sti arbejdsliv, gjorde også et stort 
indtryk på hende.

”Det gav mig nogle tanker om, hvad 
det kræver af mig at være en god privat-
rådgiver i fremtiden. Vi er i en forander-
lig verden, og jeg er bevidst om, at hvis 
jeg skal bevare min markedsværdi i frem-
tiden, skal jeg udvikle mine kompetencer 
yderligere. Måske ved at tage nogle kur-
ser om digitalisering eller formuerådgi-
ver-uddannelsen, som jeg også synes ly-
der spændende”, siger Tina Lauridsen.

Bedre forberedt til fremtiden
Middelfart Sparekasse 
indgik som den første 
virksomhed et partnerskab 
med Finansforbundet om 
Work Life Investment i 2016, 
og det er både 
medarbejderne og HR-
afdelingen meget tilfredse 
med

Medarbejderne i Middelfart Sparekasse er som følge 
af Work Life Investment blevet mere bevidste om de 
forandringer, der sker i sektoren som følge af 
digitalisering, vurderer bankens HR-konsulent.

Artikel fra  
Finansforbundets 
medlemsblad
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Private og offentlige servicevirksom-
heder med en høj grad af medarbejder-
tilfredshed, ledelseskvalitet og ople-
vet retfærdighed har også en høj grad 
af innovation, produktivitet og værdi-
skabelse.

Det viser en ny undersøgelse af 
australske servicevirksomheder fra et 
internationalt forskningsteam med 
CBS-økonomiprofessor Jan Mourit-

sen som den danske deltager. Undersø-
gelsen er publiceret i Public Money & 
Management.

“Vi har undersøgt social kapital i 77 
australske servicevirksomheder og der-
efter undersøgt, om den sociale kapital 
påvirker værditilvæksten. Og det gør 
den. Vi kan samtidig se, at virksomhe-
der med en høj grad af social kapital 
også har mere innovation, vidensdeling 

og fleksibilitet blandt medarbejderne”, 
fortæller Jan Mouritsen.

Faktisk tyder tallene i undersøgelsen 
på, at virksomheder kan forøge deres 
produktivitet med op til 13 procent, 
hvis de forbedrer deres sociale kapital.

At der er en sammenhæng mellem 
arbejdsmiljø og produktivitet, kan vir-
ke som en selvfølge, men er det ikke, 
når man kigger på den danske forsk-

Tilfredse medarbejdere  
giver mere profit 
Glade og tilfredse medarbejdere fører til større indtjening og bedre afkast. 
Det viser ny forskning, og det står i kontrast til den traditionelle opfattelse af 
arbejdsmiljø som en omkostning. 

Glade medarbejdere gør sig mere umage og tjener flere penge. Det 
har de opdaget i Middelfart Sparekasse, hvor cand.mag. i internatio-
nal markedskommunikation Jens Lyager har arbejdet de seneste fire 
år. Læs om Middelfart Sparekasse på det næste opslag.
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ningsbaserede viden om emnet. Den er 
nemlig stort set ikkeeksisterende.

Ifølge Peter Hasle, professor i ar-
bejdsmiljø ved Aalborg Universitet, er 
en del af forklaringen, at forskning i 
trivsel og produktivitet falder mellem 
to stole. Studier i produktivitet foregår 
typisk blandt økonomer på handelshøj-
skoler, mens eksempelvis forskningen 
på Det Nationale Center for Arbejds-
miljø overvejende har fokus på de hel-
bredsmæssige konsekvenser af et dår-
ligt arbejdsmiljø.

“Arbejdsmiljøproblemstillinger er 
lidt blevet en sidevogn, der behand-
les i sin egen sammenhæng, der ikke 
beskæftiger sig så meget med produk-
tivitet og indtjening. Og de, der så 
beskæftiger sig med produktivitet, in-
teresserer sig så ikke så meget for ar-
bejdsmiljø, fordi det er et andet felt. 
Dermed tænker man det ikke sam-
men”, siger Peter Hasle.

Relationer eller økonomiske 
incitamenter
Kaster man et blik ud over Danmarks 
grænser, er sammenhængen mellem 
arbejdsmiljø og produktivitet ellers be-
skrevet i flere undersøgelser.

I en undersøgelse af 1.000 ameri-
kanske virksomheder påviste professor 
Mark Huselid allerede i 1995, at virk-
somheder, hvor der er en høj grad af 
medarbejderinddragelse, belønning og 
motivation, havde lavere personaleom-
sætning, højere produktivitet og større 
overskud. Undersøgelsen er i dag en 
klassiker og citeret næsten 10.000 gan-
ge af andre forskere. 

Som det er sædvanen inden for le-
delses- og organisationsforskning, 
sendte Mark Huselid sine spørgeske-
maer til virksomhedernes ledelser – 
ikke til medarbejderne. Og så er vi 
tilbage ved Jan Mouritsens undersø-
gelse. For her er det netop de menige 
ansatte, der er blevet spurgt. Jan Mou-
ritsen kalder tilgangen arbejdspladsori-
enteret.

“Vores ide var at kigge på blandt an-
det kommunikation, information og 
vidensdeling, det vil sige, at fokus er på 
relationer og fællesskabet i virksom-
hederne. Altså koordinering”, fortæl-
ler han.

Økonomiske studier af produktivitet 
og værditilvækst tager ellers som regel 
ikke udgangspunkt i relationer, men 
i den såkaldte agent-model. Det er en 
hierarkisk tilgang, der undersøger in-
citamenters – typisk økonomiske – be-
tydning for produktivitet. Det er også 
den metode, der kendetegner de fleste 
økonomiske undersøgelser af produkti-
vitet i den offentlige sektor i Danmark. 
Det gælder blandt andet Velfærdskom-
missionens og Produktivitetskommis-
sionens arbejde.

“Produktivitetskommissionens ar-
bejde var fornuftigt nok, men lidt 
skarpt kan man på-
stå, at noget af det 
var sort snak. For 
de så på virksom-
heder som en sort 
boks. De rankede 
dem efter produk-
tionskriterier, men 
uden at vide, hvad 
der faktisk skete i 
virksomhederne. På 
den baggrund antog 
man, at de havde god og dårlig ledelse. 
Men det var antagelser, for de havde 
ikke nogen data”, siger Jan Mouritsen.

Engelsk professor anviser ny vej 
Alex Edmans, professor i finansiering 
ved London Business School, offentli-
gjorde i 2011 et forskningsresultat, der 
også dokumenterer en sammenhæng 
mellem social kapital og produktivitet. 

Hans forskning viste ikke blot, at 
der er en klar forbindelse mellem høj 
medarbejdertilfredshed og højt aktie-
udbytte, men også, at høj medarbej-
dertilfredshed fører til et højt aktieud-
bytte.

Som empiri brugte Edmans listen 
100 Best Companies to Work For in 
America, som magasinet Forbes hvert 
år udgiver i samarbejde med konsu-
lent- og analysevirksomheden Great 
Place to Work. Og han benyttede 26 
års data. Det tog fire år at udføre stu-
diet, kontrollere resultaterne og ude-
lukke alternative forklaringer. 

“Hvad fandt jeg så ud af? Jeg fandt 
ud af, at de 100 virksomheder har et 
2-3 procent bedre aktieudbytte – år-
ligt – end andre virksomheder. Kort 

fortalt: Virksomheder, der behandler 
deres ansatte bedre, klarer sig bedre. 
Det forandrer fundamentalt den måde, 
ledelser må betragte deres medarbejde-
re på”, som han forklarede i en såkaldt 
TED-talk i 2015. TED er en ameri-
kansk konferencearrangør og medieor-
ganisation, der distribuerer gratis talks 
af forskere under mottoet “Ideas worth 
spreading”.

Den klassiske udlægning er ellers, at 
en krone brugt på medarbejderne er en 
krone taget fra aktionærerne.

Spørgsmålet om nytten af fridage 
kom Alex Edmans også ind på i sin 

TED-talk. Her pegede han 
på den amerikanske super-
markedskæde Costco, der 
i USA er berømt for sin 
generøse løn- og persona-
lepolitik. Den indebærer 
blandt andet, at Costco af 
hensyn til medarbejderne 
holder lukket på de ameri-
kanske helligdage, hvor der 
ellers er store indtjenings-
muligheder.

Alligevel vokser Costcos indtægter 
år for år og var i 2016 på 1,2 mia. dol-
lars.

Som Alex Edmans sagde afslut-
ningsvis i sin tale:

“To reach the land of profit, follow 
the road of purpose”. 

Det handler ikke blot om trivsel
I Danmark er medarbejdertrivsel fort-
sat mest noget, som forskere og ar-
bejdsmiljøpraktikere arbejder med, 
mener Peter Hasle.

“Da social kapital blev sat på dagsor-
denen i midten af 00’erne og fremefter, 
så arbejdsmiljøforskere det som en mu-
lighed for at integrere produktivitet og 
arbejdsmiljø”.

Problemet var bare, at de, der sad i 
ledelserne, så det som en arbejdsmiljø-
dagsorden. Argumentet var, at virk-
somheder ikke er sat i verden for, at 
medarbejderne trives, men for at pro-
ducere. 

“Det er endt sådan, at man mange 
steder ser det som en trivselsdagsorden 
og dermed ikke helt ser, hvad man kan 
få ud af det rent produktivitetsmæs-
sigt”, siger Peter Hasle.   

“Kort fortalt: 
Virksomheder, 
der behandler 
deres ansatte 
bedre, klarer 
sig bedre”.
Alex Edmans, professor

Temaet fortsætter på næste side
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“Det med samhørigheden er en fortæl-
ling, vi udbreder både internt og eks-
ternt. Og folk køber så ind på den. Det 
gør jeg også selv”.

Som cand.mag. i international virk-
somhedskommunikation har Jens Lya-
ger et professionelt blik for historiers 
potentiale.

I Middelfart Sparekasse, hvor han 
er marketingskonsulent, har fortællin-
gen to grundled. Slagtermester Falk-
ner, der i 1853 stiftede sparekassen, og 
direktør Hans Erik Brønserud, der i 
1991 revolutionerede ledelsen af spa-
rekassen. 

Brønserud havde bemærket, at med-
arbejderne ikke alene var glade for de-
res arbejde, de var også ansvarsfulde 
og gjorde sig uma-
ge. I sidste ende var 
det dem, og kun 
dem, lød hans ana-
lyse, der adskilte 
Middelfart Spare-
kasse fra andre pen-
geinstitutter. 

Ud røg derfor 
gamle forretnings-
gange og ditto kon-
trol. Glade med-
arbejdere skal ikke 
kontrolleres, de skal 
nyde tillid, og det gjorde Brønserud 
konkret ved at uddelegere beslutnings-
kompetencerne.

Resultaterne udeblev ikke. Fire gan-
ge er Middelfart Sparekasse blevet kå-
ret til Danmarks bedste arbejdsplads 
af Great Place to Work, senest i 2016 i 
konkurrence med 124 andre mellem-
store virksomheder. Samtidig stiger 

indtjeningen støt, og i 2016 havde spa-
rekassen et overskud før skat på 112 
mio. kr. 

Fællesskabet gør forskellen
Spørger man de ansatte i sparekassen, 
får man at vide, at fællesskabet gør for-
skellen. Det bekræfter en medarbej-
derundersøgelse fra 2015, hvor de an-
satte peger på, at sparekassen er præget 
af familie- og fællesskabsfølelser mere 
end præstations- og konkurrencekul-
tur. Jens Lyager, der har været ansat i 
snart fire år, er enig.

“Du hører om det, straks du ansæt-
tes. Jeg var nok lidt skeptisk i starten, 
men efterhånden mærkede jeg, at fæl-
lesskabsfølelsen faktisk var ægte. At 

det er et rart, ja, 
faktisk et fedt sted 
at være. Og fælles-
skabet skaber vilje 
til at hjælpe hinan-
den og give den en 
ekstra skalle”.

Spørger man den 
nuværende direktør, 
Martin Nørholm 
Baltser, hvorfor 
Middelfart Spare-
kasse er kåret til 
Danmarks bed-

ste arbejdsplads, nævner han arven fra 
Falkner og Brønserud og begreber som 
transparens, tillid, fællesskab og sam-
arbejde. 

Virksomhederne i Great Place to 
Work sammenlignes på baggrund af 
en trivselsundersøgelse, hvor spørgs-
målene går på troværdighed, respekt, 
retfærdighed, stolthed og fællesskab. 

Martin Nørholm Baltser er ikke i tvivl 
om, at han selv spiller en vigtig rolle, 
når det handler om at skabe tillid i or-
ganisationen.

“Jeg plejer at sige, at vi siger, hvad vi 
gør, og vi siger, hvorfor vi gør det. For 
først og fremmest er det bare så utro-
lig vigtigt, at der er tillid til det, jeg 
siger og gør. Og derfor er det vigtigste 
for en topchef evnen til at kommuni-
kere og eksekvere”. 

Martin Nørholm Baltser mener, at 
hans egen personlighed hjælper ham.

“Jeg er selv tillidsvækkende og tro-
værdig. Jeg lyver aldrig, for at sige det 
ligeud”. 

Tilliden materialiserer sig også i 
sparekassens flade organisation. 

“Vi er en ledergruppe på tre direk-
tører og så en bred ledergruppe på 35 
personer. Det er det hele. Så der er in-
gen af de 300 medarbejdere, der har 
mere end ét led mellem den øverste 
ledelse og sig selv”, siger Martin Nør-
holm Baltser.

Masser af ansøgninger
For at være nærværende sørger han for 
at komme ud af kontoret, besøge afde-
linger, snakke og være på fornavn med 
medarbejderne. Eller tage møder med 
potentielle kunder, der ligesom alle an-
dre kan fange Martin Nørholm Baltser 
direkte på mobilen. 

Samtidig peger han på, at mellemle-
dergruppen spiller en afgørende rolle, 
når det handler om at kommunikere 
sparekassens retning til medarbejderne. 

“Vi forsøger i særlig grad at ind-
drage mellemlederne, når vi har viden, 
der skal ud og måske fordøjes. For det 

Den gyldne middelvej
Middelfart Sparkasse blev kåret til Danmarks bedste arbejdsplads 
for fjerde gang i 2016. Hemmeligheden er tillid, siger bankens 
direktør. Og følelsen af fællesskab, tilføjer en medarbejder. 

“Hvis topchefen 
går på arbejde 
hver dag og ligner 
en glubsk bund-
linje, så er det 
kortsigtet. Det 
holder ikke længe”.
Martin Nørholm Baltser, direktør, 
 Middelfart Sparekasse
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er dem, der skal sætte ord på det ude i 
afdelingerne”.

Det skaber de bedste betingelser, 
når beslutninger skal forankres.

“Det er ikke altid, de er enige i de 
ting, vi gør, men til gengæld bakker de 
op om det, fordi vi har vundet deres 
tillid”.

Ligesom Hans Erik Brønserud pe-
ger han dog på medarbejderne, når 
han skal forklare bankens succes. Det 
er også derfor, at Martin Nørholm 
Baltser bedst kan lide at komme på ar-
bejde i starten af måneden, når nye an-
satte møder op for første gang. 

“Det er det gode ved at være brandet 
som Danmarks bedste arbejdsplads. 
De bedste folk søger job hos os, så vi 
tager dem fra øverste hylde. Vi vok-
ser, og det kan vi blive ved med, lige 
så længe vi kan tiltrække dygtige med-
arbejdere. Hvis vi ikke kan det, så kan 
vi ikke vokse. Sådan hænger det sam-
men”.

Efter at storbankerne fusionerede i 
slutningen af 1980’erne, gik Middel-
fart Sparrekasse den anden vej med en 
holdning om, at en god arbejdsplads 
var det bedste grundlag for at skabe 
værdi for kunderne. 

Heller ikke Martin Nørholm Baltser 
tror, at ensidigt fokus på at nedbringe 
omkostninger er vejen frem for Mid-
delfart Sparekasse.

“Jeg tror, der skal være en balance 
mellem medarbejdere, kunder, sam-
fundsværdi og sparekasse. Vi kalder 
det “Den gyldne middelvej” i vores 
strategi. Hvis topchefen går på arbejde 
hver dag og ligner en glubsk bundlin-
je, så er det kortsigtet. Det holder ikke 
længe. Det gør, at han ikke kan holde 
på sine dygtige medarbejdere. Og der-
for heller ikke sine kunder”.

Ifølge FinansWatch og analysebu-
reauet Wilke var Middelfart Sparekasse 
i 2016 den mest attraktive arbejdsplads 
i sektoren. To forskellige undersøgelser 

viste samtidig, at sparekassen sidste år 
havde de mest tilfredse kunder.

Muligheden for at flekse, en forrygen-
de udsigt til Lillbælt, gode løn- og ar-
bejdsvilkår og så arbejdsfællesskabet er 
medvirkende til, at Jens Lyager og kæ-
resten overvejer at flytte til Middelfart.

Han har købt den gode historie.
“Jeg har ikke arbejdet i andre ban-

ker, men der er lidt ekstra her, uden 
at det er exceptionelt. Det er et godt 
sted at arbejde. Vi siger – og kan do-
kumentere – at vi har Danmarks mest 
tilfredse kunder. Det skyldes blandt 
andet vores personlige tilgang til kun-
den. Så når kunden igen og igen får en 
god oplevelse, så får det en selvforstær-
kende effekt. 

Men også når vi kigger på netban-
ken, hvor vi har nøjagtig samme funk-
tionalitet som de andre, scorer vi også 
højere. Så når historien fortælles igen 
og igen, får det en selvforstærkende ef-
fekt”.   

Jens Lyager er glad for at arbejde i Middelfart Spare-
kasse. Der er et særligt arbejdsfællesskab, som bevidst 
er blevet opbygget gennem mange år, forklarer han. 

Temaet fortsætter på næste side
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På højde med verdenskendte virksomheder
Alexander Kjerulf fra Arbejdsglæde nu har ved flere 
lejligheder besøgt Sparekassen – som han ofte bruger 
som et eksempel på den gode arbejdsplads, når han 
holder fordrag over det meste af verden.

I 2016 deltog han på vores medarbejderdag i septem
ber, og det var nærliggende at gøre ham til en del af vo
res "Arbejdsglædeuge" i uge 38 i 2017. Ud over at sætte 
internt fokus på arbejdsglæde var det nemlig også vo
res ambition at sætte eksternt fokus på arbejdsglæde 
og den gode arbejdsplads. Det gjorde vi som nævnt 
tidligere i kapitlet ved et åbent arrangement i hoved
sædet, hvor HRkonsulent Michael Hedemann ind
ledte med at fortælle om Sparekassens arbejde med 
at skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser – og 
fordelene ved at være en god arbejdsplads. 

Efterfølgende gik Alexander Kjerulf på scenen, og han 
fortalte på sin altid begejstrede og engagerede facon 
om arbejdsglæde og gav gode eksempler på det gode, 
der følger med at være en god arbejdsplads.

Arbejdsglæde nu har dette syn på Sparekassen som 
arbejdsplads:

"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 bundlinjen, 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! 

Vi bruger meget ofte Middelfart Sparekasse som case, 
når vi holder foredrag rundt om i verden, og det inspi
rerer altid ledere og HRfolk at høre om alle de fan
tastiske initiativer inden for selvledelse, ansættelse, 
udvikling, feedback osv. Men det bedste er altid, når 
vi fortæller om Sparekassen i udlandet på engelsk – 
navnet Middelfart giver et godt grin hver gang."

Alexander Kjerulf har flere gange besøgt Sparekassen. Ved 
både interne og eksterne arrangementer har har fortalt om 
værdierne ved at være en god arbejdsplads.
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4 Information?Hvordan deler lederne, herunder øverste ledelse, informationer med med-
arbejderne og fremmer en transparent kultur?
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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 dagligdags spørgsmål om 
rente satser og anden produktorienteret information og i 
forhold 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.

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 den øverste 
ledelse til medarbejderne i de enkelte afdelinger. Ingen 
medarbejder i Sparekassen har mere end én leder mel

Fra ledelse til medarbejdere

Den brede ledergruppe består af alle che-
fer med fag- eller personaleansvar. Grup-
pen mødes mindst tre-fire gange årligt.

Hvordan deler lederne, herunder øverste ledelse, informationer 
med medarbejderne og fremmer en transparent kultur?
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lem sig og den øverste ledelse. I forhold til større og mere 
komplicerede organisationer betyder det, at vi kan sikre, 
at informationen når hurtigt og fejlfrit frem.

Organisationsstrukturen betyder også, at alle medarbej
dere har let og hurtig adgang til ledelsen, både den lokale 
og den øverste ledelse. Du kan se Sparekassens organi
sationsdiagram i kapitel et. 

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 informeres 
bestyrelsen, Den brede ledergruppe og i nogle tilfælde 
repræsentantskabet, før information deles med hele 
organisationen. Lederne skal være forberedte på even
tuelle spørgsmål og reaktioner affødt af informationen. 

Fokus på forandringskommunikation
Finanssektoren undergår store forandringer i disse år. 
Det betyder løbende forandringer, og forandringskom
munikation er af de mest krævende discipliner. 

For at klæde gruppen af mellemledere endnu bedre på 
til at kunne varetage opgaven med at formidle mange – 
og mangeartede – budskaber videre fra den øverste le

delse til medarbejderne, brugte Den brede ledergruppe 
i efteråret 2017 en hel dag sammen med kommunika
tionsvirksomheden Rhetorica. Her blev gruppen gen
nem teori og praktiske øvelser klædt på at varetage rol
len som kommunikator – også af de svære budskaber, 
som forandringskommunikation kan indeholde. 

Annemette Søgaard Jeppesen, afdelingsdirektør i Vejle, 
foræller om dagen:
Dagen var en dag med kommunikation i fokus – med 
rigtig gode workshops omkring forandringskommunika
tion, ølkasseoplæg og mødeledelse. Alle tre, hvor vi fik 
brugt formiddagens teorier i praksis. 

De tre vigtigste ting, jeg tog med mig hjem, var følgende:
T   Mødeledelse – hvem skal med, hvilke emner er rele

vante, sæt tid på, afstem forventninger med mødedel
tagerne, lav dagsorden hvor emnerne kort beskrives, 
og hvor det også klargøres, om deltagerne skal forbe
rede sig til emnet. Mødeforberedelse er vigtig i forhold 
til at opnå succes i kommunikationen

T   Vær forberedt, når der skal kommunikeres – og sam
tidig skal man gøre det, man siger, og så være lydhør, 
interesseret og nysgerrig på de input, der kommer

T   Sæt modtageren i centrum – det er vigtigt at ramme 
modtagerens relevans og at få budskabet frem. Så vur
der, om kommunikationen er væsentlig og relevant.

Ledelseskommunikation var 
i fokus, da Rhetorica stod 
bag lederdagen 2017 for Den 
brede ledergruppe. Afdelings-
direktør Annemette Søgaard 
Jeppesen, Vejle, fik flere 
konkrete fif med fra dagen.
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Øget fokus på vores omkostningsudvikling
Som de fleste af jer nok bemærkede i forbindelse med halvårsregnskabet, så oplevede vi i første halvår 2017, at vores 
omkostninger voksede mere end vores indtægter. Det er et resultat af investeringer i vores flotte vækst kombineret med 
et fortsat meget lavt renteniveau og skarp konkurrence om udlån, der er årsagen.

Med udsigt til et årsresultat, der meget vel kan blive endnu bedre end i 2016, kan vi kun sige, at det går godt i Sparekas
sen. Alligevel er vi nødt til at reagere på situationen. For det siger sig selv, at det ikke er langtidsholdbart, at vores ud
gifter vokser mere end vores indtægter. Og da der ikke er nogen tegn på, at renten vil stige i den kommende tid, og vores 
indtægter dermed stiger af sig selv, må vi se på udgiftssiden for at få det rette forhold mellem indtægter og udgifter.

De stigende omkostninger skyldes ikke kun, at vi har budt flere nye, dygtige kolleger velkommen. Det er også et udtryk 
for, at vi bruger flere penge på bl.a. itudvikling, herunder bl.a. Advisor og den nye realkreditplatform, der er på vej. Des
uden øges vores udgifter til SDC også i takt med, at vi bliver flere kunder og medarbejdere i Sparekassen.

Færre nye kolleger
Når vi kigger på at holde igen på udgiftssiden, betyder det først og fremmest, at der vil komme færre nye kolleger til 
Sparekassen i den kommende tid. Der er ikke tale om et ansættelsesstop, men ledige stillinger vil som førsteprioritet 
blive besat internt. Et eksempel er den ledige stilling i Strib, som forsøges besat internt. Et andet eksempel er, at vi har 
besluttet ikke at besætte investeringsrådgiverjobbet i Roskilde, som blev slået op i sidste måned.

Behov for øget mobilitet
Når ledige stillinger skal besættes internt, er der behov for, at vi udviser geografisk og faglig mobilitet. For når kabalen 
skal gå op, vil nogle opleve at skulle arbejde i en ny afdeling, enten midlertidigt eller permanent… 

Information fra den øverste ledelse
Når den øverste ledelse skal kommunikere budskaber, 
kan det foregå via flere kanaler. Ofte vil der være tale 
om skriftlig information på vores intranet, men der er 
flere andre muligheder. I det følgende gennemgår vi 
flere eksempler på, hvordan ledelsen kan kommuni
kere med medarbejderne. 

Øget fokus på omkostningerne
Som nævnt sker der store forandringer i finanssekto
ren i disse år, og en af Sparekassens vigtigste opgaver 
er at klæde medarbejderne på til at forstå baggrunden 
for de forandringer, der sker, og derefter også forstå 
hvilke forandringer, det medfører på arbejdspladsen.

Den opgave er vigtig af flere årsager. Først og fremmest 
handler det om at skabe ro og tryghed på arbejdsplad
sen gennem et højt informationsniveau. Dernæst er 
det en stor fordel, at medarbejderne også bliver klædt
på til at forklare kunderne om forandringerne i det om
fang, at der sker mærkbare ændringer for dem. 

Et eksempel på en af disse forandringer er nye krav 
til øget kapitalsering af pengeinstitutter. Disse regler 
betyder, at Sparekassen i de kommende år, i lighed 

med alle andre pengeinsitutter, bliver mødt af mar
kante krav om bedre økonomisk polstring. Hensigten 
fra lovgivernes side er, at der aldrig mere må opstå en 
situation, hvor skatteyderne risikerer at havne med 
regningen, hvis et pengeinstitut går ned.

Disse krav stiller øgede krav til Sparekassens indtje
ning i de kommende år, og det fik ledelsen til i 2017 at 
melde ud, at der ville komme et øget fokus på omkost
ningsudviklingen. Det er et budskab, der naturligvis 
kan vække uro, da Sparekassens væsentligste udgifts
post er lønninger. Derfor var der stort fokus på at være 
meget tydelig i kommunikationen omkring dette og 
ikke mindst baggrunden for det. 

Da medarbejderne via livestreaming i januar 2018 blev 
præsenteret for årsregnskabet for 2017, benyttede 
Martin Baltser lejligheden til detaljeret at forklare, 
hvordan de kommende kapitalkrav vil påvirke Spare
kassen, og hvilken betydning det ville få på dagligda
gen i afdelingerne. Det er et eksempel på, at et svært 
budskab skal kommunikeres flere gange og på en kon
sistent og let forståelig måde for at skabe ro og tryg
hed blandt medarbejderne.

Uddrag af nyhed fra intra
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Personlige møder
Ud over distancekommunikationen er der fra ledel
sens side stort fokus på med jævne mellemrum at 
besøge alle afdelinger. To gange årligt besøger et 
medlem af den daglige ledelse, adm. direktør Martin 
Baltser, vicedirektør Peter Møller og underdirektør 
Rikke Dresing, alle afdelinger på et morgenmøde. Mø
derne planlægges, så alle afdelinger på skift får besøg 
af de tre. Det giver medarbejderne et bedre kendskab 
til ledelsen, og ledelsen får et fint indtryk af stemnin
gen og kulturen i alle afdelinger.

På morgenmøderne kommer ledelsen med en dags
orden, hvor der er udpeget væsentlige punkter. Det 
kan både være nyheder fra Sparekassen og salgsop
følgning i de kundeekspederende afdelinger. Et lige så 
vigtigt element er, at der er sat tid af til spørgsmål og 
debat, og ledelsen får ofte værdifuld viden med hjem 
om, hvordan medarbejderne oplever hverdagen i Spa
rekassen. Der er tradition for åbenhed, og det er afgø
rende, at medarbejderne siger, hvad de har på hjerte.

Kvartalsorienteringer
For at alle medarbejdere kan følge med i, hvordan det 
går med forretningen, informeres der hvert kvartal om 
regnskabstallene.

I forbindelse med hel og halvårsresultatet er adm. 
direktør Martin Baltser på scenen i hovedsædet, hvor 
han gennemgår tallene grundigt. Disse møder live

streames til alle afdelinger, så de kolleger, der ikke har 
mulighed for at være i huset, også kan følge med. Op
tagelsen lægges efterfølgende på intranettet, så de, 
der ikke havde mulighed for at se med i første omgang, 
også kan få gennemgangen.

I april og oktober er møderne erstattet med en kvar
talsorientering, hvor den adm. direktør ud over regn
skabstallene gennemgår de væsentligste begiven
heder i det forgange kvartal – og sætter fokus på 
kommende begivenheder. Disse orienteringer kan 
både være skriftlige eller videohilsner. Det afhænger 
af indholdet og omfanget.

Dagsorden fra morgenmøde

Dagsorden 

o Regnskab februar 2018 
o Forårsaktiviteter  
o Garantkapital   
o Investering  
o Pension 

o Uddannelse og læring 
o MS Advisor 
o Strategi 2021 
o Persondataforordningen 
o Telefoni 
o Salgsopfølgning 
o Nyt fra Odense Erhverv 

 
 
 

Middelfart Sparekasse Præsentation 1 //  

Underdirektør Rikke Dresing 
holder morgenmøde med Odense 
Erhverv.
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Kvartalsregnskab
Efter årets første ni måneder ser det fortsat resultatmæssigt meget godt ud for os. Pr. 30. september er resultatet før skat 
96,5 mio. kr. Som ventet er månederne siden halvårsregnskabet blevet resultatmæssigt mere afdæmpede. Vi havde nogle 
enkeltindtægter i årets første halvår, som var med til at gøre første halvår ekstraordinært godt. Men det ser stadig meget 
fornuftigt ud på bundlinjen.
Vi må også konstatere, at det gode resultat skyldes flotte kursreguleringer på +27 mio. kr. og meget lave nedskrivninger 
på bare 10 mio. kr. i årets første ni måneder. Renteindtægterne har vi fortsat udfordringer med på grund af det meget lave 
renteniveau. Her er vi 7,5 mio. efter budgettet, og vi ligger også en smule lavere end de første ni måneder af 2016 – til trods 
for, at vi har over 6.000 flere kunder end for et år siden. Vores gebyr og provisionsindtægter vokser fortsat flot – 25 mio. kr. 
over niveauet på samme tid sidste år og 5,5 mio. kr. over budgettet for årets første ni måneder.
Det er i lyset af udviklingen inden for netto rente og gebyrindtægterne, at de nylige ændringer af rente og gebyrvilkår for 
en række produkter og services skal ses. Vi er nødt til både at sikre den indtjening, vi har mulighed for – samtidig med, at vi 
har fokus på vores omkostningsudvikling – for at sikre en fortsat stærk økonomi i Sparekassen.
For året som helhed forventer vi et overskud på koncernniveau før skat i størrelsesordenen 125 mio. kr. Det vil i givet fald 
være det med afstand bedste resultat i sparekassens historie, så vi har bestemt et godt udgangspunkt for at kunne udvikle 
Sparekassen yderligere.

MiFID II – status på implementering
1. januar 2018 nærmer sig, og med årsskiftet kommer også et nyt, omfattende regelsæt på investeringsområdet, MiFID II. 
Investeringsafdelingen er midt i et meget stort arbejde med at implementere de nye regler, så vi også efter nytår kan levere 
god investeringsrådgivning til vores kunder – og leve op til kravene i MiFID II.
Investeringsafdelingen var 30. oktober til møde med SDC og andre SDCpengeinstitutter på Trinity i Fredericia, hvor der 
blev givet en omfattende status på SDC’s arbejde med at implementere regelsættet. SDC leverer nogle løsninger til os, men 
på en række områder vil vi skulle ændre vores arbejdsgange for at leve op til de nye krav.
Allerede nu kan de kundeekspederende afdelinger tage de første skridt. Det er vigtigt, at vi har stamdata på plads på vores 
kunder. Det gælder bl.a. dokumentation for kundens nationalitet, og på erhvervsområdet skal alle kunder, der investerer, 
have oprettet en LEIkode inden årets udgang. Kunderne er varslet pr. brev, men tag gerne fat i dem, så vi ikke får problemer 
i starten af det nye år.
Implementeringen udfordres af, at vi endnu ikke kan sige, hvordan de nye regler skal udmøntes i praksis. Vi ved dog, at råd
giverne skal gøre nogle ekstra ting i forhold til i dag. Når vi har overblik over hvad og hvordan, melder investeringsafdelingen 
ud til alle berørte kolleger.…

Uddrag af nyhed på intra

Flere kommunikationsformer
Skriftlig information fylder fortsat meget i ledelses
kommunikationen. Men når lejlighden byder sig, væl
ger vi at bruge video i stedet. Især for afdelingerne 
uden for hovedsædet giver det værdi at se og høre den 
adm. direktør i stedet for "bare" at læse informationen.

Vi brugte eksempelvis video i forbindelse med Ar
bejdsglædeugen, læs mere i kapitel tre, side 38, hvor 
adm. direktør Martin Baltser havde en personlig mor
genhilsen til kollegerne hver dag i ugen. Her satte han 
sine ord på de fem udsagn, som Danmarks Bedste 
Arbejdspladser tager udgangspunkt i – tillid, trovær
dighed, respekt, stolthed, retfærdighed. Disse hilsner 
blev lavet som videoer, da det bedst understøttede 
det personlige inhold. 

Adm. direktør Martin 
Baltser kom med fem 
morgenhilsner under 
Arbejdsglædeugen.
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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.

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 
andre afdelinger. Det er op til den enkelte medarbej
der at vælge nyhedskanaler til og fra, så hver enkelt får 
nøjagtig de informationer, som man finder relevant for 
at kunne udføre sit job.

Tillidsrepræsentanter
Et velfungerende tillidsmandsystem er afgørende for 
Sparekassen og for medarbejderne. Systemet består 
af to tillidsrepræsentanter og én fællestillidsmand. 
Fællestillidsmanden 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. 

Sammen med Sparekassens ledelse varetager tillids
mændene både virksomhedens og medarbejdernes 
interesser. Samarbejdet er baseret på en åben dialog 
og gensidig tillid, og der er naturligvis tæt kontakt mel
lem tillidsmændene som medarbejdernes repræsen
tanter og ledelsen.

Tillidsmændene er involveret i en lang række aktivite
ter og vigtige beslutninger, og et af målene med det er 
at sikre informationen til medarbejderne. 

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 fem.

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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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. 

Ekstern kommunikation er også intern kommunikati
on. Her bliver vores holdninger til aktuelle emner slået 
fast, og i rekrutteringsøjemed kan vi sende vigtige sig
naler om, hvilken type arbejdsplads vi er.

For at give alle medarbejdere mulighed for at holde sig 
ajour med udviklingen i finanssektoren, betaler Spa
rekassen abonnement til nichemediet Finanswatch. 
Alle  uanset jobfunktion – kan blive abonnent på net
mediet, der er førende på dækningen af finanssekto
ren her i landet. 

Ud over at give kollegerne mulighed for at følge med i, 
hvad der foregår i sektoren generelt, kan de også følge 
med, når Sparekassen er en del af artiklerne på Fi
nanswatch. Som i alle andre sammenhænge når Spar
kassen er omtalt i pressen, mener vi, det er vigtigt, at 
medarbejderne kender til omtalen, så de ikke står i en 
situation, hvor kunder refererer til omtale, medarbej
deren ikke kender til.

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. 
De skal derfor orienteres om vigtige begivenheder i 
Sparekassen, før nyheden rammer kunderne.

I 2017 blev et månedligt nyhedsbrev erstattet med lø
bende kommunikation med repræsentantskabsmed
lemmerne via Workplace by Facebook – en form for 
intranet baseret på Facebooks platform.

Hensigten var at få en mere aktuel nyhedsformidling 
ved at bruge de virkemidler, vi kender fra sociale me
dier – tekst og billeder fra begivenheder mens de sker. 

Samtidig var det håbet at få gang i mere dialog mellem 
repræsentantskabsmedlemmerne, både i et fælles fo
rum og de respektive områder, de er valgt i.

Kommunikationen er uden tvivl blevet mere aktuel og 
levende, da der også er mulighed for kommentarer fra 
modtagerne af nyhederne. Til gengæld arbejdes der 
stadig på at gøre mere brug af muligheden for kom
munikation mellem medlemmerne.  

Seniorer og medarbejdere på orlov
Også Sparekassens seniorklub (medarbejdere, der er 
gået på pension/efterløn) og medarbejdere på orlov har 
en vigtig rolle som ambassadører. Derfor klædes de på 
gennem et nyhedsbrev, der samler op på den seneste 
tids begivenheder i Sparekassen. Det gælder navnenyt, 
større forretningsmæssige beslutninger og orientering 
om priser, der tildeles Sparekassen.

For medarbejdere på orlov er det en mulighed for fra si
delinjen at følge med i livet i Sparekassen, så man ven
der retur så up to date, som det er muligt. For seniorerne 
er denne viden vigtig, hvis de skal kunne operere som 
ambassadører i deres lokalsamfund og omgangskredse.

Nyhedsrullen på intra
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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/eller blive involveret 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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En åben og ærlig dialog mellem ledelse og medarbej-
dere begynder hos ledelsen. Kun hvis ledelsen er åben, 
ærlig og tydelig i sin kommunikation, opnår medarbej-
derne trygheden til også at turde være åbne og ærlige 
over for ledelsen.

Vores udgangspunkt er, at vi alle vil hinanden det bed-
ste, og med det for øje skal vi være klar til at tale åbent 
og ærligt om tingene.

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. Et godt eksempel er den opgave, 
medarbejderne bliver stillet i forbindelse med strate-
giarbejdet i sommeren 2018: De skal færdiggøre sæt-
ningen: "Hvis jeg var sparekassedirektør, så ville jeg..". 
Det giver alle i organisationen en helt åben bane i for-
hold til at påpege små og store udfordringer i organi-
sationen, og ledelsen får værdifulde input til strategi-
arbejdet fra alle de kolleger, der har "fingrene i sovsen" 
hver eneste dag.

En helt fast mulighed for dialog med ledelsen er de 
halvårlige besøg i afdelingerne, hvor der efter informa-
tion fra ledelsen bliver åbnet for spørgsmål og debat 
om de emner, som aktuelt fylder i afdelingen.

”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 
- møde ham på hans kontor. 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 Strib. 

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 
fem 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 afdelingsledere, 
har store frihedsgrader i forhold til driften og ledelsen 
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 der-
for involverer afdelingslederne aktivt medarbejderne 
i afdelingens drift og i løsningen af såvel større som 
mindre projekter. 

Afdelingslederne har endvidere en vigtig funktion 
som sparringspartner for medarbejderne. Med strate-
gisk selvledelse som arbejdsform får lederen typisk en 
mere coachende rolle og skal kunne agere som ”ban-
nerfører” for Sparekassens værdier og sætte retnin-
gen for afdelingens arbejde. 

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 og lyst til at bidrage til Spa-
rekassens strategi og arbejdsfællesskab.

Sparekassen har nedenstående formelle fora, som va-
retager den overordnede interesse for medarbejderne 
og deres arbejdsplads.

Rikke Jakobsen
Fællestillidsmand

Adm. direktør 
Martin N. Baltser

Pia Kjær Nielsen, 
administrationschef  
og fagchef privat 

Anne-Mette Nørbo 
Jensen
Tillidsmand

Vicedirektør 
Peter Møller

Rikke Jakobsen, 
fællestillidsmand og 
erhvervsmedarbejder  
i Middelfart

Morten Nielsen
Tillidsmand

HR-chef 
Helle Lund Gregersen

Ejendomschef Lars Borgstrøm
(Kun i arbejdsmiljøudvalg)

Claus Nielsen,  
erhvervsrådgiver  
i Middelfart

Involvering af medarbejdere
5b: Hvordan kan medarbejderne fremsætte forslag og/eller 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
I Middelfart Sparekasse er der tradition for et godt og 
velfungerende samarbejde mellem tillidsmandsgrup-
pen og HR/ledelsen, baseret på gensidig tillid og re-
spekt. Tillidsmandsgruppen består af tre tillids-m/k 
(heraf en fællestillidsmand), og gruppens ambition er 
at bidrage til høj trivsel, arbejdsglæde og et sundt ar-
bejdsmiljø. Synergien mellem det psykiske og fysiske 
arbejdsmiljø sikres ved, at tillidsmændene tillige er ar-
bejdsmiljørepræsentanter for hele Sparekassen. 

Tre tillidsmænd til over 300 ansatte nødvendiggør en 
stor grad af ”frihed” til at understøtte tillidsmands-
arbejdet i alle afdelinger. En frihed som Sparekassens 
ledelse bakker fuldt op om. Dette gør sig også gældende 
i forhold til deltagelse i Finansforbundets tillidsmands-
kurser og en bestyrelsespost i  Finansforbundets Kreds 
Vest.

Tillidsmandsgruppen faciliterer to årlige PULS-dage, 
hvor alle afdelinger er repræsenteret med en medarbej-
der. Det er to dage, hvor trivselsdebatten er i højsædet. 
De kvartalsvise møder i samarbejds- og arbejdsmiljø-
udvalg, hvor de nævnte PULS-dage, social kapital, ar-
bejdsmiljø m.m. er punkter, er med til at understøtte og 
synliggøre værdien af et godt tillidsmandskorps.

"Som tillidsmænd arbejder vi for at støtte op om 
 Finansforbundets medlemmer, samt være deres tale- 
og hørerør i forhold til Sparekassens ledelse og i for-
hold til Finansforbundet. Vi har et godt samarbejde 
med ledelsen, hvor vi oplever, at vi har en fælles vision 
om både at udvikle Sparekassen og skabe trivsel og ar-
bejdsglæde på vores fælles arbejdsplads."

Rikke Jakobsen, fællestillidsmand

Uddrag af referat fra  
samarbejdsudvalgsmøde

Jule- og nytårshilsen fra 
tillidsmændene 

 
Samarbejdsudvalget // 1 

 

Referat af møde i: SAMARBEJDSUDVALGET 

Mødedato: 15-12-2017 

Deltagere: Martin N. Baltser (MNB), Peter Møller (PM), Ulrik Sørensen (ULS), 
Christina B. Nielsen (CBN), Rikke Jakobsen (RJ) 

Fraværende: Helle Lund Gregersen (HLG) 

Referent og referatdato: Ulrik Sørensen (ULS) 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af sidste referat og eventuelle 
opfølgningspunkter 

2. Social kapital 
 

3. Personalerente. A-siden orienterer om personalerentesatsen 

4. Rettelser til medarbejderhåndbogen 

5. Status på mertid / timebank 

6. Orientering om spørgeskema fra Finanssektorens 
Arbejdsgiverforening – Viden om og evaluering af SU 

7. Evaluering af tillidsrepræsentanternes rundtur til afdelingerne 

8. Fremtidig organisering af AMU og SU 

9. Eventuelt 

 

Emne Tekst Ansvarlig 

1. Godkendelse af sidste referat 
 og eventuelle opfølgnings- 
 punkter 

Der er kun 3 medarbejdere der mangler at 
udfylde ”om mig” feltet på intranettet, disse 
kontaktes af HLG. 
 

 

2. Social kapital Den årlige snak om vores sociale kapital, som vi 
dækker med DBA undersøgelse og PULS 
dagen, blev gennemført. Der er aftalt 
opfølgnings møde ”Puls dag 2” den 06 marts 
2018.  

 

3. Personalerente. A-siden 
orienterer om personalerente-
satsen 

PM kunne fortælle at man ikke ændrer på 
personalerenten, denne fremgår af personale 
håndbogen 
 
 Lån/kreditter/indlån til favørsats 

 

 
 
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 – erhvervsdag
Et højt niveau af videndeling og erfaringsudveksling er 
alfa og omega, især i en organisation der arbejder med 
selvledelse. 

For at sikre videndelingen er der for alle fagområder 
nedsat ERFA-grupper, som både skal sikre sparring og 
udvikling samt levere relevant info til de øvrige kolleger 
i afdelingen inden for fx bolig og pension. På erhvervs-
området findes den suverænt største "ERFA-gruppe". 
Alle medarbejdere inden for erhvervsområdet samles 
én dag årligt for at have fuldt fokus på erhverv.

Henrik Jeppesen, fagchef erhverv, fortæller:

- Det har skabt en fælles enhed på erhverv, og ikke 
mindst en meget større selvopfattelse hos medarbej-
derne af Sparekassen som et erhvervspengeinstitut, 
der prioriterer erhverv og får kompentencerne til at 
betjene større og mere komplekse erhvervskunder.

En sådan rejse starter hos medarbejderne og deres 
eget mindset, og jeg er sikker på, at de afholdte dage 
har været medvirkende til at flytte os på erhvervsom-
rådet.

Dagene er brugt til sparring og dialog, og ledelsen har 
kunnet vise vejen på de mere overordnede linjer. Sidst, 

men ikke mindst, har vi haft besøg af forskellige sam-
arbejdspartnere og indlægsholdere. 

Besøg af samarbejdspartnere har stor betydning i for-
hold til at få en bedre hverdag for erhvervskollegaerne, 
da et godt netværk med samarbejdspartnerne kan 
gøre sagerne meget nemmere i hverdagen og reelt få 
tingene til at lykkes til gavn for alle. Den eksterne in-
spiration får vi fra forskellige indlægsholdere, hvor vi 
har fået tilført viden omkring, hvad kunderne tænker 
om deres pengeinstitut og helt konkret om, hvordan 
vi kan træne i at aktivere vores netværk endnu mere.

De over 70 medarbejdere i Sparekassen, der arbejder med er-
hvervsområdet, var i foråret 2018 for anden gang samlet til en hel 
dag med fuldt fokus på erhvervsområdet. Dagen bød på en god 
blanding af oplæg og livlige snakke mellem kolleger på kryds og 
tværs af afdelinger.
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Den brede ledergruppe – indflydelse og involvering 
Den brede ledergruppe i Middelfart Sparekasse udgø-
res af ledelsen, ledere med fag- eller personaleansvar i 
Sparekassen, den interne revisionschef samt fællestil-
lidsmanden. En gruppe på i alt 38 personer.

Hensigten med Den brede ledergruppe er at skabe en 
fælles forståelse for forretningen på tværs af de man-
ge forskellige funktioner og arbejdsområder i Spare-
kassen.

Samtidig er Den brede ledergruppe et forum, hvor le-
delsen kan informere om beslutninger, så lederne er 
klædt bedst muligt på til at informere om beslutninger 
og forandringer til medarbejderne i de enkelte afdelin-
ger. 

Ledergruppen er også et forum, hvor idéer kan drøf-
tes og udfordres, før de effektures. Alle medlemmer af 
Den brede ledergruppe har ret og pligt til at være åbne 
og ærlige, så beslutninger træffes på det bedst mulige 
grundlag. 

Nøgleord for arbejdet i Den brede ledergruppe er:

•   Engagement og initiativ
•   Tillid til hinandens vilje og evner
•   Åbenhed over for andre medlemmers viden og input
•   Respekt for gruppens forskelligheder og for hinan-

dens fagområder
•   Ligeværdighed uanset anciennitet, organisatorisk 

placering, mv.
•   Loyalitet over for medlemmerne både internt i grup-

pen og i kommunikationen med medarbejderne
•   Mod til at være ærlige og til at udfordre hinanden 

på ledelseskompetencer, forretningsforståelse, per-
sonlig stil, mv.

•   Fortrolighed så ingen medlemmer af gruppen føler 
det nødvendigt at censurere deres udtalelser. Det 
skal være tilladt at sige alt

•   Respekt over for de beslutninger, der træffes.

1. Formål
Den brede ledergruppe består af Sparekassens ledelse, afdelingsdirektører, medarbejdere med personale- eller fagan-
svar, den interne revisionschef og fællestillidsmanden. Gruppen er et forum for dialog, udveksling af viden og udvikling 
af Sparekassen, ikke mindst i forhold til strategiarbejdet.

Fælles forretningsforståelse
Grundlaget for arbejdet i Den brede ledergruppe er en fælles forretningsforståelse på tværs af kundeekspederende afde-
linger og stabsfunktioner. Gennem møderne i Den brede ledergruppe opnår medlemmerne overblik over og forståelse 
for de enkelte afdelingers syn på forretningen. Dermed kan der skabes det helhedsbillede, der er afgørende for en fælles 
udvikling af Sparekassen, hvor alle afdelinger og funktioner er tilgodeset.
Den brede ledergruppe fungerer som bindeled mellem ledelsen og de enkelte afdelinger. Gennem den fælles forståelse 
sikres det, at kommunikationen til alle led af organisationen er entydig – og i overensstemmelse med de beslutninger, der 
træffes i ledelsen og Den brede ledergruppe.

For at sikre optimal videndeling og give medlemmerne af ledergruppen de bedste forudsætninger for at kunne svare på 
spørgsmål fra medarbejdere i afdelingerne – og dermed stå ekstra stærkt som leder - orienteres ledergruppen før resten 
af organisationen, når større forandringer eller andre væsentlige nyheder meldes ud.

Strategi og forretningsudvikling
Den brede ledergruppe spiller en central rolle i udviklingen af Sparekassen. Med udgangspunkt i den samlede, brede for-
ståelse af Sparekassens muligheder og udfordringer, drøfter ledergruppen kontinuerligt, hvordan Sparekassen forholder 
sig til både aktuelle emner og de langsigtede tendenser i branchen…

Uddrag fra kommissorium for Den brede ledergruppe
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Et år i Den brede ledergruppe
Årshjulet for møderne i Den brede ledergruppe rum-
mer altid flere forskellige elementer. Der er møder, 
hvor information om fx. hel- og halvårsregnskaber er 

i fokus. På andre møder er emnet fælles, personlig 
udvikling med fokus på at lære nye kompetencer. Og 
så er der møder, hvor der arbejdes med Sparekassens 
udvikling.

Årshjul for  
Den brede Ledergruppe

apr

aug

dec

jan

okt

maj

2017

2018

22. august 2017 
Møde med indlæg v. lektor, ph.d. Michael Nørager, 
Aarhus Universitet: ”Meningsfuld kompetenceud-
vikling på vej mod næste runde MUS.”

23. maj 2018
Møde med fokus på strategiarbejdet. Yderlige ar-
bejde med kultur og DNA gennem oplæg v. konsu-
lentvirksomheden Märk.

11. oktober 2017
Lederdag på Fjelsted Skov Kro m. fokus på ledel-
seskommunikation v. konsulentfirmaet Rhetorica.

29. januar 2018
Møde med præsentation af årsregnskab forud for 
offentliggørelse af regnskabet.

19. april 2018
Lederudflugt til Houens Odde Spejdercenter. Arbejde 
med Strategi 2021 – emnerne ”Kodeks for den gode 
mellemleder i Middelfart Sparekasse”, ”Fremtidens 
organisation” og ”Vores kultur og DNA”.

15. december 2017
Møde med information 
om budget og kapitalplan 
mhp. at klæde ledergrup-
pen på til at forstå betyd-
ningen af kommende kapi-
talkrav.



Involvering i strategiprocessen
I Middelfart Sparekasse stræber vi efter, at vores stra-
tegi skal leve i vores tanker, komme til udtryk i vores 
handlinger og blive til adfærd. 

Når vi arbejder med strategiudvikling i Sparekassen, 
er det kendetegnende, at alle medarbejdere, Spare-
kassens bestyrelse og repræsentantskab er involve-
ret. Hvis vi skal lykkes med at omsætte strategien til 
de ønskede resultater, kræver det nemlig, at kulturen 
er i harmoni med strategien, og det tilstræber vi sker 
ved at skabe en bred involvering og opbakning om 
strategiarbejdet.  

Det betyder til gengæld, at strategiprocessen er lang 
og tidskrævende, men det er prisen, når mere end 
300 medarbejdere, repræsentantskab og bestyrelse 
er involveret og skal kunne spejle sig i den færdige 
strategi, så den enkelte skal kunne se sit eget bidrag 
til hel heden.

I efteråret 2017 indledte vi processen omkring Strategi 
2021 med en inspirationstur til London, hvor strategi-
styregruppen og Sparekassens ledelse deltog. Formå-
let med turen var at få et indblik i, hvad der rører sig 
på Fintech-scenen i et af de mest innovative miljøer 
i Europa. I Sparekassen har vi en tro på, at vi også i 
fremtiden vil stå stærkt som et relationspengeinsti-
tut, men vi skal samtidigt evne at favne de digitale 
muligheder, der kan lette hverdagen for både kunder 
og medarbejdere – kort sagt et moderne pengeinstitut 
baseret på traditionelle dyder.

Det er kendetegnende for strategiprocessen, at vi 
forsøger at anlægge et bredt perspektiv på, hvad der 
rører sig i markedet, hvad der optager vores kunder og 
medarbejdere. Når vi har tilvejebragt viden, snævrer 
vi ind og definerer de temaer og indsatsområder, der 
skal arbejdes med i den kommende strategiperiode.

Inspirationsturen til London blev fulgt op af en konfe-
rence for vores repræsentantskab, hvor fremtidsfor-
sker Niels Elmark præsenterede indsigter fra Fintech-
scenen i London og derudover blev der debatteret en 
række emner af strategisk karakter i de lokale valg-
kredse.

Bestyrelsen var efterfølgende involveret på et besty-
relsesseminar i november, hvor der blev arbejdet med

strategiudvikling med afsæt i Alexander Osterwalders 
Business Model Canvas-model.

Såvel repræsentantskab som bestyrelse er løbende 
gennem processen involveret – både som aktive bi-
dragsydere og for at sikre opbakning til de input, der 
kommer fra organisationen.

I Den brede ledergruppe blev strategiprocessen skudt 
i gang i december 2017, hvor medlemmerne blev præ-
senteret for de foreløbige indsigter fra repræsentant-
skabet og bestyrelsen. Medlemmerne fik også en 
”hjemmeopgave” i forhold til at komme med et bud på, 
hvordan de ser Sparekassens styrker og svagheder. 
Opgaven med at beskrive styrker og svagheder blev 
præsenteret på et efterfølgende møde i Den brede le-
dergruppe i januar 2018.  

Den årlige lederudflugt i april stod også i strategiens 
tegn, og der blev arbejdet med de tre overordnede 
emner: mellemlederens rolle, fremtidens organisering 
samt Sparekassens DNA og brand.

I januar 2018 – et år før forventet præsentation af den 
færdige strategi – blev strategiprocessen præsenteret 
for alle medarbejdere. Ved samme lejlighed blev resul-
taterne fra efterårets kulturanalyse også præsenteret. 
I Sparekassen har vi siden 2012 løbende beskrevet 
Sparekassens kultur med afsæt i OCAI, der er et værk-
tøj udviklet af professorerne Robert Quinn og Kim Ca-
meron til at diagnosticere en organisationskultur.

I juni præsenteres alle afdelinger for en bred opgave, 
hvor alle medarbejdere kommer med input til strate-
giarbejdet ud fra overskriften ”Hvis jeg var sparekas-
sedirektør, ville jeg…”.

Input fra processen bliver præsenteret på årets med-
arbejderdag til september, hvor vi også vil arbejde 
med strategi og selvledelse i Middelfart Sparekasse 
som et overordnet tema.

Til efteråret vil første udgave af strategi 2021, Den 
Gyldne Middelvej, være klar til behandling af Den bre-
de ledergruppe og Sparekassens bestyrelse. 

Strategien forventes endelig godkendt ultimo 2018 og 
vil blive præsenteret på et fælles kick-off i januar 2019.

5
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2017

5

3.-4. oktober
Strategistyre- 
gruppen på  
studietur til  
London. 

28. november
Bestyrelsessemi-
nar – Udvikling af 
forretningsmodeller 
med Business Model 
Canvas-modellen.

29. januar
Den brede ledergruppe – Præsen-
tation af opgave v/erfa-grupper og 
debat.

30. januar
Bestyrelsesmøde. 

31. januar
Informationsmøde for medar-
bejdere – Præsentation af strategi-
proces og resultat af kulturanalyse

Vores strategiproces

27. februar
Bestyrelsesmøde. 

okt 2018decnov jan feb mar

Input fra:
•  Afdelingerne
•  Medarbejderdag 2018
•  Den brede ledergruppe
•  Bestyrelsen

Medarbejdere

Samfundsansvar
Forretningsudvikling

Digitalisering

7. oktober
Repræsentant-
skabskonference  
– Indlæg om stra te-
giske emner samt 
strategidrøftelse i 
valgkredse.

7. december
1. møde for Strategistyre-
gruppen.

15. december
Den brede ledergruppe – 
Opstart af det strategiske 
arbejde i Den brede leder-
gruppe – strategiproces, 
input fra repræsentantskab 
og bestyrelse samt udlever-
ing af opgave i erfa-grupper.

1. marts
Ordinært repræsentant-
skabsmøde – Status på 
strategi 2018/2021.

12. marts
Den brede ledergruppe.

20. marts
Strategimøde 
i bestyrelsen 
– arbejde med 
konkrete dilem-
maer opstillet af 
bestyrelsen selv.
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5
Unikt arbejdsfællesskab

Lokal udvikling

Bæredygtige resultater

1. november
Den brede ledergruppe – Behand-
ling af udkast til Strategi 2021.

14. december
Den brede ledergruppe 
– møde.

17. december
Bestyrelsesmøde 
– godkendelse af 
Strategi 2021.

Januar
Kick-off på 
Strategi 2021.

22. maj
Bestyrelsesmøde.

20. august
Den brede ledergruppe.

23. maj
Den brede leder-
gruppe – Opstart 
af strategiarbejde 
i afdelinger.

21. august
Bestyrelsesmøde.

8. september
Medarbejderdag – 
Strategi og selvle-
delse.

22. august
Repræsentant-
skabsmøde.

18. september
Bestyrelsesmøde.

20. november
Bestyrelsesmøde.

27. november
Bestyrelsesseminar – Behand-
ling af udkast til Strategi 2021.

20. september
Lederdag.

okt 2019nov janapr junmaj aug sep dec

19.-20. april  
Lederudflugt.

1. juni  
Bestyrelsesudflugt.

Hele juni  
Strategiarbejde i 
afdelinger.24. april

Bestyrelsesmøde.

19. juni
Bestyrelsesmøde.

6. oktober
Repræsentantskabskonference 
– Status på strategi.

30. oktober
Bestyrelsesmøde.

Strategi  2018 // 1

Den GylDne MiDDelvej

strategi 2018

Strategi  2018 // 1

Den GylDne MiDDelvej
strategi 2018
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Træffes der forkerte beslutninger i Middelfart Sparekas-
se? Naturligvis. Sikkert hver eneste dag. Sådan er det at 
gå på arbejde. Der er ikke nogen facitliste, og derfor kan 
en tilsyneladende god beslutning vise sig at være dårlig.

Der er som sådan ikke noget i vejen med forkerte beslut-
ninger – alternativet var evig stilstand på grund af fryg-
ten for at fejle. Problemet opstår, hvis forkerte beslutnin-
ger ikke bliver omgjort.

Det kan de kun gøre, hvis vedkommende, der har truffet 
en beslutning, får at vide, hvis det var en dårlig beslut-
ning. Der har vi i høj grad brug for, at medarbejderne har 
tillid til, at de kan påtale utilfredsstillende situationer. 
Heldigvis har vi en åben og ærlig kultur i Sparekassen, så 
forkerte beslutninger bliver påtalt -–og ændret, når det 
er det rigtige at gøre. 

For det er vigtigt at understrege, at ret til at påtale ikke er 
lig med retten til at have ret. Med over 300 kolleger i Spa-
rekassen vil der ofte opstå situationer, hvor der er flere 
holdninger til, hvad der er den rigtige beslutning. I de til-
fælde er det vigtigt, at medarbejderne arbejder loyalt ud 
fra den beslutning, der er truffet – når man har anket og 
dermed givet anledning til at genoverveje beslutningen.

Nogle gange er situationen dog den, at en beslutning må 
omgøres. Det skete i foråret 2018, da ledelsen efter cirka 
seks måneder med et nyt, 100 procent mobilt telefonsy-
stem meldte ud, at vi går tilbage til fastnettelefonerne.

Baggrunden for beslutningen om at gå 100 procent mo-
bil var, at vores bordtelefoner stod for at skulle skiftes 
ud, da de ikke længere kunne leve op til de krav, der blev 
stillet til dem i hverdagen. I stedet for at anskaffe nye 
bordtelefoner valgte ledelsen at udnytte, at alle medar-
bejdere har en arbejdsgiverbetalt iPhone. 

Det viste sig hurtigt efter overgangen til det nye system, 
at det havde flere børnesygdomme, og trods hårdt ar-
bejde fra både IT-afdelingen og leverandøren blev det 
udslagsgivende, at kunder efterhånden oplevede, at det 
var svært at komme i kontakt med os. Derfor er fastnet-
telefonerne nu på vej tilbage på alles borde.

Formelle ankemuligheder
Tillidsmanden og arbejdsmiljørepræsentanten brin-
ger principielle holdninger op over for 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. 

Ankemulighed
5c: Hvordan kan medarbejderne påtale en utilfredsstillende situation eller 
løse konflikter med deres ledere?

98 procent af Sparekassens 
medarbejdere tilkendegiver 
i undersøgelsen ”Danmarks 
Bedste Arbejdspladser" for 
2017, 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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Som de fleste nok har bemærket på intra, så har ledelsen besluttet, at alle får en fastnettelefon igen. Vi besluttede at 
gå ren mobil, da vi stod for at udskifte bordtelefonerne for at leve op til kravet om optagelse af rådgivningssamtaler. Vi 
prøvede, og Kim og de øvrige kolleger i IT har kæmpet for at få systemet til at virke. Men af og til er flid og ildhu ikke nok. 

Vi bliver ramt på en af vores kerneværdier – tilgængelighed – og det kan vi ikke leve med i længden. Derfor – og for at leve 
fuldt op til lovgivningen om optagelse af samtaler – har vi besluttet at genindføre bordtelefonerne. Da de gamle telefoner 
ikke kan bruges til at optage samtaler, skal der først købes nye ind. Kim og co. går til opgaven med samme energi som 
indførslen af mobiltelefoni, så I kan være sikre på, at I hurtigst muligt har en bordtelefon igen.

Vi bliver ramt på vores 
kerneværdier – tilgænge-
lighed – og det kan vi 
ikke leve med i længden.

5

Uddrag fra kvartalsorientering fra ledelsen:
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Whistleblowerordning
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 ordent-
lighed, troværdighed og åbenhed. Derfor har vi valgt 
at gå et skridt videre i forhold til den lovpligtige whist-
leblowerordning og give alle med tilknytning til Spa-
rekassen mulighed for at benytte denne. Det kan ud 

over de ansatte fx være leverandører og eksterne råd-
givere. De kan anmelde alvorlige forseelser eller mis-
tanke herom, som kan få betydning for Sparekassen, 
eller som kan have en afgørende betydning for enkelte 
personers liv eller helbred. Det kan eksempelvis være 
ved mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet 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 været én indberetning. Indberetningen 
viste sig at være en klagesag og blev derfor behandlet 
som det.



6 Påskønnelse?Hvordan viser arbejdspladsen medarbejderne påskønnelse og anerkendelse 
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 eller lign.) og hvor mange, der modtager 
sådanne belønninger årligt.
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Tak. Det er uden sammenligning den påskønnelse, der 
fylder mest i Middelfart Sparekasse. Hvis du lægger 
vægt på store, værdifulde gaver, er Sparekassen der-
for ikke en arbejdsplads for dig. Hvis du derimod sæt-
ter pris på en arbejdsplads, hvor varme ord, oprigtig 
hjælpsomhed og et stærkt fællesskab er hovedingre-
dienser, så er Sparekassen det helt rigtige sted.

Det kan være ledelsen eller den nærmeste leder, der 
takker én, flere eller alle medarbejdere for en flot ind-

sats, men det er mindst lige så ofte på kryds og tværs 
af afdelinger, at det finder sted. Første skridt til en på-
skønnelse er nemlig tit at hjælpe til, hvor det brænder 
på, huske en kollega, der har fødselsdag eller jubilæ-
um – eller at hjælpe en kollega, der har det svært.

Derfor er påskønnelser i Sparekassen tit en helt natur-
lig forlængelse af en hjælpsom eller venlig handling. 
Her følger en række eksempler fra bl.a. mails og intra-
nettet.

Påskønnelse – pæne ord 
frem for store gaver

TOTALKREDIT: ENDNU EN MILEPÆL ER NÅET - 
HURRA

Hej alle.
Endnu engang har vi nået en milepæl i vores TK sa-
marbejde. For ikke mange år siden fejrede vi, at vi 
rundede volumen på 10 mia. Dette tal er nu vokset 
til 15 mia. Dette skyldes jo Jeres store indsats ude i 
afdelingerne samt en masse nye dygtige kollegaer, 
som har været flittige til at hente samtykke på ek-
sisterende lån. At vi vækster meget i TK samarbej-
det har stor betydning, da vores provision og geby-
rindtægter fra dette samarbejde bidrager væsentlig 
til Sparekassen resultat. Dette skal naturligvis fejres 
og derfor giver Sparekassen kage til alle afdelinger. 
Jeres boligerfaansvarlige sørger for at dette sker. I 
Middelfart vil jeg sørge for at huset får kage i uge 43.

Rigtig god weekend og efterårsferie til de af Jer der 
har dette

Nyhed fra intra

ALT skal være smukt og klart til på lørdag :-)

Jeg får altid de gode opgaver... ;-) :-)
Men der var nogen der var søde ved mig ;b

Nyhed fra intra

ALT skal være smukt og klart til på lørdag :-) 
06-09-2017 09:47 

Jeg får altid de gode opgaver... ;-) :-)

Men der var nogen der var søde ved mig ;b
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Tak. Det er uden sammenligning 
den påskønnelse, der fylder mest 
i Middelfart Sparekasse. 

Hvordan viser arbejdspladsen medarbejderne påskønnelse og anerkendelse 
for et godt stykke arbejde og en ekstra indsats, eller gode resultater i det hele 
taget?



Tusind tak
Tusind tak til MS, personaleforeningen og kolle-
gaer i Fredericia for de meget fine gaver til min 60 
års fødselsdag. Tak for de søde mails. Bliver ærligt 
talt rørt over, at nogle kollegaer giver sig tid til at 
skrive så søde beskeder :-) Tak for hilsener på fb og 
på telefonen.

Mange hilsner
Bianca

Nyhed fra intra

Kære alle 
Af hele mit hjerte tusind tak fordi I gjorde alt det 
rigtige for mig i går, da jeg selv var ude af stand til 
det. Personalet på Kolding Sygehus nævnte, at det 
var så rigtigt, at I forsøgte at afkøle og holde mig vå-
gen, da chokket indtraf - så meget stor ros til Jer. 
Jeg vil være Jer evigt taknemmelig - jeg var rigtig 
heldig, at I var der. Jeg har det meget godt nu, er 
blot træt. Kommer og siger "Hej" i morgen, så vi ses!

Venlig hilsen
Suzette Amby

Nyhed fra intra

Tusinde, tusinde tak for alt - og allermest for de 
dejlige 25 år, som jeg fået lov til at være en del af 
Sparekassen. Tak for gaver, som var lige efter mine 
ønsker, endda en lille webshop, fik jeg til sidst. Cre-
mer mv. og blomster, har alle gamle damer altid 
brug for og et gavekort til Spejdersport er vel også 
alles ønskedrøm - i hvert fald min. Det blev også til 
en bog om vandreture i Danmark, som jeg flittigt vil 
bruge, når der bliver mere tid i hverdagen. Tak til 
Sparekassen for det fine jubilæumsgratiale.
Og til sidst tak for den flotte udsmykning, tale fra 
Rikke og endnu en overraskelse i form af en sang, 
som Suzette havde skrevet. Dem, som ikke har 
prøvet dette, prøv det - bliv i 25 år og bliv fejret - det 
er en fantastisk oplevelse. Tak alle sammen for det 
hele. Og så er der en sølvbryllupskage til fri afbenyt-
telse på det grønne bord.

Venlig hilsen
Berit Holbæk Kristiansen

Mail til kollegaer

Hej i Svendborg, Strib og Kolding,
Tusind tak for jeres hjælp på distancen ift. opgave-
produktion - det er vi meget glade for Vi er håbløst 
bagud på primært nye kunder hvor ekspedition-
stiden andrager 3 eller 4 uger inden sagsopstart!! 
Jeg har nu bedt rådgiverne om selv at gå i gang med 
nyoprettelser og hjælpe til hvor det er muligt med 
bl.a. TOT osv
Vi (Sandie og Tina) tager løbende kontakt til jer i 
forhold til sager og hjælp - vi lover at "styre os" :-)

Tusind tak for hjælpen og god sommer

Med venlig hilsen
Jacob Beier Banke

Mail til kollegaer

6
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Tak på Trustpilot
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Ledelsens sommerhilsen 2017
Da vi tog hul på 2017, var det med det udgangs-
punkt, at det ville blive rigtigt svært at leve op 
til 2016. Her ved udgangen af første halvår kan 
vi sige, at 2017 indtil videre har været helt på 
højde med 2016. Kunderne strømmer fortsat 
til – med lidt god vilje når vi 70.000 inden ud-
gangen af juni - og udlånet passerer snart 
5 mia. kr. Desuden er vi Europas tredje-
bedste arbejdsplads, og det økonomiske 
resultat er stærkt. 

Alt i alt et meget flot halvår, som vi alle 
har lov at være stolte af.

Tak for indsatsen!

Kærlig hilsen
Peter, Rikke og Martin

6

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 fx HD, fi-
nansiel 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 der-

for også meget forskelligt, hvad 
der gøres ud af de enkelte begi-
venheder. Ens for dem alle er, at 
det betyder noget for modtage-
ren, at der er nogen, der tænker 
på én og anerkender dagen. 

Slut på et langt arbejdsliv
Find et arbejde du elsker – så vil du ikke arbejde en 
eneste dag! Sådan et arbejdsliv har jeg haft.
Min sidste arbejdsdag var den 11.maj og jeg vil der-
for gerne sige MANGE TAK
tak for hyggelig morgenkaffe til alle der deltog og
tak for taler og pæne ord fra Michael Jespersen og 
Marlene Jørgensen fra repræsentantskabet
tak for søde mail fra kollegaer
tak for gaver fra Middelfart Sparekasse,
Personaleforeningen i MS,
Kollegaer i Vinding afdeling,
Vejle og Ødsted afdeling,
Bodil og Dorthe, Middelfart,
Malene, Middelfart,
Bolig Kim,
Birthe, Kolding
tak til alle som var med til at gøre dagen hyggelig, så 
jeg kunne få sagt ordentlig farvel til kunder og kol-
legaer.
Der er nu gået en måned og jeg nyder ”mit nye liv” 
hvor jeg har fået mere tid til alle de interesser jeg 
har haft ved siden at mit arbejdsliv.
Jeg håber at I vil passe godt på hinanden og at 
Sparekassen fortsat vil være en arbejdsplads, hvor 
de menneskelige egenskaber vil blive vægtet højt.

Kærlig hilsen
Lotte, Vinding afdeling

Nyhed fra intra
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På tur for Sparekassen
En anden form for påskønnelse kan være, at én eller 
flere medarbejdere får mulighed for at deltage i et ar-
rangement på Sparekassens vegne. Eksempelvis var 
det fire af hovedkræfterne bag Kulturprofilen 2017, der 
deltog i Paris, da Great Place to Work kårede Europas 
Bedste Arbejdspladser 2017, hvor Sparekassen blev 
nummer tre.

Kære alle fire
Ledelsen vil gerne sige jer fire tak for den store ind-
sats, I gennem de sidste år har lagt i kulturprofilen, 
og vil derfor invitere jer til Paris ifm. kåringen af Eu-
ropas bedste arbejdspladser. (Hvis kulturprofilen er 
færdig :)) Rejsen vil foregå fra den 7. juni til den 9. 
juni. Michael vil arrangere og stå for det praktiske. 
Du skal give Michael en melding senest i morgen kl. 
10 om du kan deltage.

Mail fra HR-chefen til deltagerne

6

Bjarne Jacobsen (tv), Anne Mørk Christoffersen, Michael 
Lindgaard Hedemann og Stine Morsø Lysemose fik lov at 
repræsentere Sparekassen i Paris.
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Nytårsgave
Sparekassens medarbejdere er generelt stolte over 
at vise, at de arbejder i Middelfart Sparekasse. I 2017 
fik alle medarbejdere mulighed for at vælge en nytårs-
gave i form af medarbejdertøj med Sparekassens logo. 

Kontant anerkendelse
Selv om ordet tak er den mest brugte anerkendelse, 
hænder det selvfølgelig, at en medarbejder får en kon-
tant påskønnelse, enten i form af en lønstigning eller 
udbetaling af et engangsbeløb. Individuelle lønstig-
ninger anvendes kun, hvis en medarbejder gennem en 
længere periode har vist et engagement og ansvar, der 
tilsiger, at en fast stigning i lønnen er det rigtige. Ellers 
håndterer vi påskønnelser ved ekstraordinære indsat-
ser med udbetaling af engangsbeløb. 

Vurderer ledelsen, at en medarbejder har ydet en eks-
traordinær indsats, kan medarbejderen blive indstillet 
til at modtage et engangsbeløb, som udbetales sam-
men med medarbejderens løn. Vurderingen baseres 
på et samlet billede af medarbejderens indsats, her-
under især om der er ydet en ekstraordinær arbejds-
indsats, ligesom økonomiske og øvrige ikke-økonomi-
ske faktorer kan indgå i vurderingen. Ikke-økonomiske 
faktorer er fx medarbejderens evne til at samarbejde 
og overholde Sparekassens retningslinjer og forret-

ningsgange. Medarbejderen får en skriftlig begrun-
delse for påskønnelsen. For medarbejderen kommer 
det som en overraskelse, da medarbejderens daglige 
leder har indstillet vedkommende til at modtage en-
gangsvederlaget. 

I 2017 modtog 11 medarbejdere engangsvederlag på 
samlet set 235.000 kr.

Feriebolig
Sparekassen ejer en lejlighed lige ved Strøget i Køben-
havn centrum, som alle medarbejdere kan anvende 
til halvuges-ophold mod et beskedent beløb. Medar-
bejderne indgiver ønsker til ophold i lejligheden, og 
to gange om året sker fordelingen ved lodtrækning. 
Ferieboligen er meget værdsat af medarbejderne, der 
her får muligheden for at nyde det indre København 
fra tætteste hold.

Bibliotek
På Sparekassens hovedkontor findes et par bogreoler, 
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 projektarbejde
En af de vigtigste former for påskønnelse i Sparekas-
sen er, at vi anerkender kollegernes evner og værd-
sætter deres input. 

Derfor sker det jævnligt, at medarbejdere bliver invol-
veret i projekter, der ligger ud over deres daglige arbej-
de – et eksempel er arbejdsgruppen omkring selvle-
delse, som vi omtalte i kaptitel tre. Et andet eksempel 
er i forbindelse med udarbejdelsen af en ny design- og 
kommunikationslinje for Sparekassen, hvor der ud 
over marketing og kommunikation også var deltagere 
fra afdelingsnettet med. 

Alle medarbejdere involveres naturligvis også i arbej-
det med vores kommende treårige strategi for årene 
2019-2021.

Nyhed fra intra
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En af de vigtigste kompetencer, vores medarbejdere skal 
have i dag, er evnen til at agere i en stærkt foranderlig 
verden og evnen til at omstille sig til nye krav. Vi er i Spa
rekassen meget bevidste omkring den foranderlighed, 
der præger samfundet, ikke mindst den finansielle sek
tor, og vigtigheden af at vi tilpasser os udviklingen. Der
for bruger vi ressourcer på at udvikle medarbejdernes 
kompetencer, så de matcher de krav, der stilles fra vores 
omgivelser.

Vi er i en sektor, der er stærkt reguleret af lovgivning
en, og som stiller større og større krav til dokumenta
tion af medarbejdernes kompetencer i form af årlige 
certificeringer, kompetencetest o.lign. Det er lovmæs
sige krav, vi skal leve op til, men som vi forsøger at im
plementere, så de belaster organisationen så lidt som 
muligt, samtidig med at vi får noget værdiskabende ud 
af processen. 

Udviklingen af medarbejdernes kompetencer, såvel 
faglige som personlige, sker altid i overensstemmelse 
med vores strategi og de behov, vi kan identificere, 
som kan understøtte forretningen. Samtidig tilgode
ser vi også medarbejdernes ønsker, så det bliver en 
balanceret proces, hvor vi sikrer, at medarbejdernes 
motivation for udvikling holdes så høj som muligt. 

Medarbejderudviklingssamtaler 
I Sparekassen er medarbejderudviklingssamtaler 
(MUS) en naturlig og løbende proces, der tager ud
gangspunkt i, at mennesker udvikler sig forskelligt og 
i forskellige tempi. MUsamtalen giver leder og medar
bejder lejlighed til at få en dybere snak omkring med
arbejderens udvikling,  og hvilke overordnede linjer 
der skal planlægges ud fra fremover.

MUSprocessen starter altid med lederne, som afhol
der deres MUS med ledelsen, og dermed sikrer vi en 
rød tråd gennem alle MUsamtaler. Det betyder, at vi 
kan sikre et fokus på de ting, som er vigtige nu og her, 
og at vi dermed får fremdyrket de kompetencer, som 
er vigtige for at nå vores strategiske mål. 

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. Endelig kan MUS også omfatte 
ønskede ændringer i ansættelsesforholdet, fx deltid, 
seniorordning, orlov o.lign. 

Udover de årlige samtaler er der løbende fokus på, 
at medarbejdernes udvikling sker i trit med de be
hov, der løbende ændres som en del af udviklingen i 
samfundet. For øjeblikket er der stort fokus på digita
liseringen og nye teknologiers indtog i den finansielle 
sektor, som umiddelbart betyder store forandringer i 
nær fremtid. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden er 
opmærksomme på, at organisationens samlede kom
petencer modsvarer de krav, som stilles.

Christian Clark Lund, rådgiver i Aarhus, med afdelingsdirektør  
Flemming Kristensen.

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?



Udvikling    81  

7

Garuda FokusProfil
Når vi tager imod en ny kollega, udfylder vedkommende 
en fokusprofil. Efterfølgende er profilen med på et afde
lingsmøde, hvor både alle afdelingens nuværende med
arbejdere får den at se, samtidig med at den nye kollega 
ser alle de andres profiler. På den måde italesættes de 
forskelle, der helt naturligt er på os mennesker. Vinklen 
på det er, at vi alle har noget at bidrage med. FokusPro
filen er med til at sætte fokus på de styrker, vi alle har, 
og på hvordan de bedst kommer frem i lyset og kommer 
afdelingen, Sparekassen og den enkelte til gavn. 

Garudas værktøjer, herunder FokusProfilen, har været 
anvendt i Sparekassen i mange år, og er dermed en in
tegreret del af vores dagligdag. Det betyder også, at pro
filerne anvendes helt naturligt i flere sammenhænge, fx 
MUS. De benyttes også i teamsammenhænge, og blev 
fx benyttet i vores administrationsafdeling, hvor Pia K. 
Nielsen blev ny administrationschef i 2017. Derudover er 
afdelingen ”ramt” af, at mange opgaver for tiden ændrer 
karakter i forbindelse med digitalisering, og endelig var 
et par medarbejdere stoppet, mens nye var kommet til. 

Derfor blev der arrangeret en teamdag for admini
strationen, hvor fokus var på ”fremtidens administra
tionsafdeling”. Her faciliterede HR en proces, hvor 
profilerne blev gennemgået, og medarbejderne fik lej
lighed til at arbejde med deres egen profil, og hvordan 
man bedst muligt kan bidrage til løsningen af afdeling
ens fremtidige opgaver. 

For at kunne anvende FokusProfilen så optimalt som 
muligt er alle Sparekassens ledere med personale
ansvar certificeret i brugen af FokusProfilen. Det er 
med til at give vores ledere et endnu mere nuanceret 
billede af medarbejderen, og hvor dennes kompeten
cer bruges bedst muligt. 

Udvikling
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Isenkræmmeren,  
der blev bankmand

Afdelingsdirektør Thomas Bo Jørgensen, Odense,  om Chris:
Som elev var Chris meget engageret. Han ville gerne være med i de 
spændende opgaver, der skulle løses. Han var videbegærlig, og spurg
te ind til det, der var nyt for ham i den pågældende opgave.

Allerede i sin elevtid, begyndte Chris at lære fra sig. Han tilegnede sig 
hurtigt kompetencer i vores ITsystem, som han gerne lærte til os kol
legaer, der fortsat hang lidt fast i at gøre tingene, som vi altid har gjort.

Med den store gejst og vilje, Chris viste til at lære og til at vise, hvad 
han kunne, så var det et oplagt skridt i hans udvikling at sende ham ud i en afdeling som rådgiver. Her var 
jeg sikker på, at han med sin evne og vilje fra begyndelsen ville kunne bidrage som en del af rådgiverteamet.

I september 2009 ventede Christian Holm Michelsen 
– i daglig tale Chris – på at komme til samtale i Mid
delfart Sparekasse. Den unge mand på 20 år drømte 
om at få job i Middelfart Sparekasse, som han kendte 
så godt fra sin opvækst i Middelfart – og fra sin mor, 
Lisbet, der både dengang og i dag arbejder i Sparekas
sen.

Men drømmen blev ikke til noget – i hvert fald ikke 
dengang. For i stedet for at komme til jobsamtale fik 
han at vide, at Sparekassen havde valgt ikke at tage 
elever ind alligevel.

Skuffet gik han hjem og overvejede, hvad fremtiden så 
skulle bringe. Han valgte at uddanne sig til isenkræm
mer med speciale i værktøj, men drømmen om at blive 
rådgiver i Sparekassen døde aldrig helt. Så da han i ef
teråret 2015 hørte, at der var blevet en elevplads ledig 
i Aarhusafdelingen, skyndte han sig at køre ned i Spa
rekassen med en ansøgning.

  Jeg var så heldig at møde Helle (HRchef Helle 
Lund Gregersen, red.). Hun spurgte, om jeg kunne 

tænke mig at komme til samtale. Jeg sagde selvføl
gelig ja, og så sagde hun: ”Så kom med, så tager vi 
samtalen med det samme,” husker Chris.

I løbet af ganske få timer var drømmen om et job i 
Sparekassen blevet til virkelighed. 1. november 2015 
havde Chris første arbejdsdag som finanselev i Aar
husafdelingen. 

  Jeg begyndte som kundemedarbejder for at lære, 
hvordan tingene hænger sammen – fx hvordan 
pantet bliver tegnet bag et boliglån, fortæller Chris.

Efter et halvt år begyndte han at deltage på kunde
møder med rådgiverne i afdelingen.

  Jeg så, hvor forskellige rådgivere er. Jeg kunne 
forholde mig til, om jeg ville gøre som den ene eller 
den anden. Det gav et godt indblik i, hvordan man 
som rådgiver kan styre et møde, fortæller Chris.

Fra Aarhus til Odense
På samme måde som forskellige rådgivere kan gribe 
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opgaven forskelligt an, er alle afdelinger i Sparekassen 
heller ikke ens. Derfor skifter en elev ofte afdeling efter 
det første år af elevtiden. I Chris’ tilfælde blev Aarhus byt
tet ud med Odense i november 2016. Her blev der fortsat 
puttet flere lag på, og da elevtiden lakkede mod enden, 
begyndte Chris at holde de første kundemøder på egen 
hånd. Og på det allerførste blev han sat på prøve.

  Jeg troede, at mødet handlede om at oprette en ny 
kunde og ikke andet end indlån. Men det viste sig, at 
parret overvejede at købe en ejendom, så der blev jeg 
taget lidt på sengen. Heldigvis kunne jeg støtte mig 
til vores rådgivningsværktøj, MS Advisor, der gør det 
meget let og overskueligt at lave forskellige beregnin
ger. Så det gik da så godt, at de stadig er kunder hos 
mig, fortæller Chris.

Fra stor by til lille by
Dermed er deltagerne på hans første kundemøde 
i Odense flyttet med ham fra store Odense til noget 
mindre Uldum. For da Chris’ elevtid nærmede sig af
slutningen, blev han tilbudt et rådgiverjob i vores 
Uldumafdeling. En ledig stol og en fuld portefølje af 
kunder ventede på ham i den seks m/k store afdeling. I 
første omgang var der tale om et vikariat, men i januar 
2018 blev ordningen gjort permanent.

  Det var en kæmpe mulighed for mig, siger Chris, 
der er blevet positivt overrasket over, hvordan det er 
at være rådgiver i en mindre afdeling i en mindre by.

  Jeg blev overrasket over, hvor aktivt der er i Uldum. 
I de store afdelinger er der konkurrence fra 
mange andre pengeinstitutter – i Ul
dum er der kun Sparekassen. Så 
vi får masser af henvendelser 
og masser af kunder, og 
det er et område med 
vækst og udvikling. 

Samtidig lærer du kunderne bedre at kende. Vi har 
masser af arrangementer, hvor vi løber på dem, så vi 
møder kunderne igen og igen, siger Chris.

Selv om han er glad for livet som rådgiver, har han ikke 
tænkt sig at stoppe her. Han har taget hul på en aka
demiuddannelse, der svarer til første del af en HD. For 
der skal mere teori på, hvis ambitionen om at komme 
videre skal gå i opfyldelse.

  På sigt kan jeg godt tænke mig noget med lidt le
delse ind over. Det kunne også være sjovt at komme 
ind på hovedsædet og prikke lidt til Jan og Ole i kre
dit (kreditchef privat og kreditrådgiver, red.). Jeg har 
fået god sparring af HR i forhold til at vælge den rigti
ge uddannelse, og i det hele taget er det bare dejligt, 
at de gerne ser, at vi læser videre, siger Chris.

7
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MS LedelsesAkademi
Vi ønsker at have muligheden for at rekruttere in
ternt, når vi skal besætte lederstillinger. Derfor af
vikler vi med jævne mellemrum interne lederforløb. I 
2018 har vi igangsat et ledelsesakademi. Forløbet er 
udviklet og afvikles i samarbejde med Finanssekto
rens Uddannelsescenter, hvor Dag Kristiansen er den 
gennemgående figur. Dag kender Sparekassen fra 
salgslederuddannelsen i 2016/2017, der var målrettet 
afdelingsdirektørerne, og har dermed et rigtig godt 
kendskab til vores organisation.  På akademiet delta
ger ni kundevendte medarbejdere i et forløb, der va
rer et år, og som sætter fokus på de ledelsesmæssige 
kompetencer, der er behov for i Sparekassen. 

Deltagerne skal igennem seks moduler, og forløbet er 
individuelt tilpasset. Det har været vigtigt for os, at det 
ikke var et fast defineret forløb, som deltagerne skulle 
passe ind i, men derimod tager vi udgangspunkt i den 
enkelte deltager og tilpasser akademiet. Det betyder i 
sagens natur, at planlægningen af forløbet har været 
meget omfangsrig, men til gengæld er det også vores 
forventning, at deltagerne får et langt bedre udbytte, 
når de er ved vejs ende i foråret 2019. 

Udover sparringssamtaler med Dag, har hver enkelt 
deltager også tilknyttet en intern mentor gennem hele 
forløbet. Mentorerne skal være med til at give delta
gerne feedback og perspektivere deres udvikling, men 
oplægget er også, at mentorskabet skal være til gavn 
for begge parter. Et mentorskab skal helst være ud
viklende og givende for begge parter, selv om de har 
forskelligt erfaringsgrundlag. 

Mentorerne er alle nuværende ledere i Sparekassen, 
og nøje udvalgt for at sikre det bedst mulige match 
mellem mentor og mentee. 

Der lægges planer for den mest 
bæredygtige konstruktion.  

Luise Juulsen (tv) samarbejder med mentor Lena Frank, mens Thomas 
Bo Jørgensen og Jørgen Thomsen ser til. Spaghetti-bygge-udfordringen 
var en del af introforløbet, da vi søsatte MS LedelsesAkademi.
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MS LedelsesAkademi – en spændende rejse

Dag Kristiansen, chefkonsulent 
Finanssektorens Uddannelsescenter
At rejse er at leve. Sådan skrev H. C. Andersen.
Sparekassens ledelsesakademi er ingen undtagelse. 
Akademiet er en rejse for deltagerne, og ingen kender 
slutdestinationen. Ledelsesakademiet tæller ni en
gagerede medarbejdere, der er udvalgt efter at have 
ansøgt om optagelse, og derefter gennemgået en per
sonlig udvælgelsesproces, der bestod af et individuelt 
interview og en Garuda KompetenceProfil.

Udover de udvalgte deltagere, er HRchef Helle Lund 
Gregersen og HRkonsulent Michael Lindgaard Hede
mann også meget aktive deltagere på rejsen. Faktisk 
kan vi betragte Helle og Michael som en slags guider. 
I bedste Midddelfartstil udgør HR en aktiv rolle forud 
for modulerne, bidrager med sparring og feedback un
dervejs, og sikrer at deltagerne har det godt på rejsen, 
og at alle opnår den udvikling, der ønskes.

Som ekstern konsulent føler jeg mig også som en meget 
aktiv rejsepartner. En ting er at sikre gennemførelsen af 
de fysiske moduler. Noget andet er at sikre at hver en
kelt bevæger sig i den ønskede retning. Det er en del 
af rejsen, at deltagerne undervejs skal opnå en tilpas 
forstyrrelse i deres hverdag. En ting er dog sikkert: Når 
uddannelsen afsluttes med eksamen til marts 2019, vil 
hver enkelt have fået en række oplevelser, de vil kunne 
bruge senere i såvel deres arbejds som privatliv.

Et meget tydeligt kendetegn i samarbejdet med Mid
delfart Sparekasse er ledelsens bevågenhed for den 
enkelte. Det er sjældent at se så stor en grad af enga
gement og indlevelse, og det står lysende klart, at ly
sten til at sikre udvikling af den enkelte er i højsædet.

Kort sagt. Jeg er vild med at arbejde med Middelfart 
Sparekasse. De tar' ansvar, de mener det, de siger, og 
de gør det.

Susanne Skov Frederiksen, rådgiver i Middel-
fart Privat om MS LedelsesAkademi
Jeg føler mig privilegeret og glad for at være en af de ni 
udvalgte, der får lov at bruge et år på at arbejde med mig 
selv og mine personlige mål. Det at hele ledelsen deltog, 
da der var kickoff på ledelsesakademiet, synes jeg er 
flot. Det viser, at ledelsen tager akademiet og deltagerne 
seriøst, og giver mig lyst til at arbejde målrettet med min 
personlige udvikling og de opgaver, der kommer.

Allerede de første to måneder af forløbet har sat mange 
gode tanker og processer i gang. ”Underbevidstheden” 
arbejder hele tiden med at bruge de redskaber og den lit
teratur, vi får på de enkelte moduler. Gennem delmål og 
”næste bedste skridt” ser jeg nu en begyndende rød tråd 
for mig i det resterende forløb.

Jeg glæder mig meget til det videre arbejde. Jeg er sikker 
på, at det bliver en god rejse med spændende udfordrin
ger, som gør mig stærkere til gavn for mig selv, mine kol
leger, Middelfart Sparekasse, og de ambitioner jeg har.

7

Det at hele ledelsen deltog, da der var 
kick-off på ledelsesakademiet, synes 
jeg er flot. Det viser, at ledelsen tager 
akademiet og deltagerne seriøst, og 
giver mig lyst til at arbejde målrettet 
med min personlige udvikling og de 
opgaver, der kommer.
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Mullerne – et forum for unge under uddannelse
Der stilles store krav fra både uddannelsesinstitu
tioner og Sparekassen til vores unge medarbejdere 
under uddannelse. For at give vores elever de bedste 
betingelser har vi oprettet en erfagruppe for vores 
elever, trainees og praktikanter, MS Mullerne, som 
gruppen har døbt sig selv.

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. 

”En af de ting, der er rigtigt 
gode er, at vi kan få lov at 
drøfte nogle ting os unge 
imellem. Vi deler måske 
de samme synspunkter, 
holdninger og undren. Det 
kan være lidt lettere, hvis 
man tænker i de samme 

baner og så kunne præsentere noget i samlet flok. Det 
virker rigtigt godt  fx er vi ved at udvikle noget nyt om
kring vores 18års møder, hvor vi har været i kontakt 
med marketing. Vi får også et netværk på tværs af af
delingerne. Vi er flere unge her i afdelingen, men jeg har 
også haft nogle ting indimellem, hvor jeg har spurgt fx 
Jonas i Vinding, hvordan han ville gøre i en situation."
Victoria Jakobsen Kyster, finanselev i Kolding.

"Det giver mig sparring og 
en masse tips og tricks, 
som jeg kan bruge i hver
dagen – fx  hvordan man 
som elev og ungt menne
ske agerer i Sparekassen 
og griber dagligdagen an. 
Det giver mig meget, som 
jeg kan bruge i hverdagen. 

Samtidig får jeg et netværk – venskab – med nogle, som 
jeg ellers ikke ville komme til at tale med. Nogle gange 
ringes vi ved mellem møderne for lige at vende det hele, 
så værdien af netværket er næsten lige så stor mellem 
møderne, som når vi mødes.” 
Simon Østergaard Dørr, finanselev i Horsens.

Bedst til kunder – også bag en skærm
I takt med digitaliseringen bliver den personlige kommunikation i højere grad erstattet af skriftlig 
kommunikation. Derfor er det vigtigt at kunne kommunikere i øjenhøjde og bevare den person
lige og nære relation til kunder og samarbejdspartnere, også skriftligt. 

Derfor har vi i vores nuværende strategi skrevet, at vi ønsker at skærpe alle medarbejderes skriftlige, 
kommunikative kompetencer. I samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter har vi i maj 
2018 igangsat et stort uddannelsesprojekt, hvor alle over 300 medarbejdere skal 
gennem en dag, hvor der netop er fokus på den skriftlige kommunikation. Kur
set er meget praksisnært og giver deltagerne gode råd til, hvordan man kan blive 
mere skarp i sin skriftlighed, fx udarbejdelsen af mails, referater mv. 

Kurset afvikles over 20 dage. Første kursusdag var primo maj 2018 for alle ledere. 
Udover at lederne selv gennemgik kurset, blev de også klædt på til at understøtte 
deltagerne, når de kommer tilbage fra kurset, ligesom det blev debatteret, hvor
dan hver afdelings spydspids skulle se ud. Spydspidsen er en medarbejder, der 
har gode kommunikative evner, og som får til opgave at være med til at ”holde 
gryden i kog”. Kurset strækker sig over seks måneder, og derfor er det vigtigt, at 
der er nogle som kan sikre, at der hele tiden er fokus på de nye kompetencer, og 
ikke mindst at de bliver brugt i hverdagen.

Bedst til kunder– også bag en skærm
Bedst til kunder– også bag en skærm

Bedst til kunder– også bag en skærm



8 Omsorg?8a: Hvordan hjælper arbejdspladsen medarbejderne til at balancere arbejds
liv 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: Beskriv, hvad arbejdspladsen gør for at fremme mangfoldighed og inte
gration. 
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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.

I det følgende forholder vi os først til de sociale be-
stemmelser, der er en del af vores overenskomst. Der-
efter ser vi nærmere på Sparekassens egne initativer, 
der ligger 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 tre  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 lø-
bende kontakt med medarbejderne igennem hele bar-
selsperioden, ligesom medarbejdere på barsel også 
modtager nyhedsbreve fra Sparekasen. Begge dele er 
med til at sikre en tilknytning til Sparekasen og afde-
lingen 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 fire 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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Orlov til far er lig med kvalitetstid til hele familien
Tre børn – tre gange orlov. Erhvervsrådgiver Jesper Krab-
be Dyekær er en af de mandlige kolleger i Sparekassen, 
der fuldt ud har grebet muligheden for at tage sin del af 
barselsorloven.

Det har resulteret i længerevarende rejser af seks-otte 
ugers varighed for hele familien. Først til USA og Canada, 
derefter til Vietnam og Cambodia og senest i 2017 til In-
donesien. 

-  Barslen er et kæmpe privilegie – også når man er lidt 
af en globetrotter, siger Jesper med et smil.

Familien har nemlig valgt at rejse langt væk – og selv om 
ungerne ikke vil kunne huske turen, når de bliver større, 
er Jesper overbevist om, at det er en gevinst for både far, 
mor og børn.

- Det giver os en mulighed for at være 100 procent 
sammen, og det har helt sikkert været givende for 
hele familien, siger Jesper.

Opbakning har gjort beslutningen lettere
Det kan være en svær overvindelse at sige til sin chef, at 
man smutter de næste otte uger for at få kvalitetstid med 
familien. Det har også fyldt hos Jesper, som dog har følt 
opbakning til beslutningen. Og det har gjort det lettere.

- Hver gang jeg har haft barselsorlov, har jeg haft en 
form for dårlig samvittighed, netop fordi jeg har været 
væk fra jobbet i op til otte uger. Men jeg har været i 
tre forskellige afdelinger, og samtlige afdelingsche-
fer har bakket op og været interesseret i min families 
"eventyr" – selv om det nok inderst inde har givet dem 
udfordringer. Den tilgang fra cheferne har gjort be-
slutningen meget nemmere for mig. Og så har mine 
orlovsperioder også betydet, at jeg er kommet retur 
til Middelfart Sparekasse med ny energi og klar til nye 
udfordringer. Jeg har fået muligheden for at realisere 
en drøm om at rejse rundt i verden med min familie, 
og det er jeg dybt taknemmelig for. 

For at vise, at vi mener det 
alvorligt, når vi opfordrer 
fædre til at tage orlov, har vi 
valgt at bakke op om "Aktion 
Fars Orlov". Det er et initia
tiv, som ligestillingsministe
ren, erhvervsministeren og 
fagbevægelsen står bag sam
men med en række virksom
heder – heriblandt Middel
fart Sparekasse. 

Aktion Fars Orlov

I Danmark er der fleksible rammer for, at far og mor kan fordele forældreorloven, så det passer den enkelte familie. Det er helt 
centralt, at familierne også i fremtiden har den fleksibilitet, da det gavner både den enkelte, familierne og virksomhederne.

 
Vi, der bakker op om ”Aktion Fars Orlov”:

 
støtter, at fædre såvel som mødre bruger deres muligheder for orlov, hvis de ønsker det, og vi støtter, at flere fædre end i dag tager orlov, fordi vi tror på, at:

•  det er godt for far, barn og mor, at fædre får mulighed for tidligt at have en central rolle i deres børns liv. Mødre og fædre, der deler forældreorloven 
står mere lige, i forholdt til hverdagen, arbejdslivet og omverdenen generelt.

•  det er godt for virksomhederne, fordi det bidrager til attraktive arbejdspladser og til at tiltrække og fastholde både mandlige og kvindelige medarbej-
dere og skabe balance mellem arbejds- og familieliv.

•  det er godt for samfundet og for ligestillingen, at fædre og mødre har lige muligheder på job og i familien og understøtter blandt andet lige karrier-
emuligheder og muligheden for at udnytte det fulde potentiale hos kvinder og mænd.

 
arbejder for at fremme en bedre balance i fordelingen af orlov mellem fædre og mødre i vores egen organisation.

opfordrer til, at virksomheder, organisationer, medarbejdere og ledere bakker op om fædre, der tager orlov, og til at flere virksomheder og organisationer 
tilslutter sig Aktion Fars Orlov.



Ferie
Alle Sparekassens medarbejdere kan hvert år afholde 
seks ugers ferie med fuld løn. Sparekassens medarbej-
dere har endvidere mulighed for at overføre den femte 
og sjette ferieuge til det efterfølgende ferieår.

Særligt ferietillæg
Ferietillægget er lovreguleret og skal, jf. ferieloven, 
udgøre én procent af den ferieberettigede løn. I Mid-
delfart  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. 

Forsikringer
Medarbejderne er omfattet af følgende forsikringer:
T  Fuldtids ulykkesforsikring
T  Forsikring ved død og kritisk sygdom
T  Sundhedsforsikring 
T  Tandforsikring
T  Røveriforsikring.

Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring
Alle Sparekassens medarbejdere er omfattet af en 
sundhedsforsikring, der giver mulighed for hurtig ad-
gang til nødvendig behandling.

Medarbejdernes hjemmeboende børn er automatisk 
omfattet af sundhedsforsikringen med samme rettig-
heder indtil det fyldte 24. år. Ægtefæller og børn ældre 
end 24 år kan tegne forsikringen på favorable vilkår.

Arbejdsgiverbetalt tandforsikring
Alle Sparekassens medarbejdere er omfattet af en 
tandforsikring. Forsikringen dækker overordnet føl-
gende behand linger: fyldninger, røntgen, bedøvelse, 
rodbehandlinger,  parodontose, kirurgi, protetik og bide-
skinner. 

Omsorgsdage
Alle Sparekassens ansatte har, udover seks ugers fe-
rie, fem årlige omsorgsdage med fuld løn.

Frihed ved børns sygdom
Medarbejdere har ret til frihed med løn i op til fem 

dage ved hjemmeboende barns sygdom. Ved hospi-
talsindlæggelse eller ambulant behandling af barn 
under 18 år, hvor forældrenes tilstedeværelse kræves, 
har medarbejderen ret til op til to ugers orlov med fuld 
løn. 

Orlov
Medarbejdere med fem års anciennitet har ret til orlov 
uden løn og pension i op til seks måneder.

Orlov til pasning af nærtstående
Hvis en medarbejder har nærtstående, der er handi-
cappede, kritisk syge eller døende, har medarbejderen 
ret til orlov med fuld løn, hvis medarbejderen ansæt-
tes af kommunen eller får bevilget plejevederlag.

Pulje til kompetenceudvikling
Alle pengeinstitutter indbetaler til puljen, hvor alle 
medarbejdere kan deltage i kurser og søge om tilskud 
til uddannelse/kurser.

Ret til frihed til uddannelse
Medarbejdere med to 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 er berettiget til en pen-
sionsordning. Pensionsbidraget udgør mindst 16,25 
procent, heraf mindst 11 procent fra Sparekassen.

Seniordeltid
Ansatte over 60 år med mindst fem års uafbrudt an-
sættelse har mulighed for at få nedsat arbejdstid. 
Arbejdstiden kan nedsættes med 20 til 40 procent 
afhængigt af medarbejderens alder. Pr. 31. december 
2017 har otte medarbejdere en seniordeltidsordning.
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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 i arbejdstiden. 

Massage
Alle Sparekassens medarbejdere tilbydes massageord-
ning på fordelagtige vilkår. Medarbejderen betaler selv 
halvdelen af udgiften til behandlingen, dog maks. 100 
kr. pr. halve time, mens Sparekassen betaler resten.

Arbejdsgiverbetalt helbredsundersøgelse
Udover sundhedsforsikringen tilbydes alle ansatte 
hvert tredje år, og oftere ved behov, en omfattende 
 helbredsundersøgelse.

Sparekassen har en aftale med privathospitalet Møl-
holm, hvor undersøgelsen foregår. Medarbejdernes 
nærmeste familie har mulighed for, via egenbetaling, 
at få undersøgelsen til samme pris som Sparekassen.

Sundhed og trivsel - KRAMS
Kost, rygning, motion, stress og søvn (KRAMS) er fak-
torer, som er væsentlige for vores helbred og trivsel. 
Derfor måler vi løbende på disse faktorer via vores 
årlige KRAMS-spørgeundersøgelse. Undersøgelsen er 

anonym og sendes til medarbejderne via mail. Vi infor-
merer 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, ses i IT, marketing og for-
retningsudvikling. Her er der en fælles kamp mod de 
overflødige kilo, og ugentlige vejninger skal sikre, at 
deltagerne holder kursen mod det udstukne vægt-mål.

En arbejdsgruppe med medarbejdere fra flere afdelin-
ger mødes jævnligt for at drøfte mulige initiativer på 
baggrund af KRAMS-undersøglsen. 

Vi har ladet "S" i KRAMS få en dobbelt betydning, da 
vi nu også spørger til medarbejderns søvnvaner. Kan 
manglende søvn relateres til arbejdsmæssige årsager, 
er det vigtigt at undersøge, hvordan vi kan bidrage til at 
forebygge mange af de sundhedsmæssige problemer, 
som manglende søvn kan medføre. 

"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.

I 2017 har 16 medarbejdere 
benyttet sig af tilbuddet 
om en helbredsundersø
gelse ved Privathospitalet 
Mølholm.
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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 psykologhjælp og har derfor, udover den psy-
kologhjælp der tilbydes via sundhedsforsikringen, ind-
gået 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, fx 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 Arbejds
pladser" for 2017 svarede 
99 procent, at vi udviser 
omsorg for hinanden.

Ja, og så glemte jeg en væsentlig ting.
Tusind tak til Sparekassen for den opbakning/
omsorg og fleksibilitet jeg har oplevet gennem 
den tid -
ja, snart et år det har stået på. Det har været en 
utrolig hjælp og støtte for os - det viser jo netop at
vi har Danmarks bedste arbejdsplads.
Venlig hilsen
Anne Marie Jensen

Besked på mail

Tak for denne gang

Kære alle på dette fantastiske plateau
Tusind tak for al jeres støtte, varme ord og knus.
I en tid hvor alting blev vendt op og ned i mit hoved, 
kan jeg ikke ønske en bedre start på ny, end den I 
har givet mig.
Jeg er nu klar til at komme lidt videre og starter i 
Vejle i morgen, som hjælper i Jonas´ fravær.
Det har været så fedt at kunne være en del af jer 
skønne kolleger og glæder mig til at møde jer igen 
når jeg ringer og råber om hjælp ude fra linjen.
Som Trine så sød omtalte plateauet " det beskyt-
tede værksted" - det har virkelig været en skøn tid 
sammen med jer.
Der er lidt sødt til ganen på det grønne bord - ju-
len er lige om hjørnet og derfor både flødeboller, 
pebernødder og brunkager.
Hører at der er lidt hygge efter kl. 16 og der kan evt. 
rester jo også bruges.

Tusind tak for jer

Venlig hilsen
Ulla Fogt Jensen

Besked på mail
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Stor forståelse, omsorg og hensyntagen – i en svær tid
Pia Kjær Nielsen, adminstrationschef og fagchef pri-
vat fik plejeorlov for at tage sig af sin døende far. Her 
følger hendes fortælling om forløbet:

I maj 2017 startede jeg i en ny jobfunktion i Sparekas-
sen. Det var et job, jeg i nogle måneder havde set frem 
til at skulle begynde i. Jeg var utrolig spændt på job-
bet, klar til de nye udfordringer og ydmyg i forhold 
til alt det nye, som ventede mig.  Så jeg var klar til at 
sætte 100 procent ind på arbejdsfronten.    

I samme periode omkring april, maj og juni forvær-
redes min fars kræftsygdom. Jeg oplevede en meget 
svær periode følelsesmæssigt, hvor jeg forsøgte at 
dele ”sol og vind” lige mellem nyt arbejde, mit eget fa-
milieliv og pasning af min døende far. Det betød, at jeg 
ofte måtte tage fri til sygehusbesøg og samtaler – lige-
som min mor krævede stor opmærksomhed. 

Jeg var i tæt dialog med min nærmeste leder, Peter, og 
flere gange forslog han, at orlov kunne være en mu-
lighed. Det kunne jeg blankt afvise, da jeg jo lige var 
startet på nyt job – og når bare jeg kunne tage fri ind 
imellem, så kunne jeg godt få privatliv og arbejdsliv til 
at hænge sammen.

Virkeligheden indhentede mig, da vi i familien blev 
nødt til at træffe beslutning om at skulle sende min far 
på hospice, meget mod hans vilje, men min mor kunne 
ikke mere. 

Samme dag – en søndag aften - skrev jeg til Pe-
ter, at jeg gerne ville drøfte muligheden for 
orlov. Jeg fik straks svar: ”Selvfølgelig, Pia – 
skal du det! Vi mødes i morgen kl. 9.00!” 

På mødet havde Peter allerede sørget for afløsning 
til afdelingen – og jeg blev næsten beordret hjem. 
Jeg ville gerne have ventet med orlov til om fredagen 
– men det kunne ikke komme på tale, så jeg gik ned 
til afdelingen og fortalte kollegerne om situationen – 
hvor efter jeg kørte lettet hjem til min far. Jeg var hos 
ham mandag og tirsdag  - og onsdag formiddag den 
21. juni døde han.

Jeg benyttede mig af muligheden for at holde orlov 14 
dage efter dødsfaldet – og holdt herefter planlagt ferie 
i tre uger, hvor jeg kunne hjælpe min mor med alt det 
praktiske. 

Igennem hele forløbet har jeg oplevet en kæmpe støt-
te og opbakning fra ledelsen og mine kolleger. HR tog 
hurtigt over på det praktiske i forhold til ansøgning 
om orlov, hvilket betød, at jeg kunne koncentrere mig 
fuldt ud om min familie. 

Jeg er Sparekassen evigt taknemmelig for, at de hjalp 
mig med at træffe en så vigtig beslutning for mig og 
min familie.

Igennem hele forløbet  
har jeg oplevet en  
kæmpe støtte og  
opbakning fra ledelsen  
og mine kolleger

8
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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 det 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 ovenståen-
de særlige godtgørelse – otte 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 ovenståen-
de særlige godtgørelse – 20 måneders arbejdsgiver- og 
medarbejderpensionsbidrag til medarbejderens hidti-
dige pensionsordning eller anden pensionsordning.

Middelfart Sparekasse tilbyder alle medarbejdere, der 
opsiges, uanset årsag, et outplacement-forløb i sam-
arbejde med konsulentvirksomheden Otto Consult.

Forløbet varer to-tre måneder med minimum otte mø-
der á en til to timers varighed. I forløbet afklares med-
arbejderens faglige og personlige kompetencer, og 
der gives praktiske værktøjer til jobsøgning, udarbej-
delse af CV/ansøgning, praktisk træning i jobsamtale 
samt anvendelse af netværk. 

I 2017 har 12 fratrådte medarbejdere taget imod tilbud-
det om et outplacement-forløb.

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 stress-seminar 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 kulturen? 
T   vores holdninger, tilgang og ansvar mht. stress og 

stressforebyggelse 
T   hvilke initiativer ønsker vi at iværksætte? 
T   stressmanagement 
T   håndtering af min egen stress 
T   håndtering af stress hos mine medarbejdere - her-

under hjælperollen 
T   hvordan sætter jeg stressforebyggelse på dagsor-

denen i mit team? 
T   overvejelser og praksis omkring tilbagevenden  

efter stresssygemelding. 

Vi tror på ingen måde, at vi kan  
undgå stress i Sparekassen. Vi vil 
bare gerne kunne håndtere det  
på den bedst mulige måde.

ZZZ
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På tværs af generationer, køn og kulturer er der mod-
satrettede interesser, logikker og måder at anskue 
verden på. Vi tror på, at mangfoldighed er en styrke, og 
vi skal have fokus på at lede og motivere ud fra forskel-
lige behov. Vi skal udnytte medarbejdernes forskellig-
heder til at skabe en konstruktiv dialog og opgaveløs-
ning, 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, nemlig 
de ressourcer, der opstår, når mennesker med forskel-
lige erfaringer arbejder sammen. En ressource, vi tror 
på, er med til at skabe innovation og udvikling. 

I forbindelse med vores arbejde med Garudas Fokus-
Profil har medarbejderne i alle afdelinger udfyldt pro-
filen og gennemgået den i afdelingen. Formålet er at 
give alle indblik i egne og kollegernes fokuspunkter 
for derigennem at skabe forståelse for de forskellighe-
der, som kan være en barriere for samarbejdet, men 
kan løftes til at være en styrke, når forskellighederne 
italesættes. Vores medarbejdere er forskellige, og det 
samme   er vores kunder. Det er vigtigt, at vi med med-
arbejdersammensætningen kan matche vores kun-
ders 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.

Mangfoldighed
8c: Beskriv, hvad arbejdspladsen gør for at fremme mangfoldighed og inte
gration. 

”Vi skal brænde for vores arbejde  
– uden at brænde ud.” 
Helle Lund Gregersen, HR-chef.

I undersøgelsen "Dan
marks Bedste Arbejds
pladser" for 2017 svarer 
100 procent, at man bliver 
behandlet retfærdigt, uan
set etnisk oprindelse. 100 
procent svarer, at man bli
ver behandlet retfærdigt, 
uanset seksuel orientering. 

I 2016 var 15,3 procent med
arbejdere ansat på deltid i 
finanssektoren. (Kilde: Nor
disk Bankstatistik 2016)

Deltid

2015 2016 2017

Deltid (procent) 21 26 22
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Kompetencer frem for alder
Af hensyn til både kunderne og arbejdspladsen mener 
vi, det er vigtigt at have en bredt sammensat medar-
bejderskare. Vi skal kunne matche alle kundernes øn-
sker til en rådgiver, og vi stræber efter, at alle afdelin-
ger skal have en god balance, både mellem kønnene 
og aldersmæssigt.

Vi ser med andre ord på kompetencerne og den enkel-
tes bidrag til det arbejdsmæssige fællesskab. Derfor 
ligger det os fx ikke fjernt at rekruttere og fastholde 
medarbejdere, selv om dåbsattesten viser, at vedkom-
mende nærmer sig de 60 år. Faktisk er 17 procent af 
vores medarbejdere over 60 år. Det tilsvarende tal for 
sektoren er otte procent. 

Ny energi i arbejdslivet til Hans Peter
Efter cirka 40 år i det samme pengeinstitut skiftede 
erhvervsrådgiver Hans Peter Sibbesen som 59-årig i 
2017 til Middelfart Sparekasse i Aarhus. 

-   Jeg var godt klar over, at hvis jeg skulle prøve noget 
andet, så skulle det til at være. Det har givet mig ny 
energi i arbejdslivet – positivt sagt har det kultur-
mæssigt været som at rejse tilbage i tiden på mit 
tidligere arbejde, siger Hans Peter, der kendte Spa-
rekassen ganske godt inden skiftet. Både gennem 
flere tidligere kolleger, der havde skiftet til Sparekas-
sen – og så havde han også arbejdet sammen med 
adm. direktør Martin Baltser tidligere.

-   Jeg følte mig meget tryg – det var nærmest som at 
skifte afdeling. Og så blev jeg taget godt imod, både 
i afdelingen og ved introduktionen i hovedsædet, si-
ger Hans Peter.

 

"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.

Hans Peter Sibbesen, 
erhvervsrådgiver i 
Aarhusafdelingen.

I finanssektoren er gen
nemsnitsalderen på 44 år, 
og antallet af medarbej
dere på 59+ år er 8 procent 
for 2017 (Kilde: FA).

Aldersfordeling
2015 2016 2017

Gennemsnitsalder (år) 48 49 48 

Medarbejdere på 60+ år 
(procent) 16 17 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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Integration
Selv om vi ikke skeler til køn, alder, etnicitet m.m., når 
vi rekrutterer, må vi erkende, at vi i praksis har begræn-
sede muligheder for for alvor at gøre en forskel, når det 
kommer til integration af flygtninge og indvandrere. 

Vi griber de muligheder, der kommer vores vej, men 
den række af job, der findes i Sparekassen, harmone-
rer sjældent med den uddannelsesmæssige baggrund 
hos flygtninge og indvandrere, og det gør det svært at 
lave et match mellem dem og Sparekassen.

Men vi hjælper, hvor vi kan. Og det gør vi på flere må-
der. Da vi er en Sparekasse for alle, kan alle få en konto 
hos os. Vi siger ikke nej til at have en flygtning som 
kunde, selv om det forretningsmæssige perspektiv er 
lille. Det kan virke banalt, men at kunne komme til kas-
sen og få hjælp af en person, der gerne vil hjælpe, kan 
faktisk gøre en forskel.

Ahmad vil bruge sin uddannelse
I foråret 2018 har vi budt velkommen til en sand suc-
ceshistorie. Den syriske flygtning Ahmad Allababedi 
er med Middelfart Kommunes mellemkomst kommet i 
12 ugers praktik i Sparekassen.

Da Ahmad i 2014 afsluttede sin fireårige universitets-
uddannelse, vidste han samtidig, at det var på tide at 
sige farvel til sit krigshærgede hjemland, Syrien.

-  Når man er færdig med sin uddannelse, bliver 
man taget til militæret. Jeg ville ikke være med i kri-
gen og dræbe mennesker, fortæller Ahmad.

Han gik i stedet målrettet efter en tilværelse i et 
land, hvor fred og harmoni var i højsædet. Så efter 
en halvandet måned lang rejse fra Syrien til Algeriet, 
Tunesien, Libyen, Italien (hvor han med politiets mel-
lemkomst blev sendt retur til Libyen i første forsøg), 
Østrig, Tyskland og Danmark, bor han nu i Middelfart.

-  Jeg havde læst i historie om Danmark. Det er 
søde mennesker, som ikke kan lide krig – Danmark 
har en ren historie, fortæller Ahmad om valget af 
Danmark som sit nye land.

Og han fik da også fred og ro, da han ankom til Middel-
fart 1. april 2015. Fra millionbyen Homs til Middelfart 
med 15.000 indbyggere.

På jobjagt
Ahmad vidste fra første dag, at han ikke ville nøjes med 
ensomheden og stilheden. Så da han var godt i gang 
med at lære sproget, fortalte han sin kontaktperson ved 
Middelfart Kommune, at Netto i Nørre Aaby manglede 
folk. Efter et praktikophold fik han fast job og arbejder 
nu i Netto som førsteassistent og lukkeansvarlig.

Selv om han er glad for jobbet i Netto, så savnede Ah-
mad at bruge sin universitetsuddannelse inden for 
økonomi og bankdrift. Derfor sagde han for over et år 
siden til sin sagsbehandler, at han gerne ville have fo-
den inden for i bankverdenen. Så da han havde så godt 
styr på det danske, at det gav mening, tog kommunen 
kontakt til Sparekassen. I disse måneder i foråret 2018 
er Ahmad i gang med et 12 uger langt praktikophold, 
hvor han arbejder med risikostyring og intern revision 
– sideløbende med, at han passer sit fuldtidsjob i Netto.

-  Jeg var heldig, at jeg fik mulighed for at bruge min 
uddannelse. Alle mine kolleger hjælper mig, og de 
snakker med mig – også til frokost, hvor de spørger, 
hvordan det går. Her er et godt arbejdsmiljø, siger 
Ahmad.

Selv om han har investeret meget i at blive integreret, 
er hans drøm fortsat at vende hjem.

-  Jeg vil gerne hjælpe 
med at bygge mit land 
op, hvis krigen stopper. 
Ellers vil jeg gerne blive 
i Danmark og bruge min 
uddannelse og arbejde i 
bankverdenen.
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Jeg gør nogle ting, der gør mig glad
Egentlig burde det være noget sværere at lokke et smil 
ud af risikoansvarlig Suzette Amby, end det er. Den dy-
stre udgave er: En 46-årig kvinde med konstante smer-
ter, gigt og flere operationer bag sig. En tidligere jysk 
mester i badminton, hvis ønske nu er at kunne gå bare 
korte distancer, før smerterne bliver for kraftige.

Og så er der Suzettes version:

-  Jeg vil gøre noget, der gør mig glad. Og det gør 
mig glad at arbejde. Jeg sætter ind, hvor jeg kan, si-
ger Suzette, som også gør en stor frivillig indsats i 
den skytteforening, hvor datteren, Lærke, udvikler 
sit store talent.

Suzette var 28 år, da hun fik konstateret gigt. I 2003 
fik hun sit første fleksjob, dengang som revisor hos 
Brandt Revision. I juni 2017 begyndte Suzette i Spare-
kassen som risikoansvarlig – også i et fleksjob. 

Nogen tid forinden havde hun mødt underdirektør 
Rikke Dresing til et compliance-forløb hos Finanssek-
torens Uddannelsescenter. Dengang arbejdede Su-

zette med compliance, risiko og hvidvask i Hvidbjerg 
Bank. Under ansættelsen i Hvidbjerg Bank var bopæ-
len i Thy skiftet ud med Middelfart for at komme tæt-
tere på familien. 

-  Rikke kunne ikke forstå, at jeg skulle arbejde så 
langt væk, når der var en sparekasse i Middelfart. 
Jeg var glad for mit job, hvor jeg havde fire hjem-
mearbejdsdage og typisk var i Hvidbjerg én gang 
om ugen. Jeg var fortsat glad for jobbet, men jeg  
savnede den daglige kontakt med kolleger, fortæl-
ler Suzette om skiftet til Sparekassen.

Et skifte, hun ikke har fortrudt.

-  Det er den suverænt bedste arbejdsplads, jeg har 
været på. Der er så meget glæde, og det sociale og 
det kollegiale – det er suverænt godt, siger Suzette.

Da hun tiltrådte arbejdede hun 25 timer om ugen. Det 
er nu blevet til 27,5 timer – et bevis på, at hun trives 
med selv at kunne tilrettelægge sit arbejde og tage de 
nødvendige pauser undervejs.

Risikoansvarlig Suzette 
Amby som alle i Sparekas
sen kender hende: Med et 
varmt smil og godt humør.
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Fra Sparekassens side var der ingen betænkeligheder 
ved at ansætte en medarbejder i fleksjob. 

-  Vi ser altid på kvalifikationer og personlighed, 
og ikke på alder eller sygdom. Vi har mange gode 
eksempler på, at det er rigtigt at vurdere på kvalifi-
kationerne – og det gælder bestemt også Suzette, 
siger Suzettes chef, underdirektør Rikke Dresing.

I hverdagen tænker hverken kolleger eller Suzette 
over, at hun er ansat på særlige vilkår.

-  Det er ikke min oplevelse, at det er et tema for no-
gen. Jeg føler mig bestemt som en kollega på linje 
med alle andre, siger Suzette. 

Smerterne er hendes faste følgesvend. Men det lader 
hun sig ikke mærke med udadtil.

-  Jeg har lært  at arbejde med smerterne, så de ikke 
styrer mig – jeg styrer dem, siger Suzette, der helt 
bevidst indimellem træffer nogle valg, selv om der 
følger en ”regning” med. 

For eksempel til Sparekassens nytårsfrokost, hvor hun 
gav den lidt mere gas, end det egentlig var klogt at gøre.

-  Jeg vidste, at jeg først ville være klar igen mandag, 
men det giver mig glæde og et mentalt overskud at 
gøre ting, der gør mig glad, siger Suzette, som med 
vanlig positiv mine konstaterer:

-  Det kunne have været meget værre.

”Vi havde overhovedet ingen betæn
keligheder ved at ansætte Suzette i 
fleksjob. Suzette har de rette kvalifi
kationer til jobbet, og det faglige og 
personligheden er altid det, der vejer 
tungest, når vi rekrutterer. Suzette 
er en kollega som alle andre, og i 
hverdagen er det ikke noget tema.”
Rikke Dresing, underdirektør.

Medarbejdere i jobs på særlige vilkår
Sparekassen er positiv og åben over for 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)

2015 2016 2017

Fast stilling/fleksjob 2 2 4

Virksomhedspraktik 3 3 1

Midlertidig stilling 3 3 5
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Kønsfordeling
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.

I Sparekassen er der totalt set 50 procent kvinder og 
50 procent mænd ansat. Vi har en repræsentation af 
kvindelige ledere på 26 procent pr. 31. december 2017. 
Vi har en politik og et mål om at øge antallet, således 
at vi opnår en repræsentation på 40 procent kvinde-
lige  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 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 le-
delseslag, der består af to mænd og en kvinde: Martin 
Baltser, Peter Møller og Rikke Dresing.

Repræsentantskabet
Også for Sparekassens bestyrelse og repræsentant-
skab er der 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).

Fordel ingen blandt medlemmerne udgør i dag 26 pro-
cent kvinder og 74 procent mænd, hvilket er en stigning 
i forhold 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 2019 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 re-
præsentantskabet fulgte bestyrelsens anbefaling. I 
marts 2018 blev Rikke Jakobsen nyvalgt som medar-
bejdervalgt medlem af bestyrelsen. Hun afløste Ulrik 
Sørensen, og det betyder, at den samlede fordeling af 
mænd og kvinder i bestyrelsen nu er seks mænd og 
tre kvinder, to medarbejdevalgte og én valgt af repræ-
sentantskabet.

Rikke Jakobsen er nyt  
medarbejdervalgt bestyrelses 
medlem i Sparekassen. 



9 Fejring og 
fællesskab?Hvordan opfordrer arbejdspladsen til sjov og fællesskab blandt med- 

arbejderne? Inkludér også gerne en beskrivelse af, hvordan  arbejdspladsen 
fejrer succeser.
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At fejre enkeltpersoner, afdelinger eller fælles succes-
er i hele Sparekassen er en væsentlig del af det stærke 
fællesskab, som er en af Middelfart Sparekasses stør-
ste styrker.

Noget af det, der gør Sparekassen til en særlig arbejds-
plads, er, at vi fejrer hinanden. Det kan være i det helt 
små, når en kollega roser en anden for et godt stykke 
arbejde, og det kan være de noget større fejringer som 
runde fødselsdage og jubilæer.

Især værdien af de daglige anerkendelser kan ikke 
overvurderes. Det kan faktisk være svært at rose an-
dre, men i Sparekassen har vi øvet os i mange år, og 
det er en del af den kultur, man oplever som ny med-
arbejder. Vi anerkender hinanden og værdsætter kol-
legernes indsats. Den omgangsform er en afgørende 
nøgle til trivslen i Sparekassen, og det gør, at værdier 
som fællesskab og tillid bliver en naturlig del af hver-
dagen.

Fællesskab i mange former
Som i så mange andre sammenhænge er det op til 
den enkelte afdeling, hvordan man skaber et stærkt 
fællesskab. I Odense-afdelingen står den på ugentlige 
fælles morgengåture, og i Middelfart Erhverv er der 
morgensamling over et ingefærshot, hvor dagen ufor-
melt bliver skudt i gang. Disse små, simple tiltag fin-
des der masser af eksempler på, og de spiller en stor 
rolle i forhold til at sammentømre afdelingerne.

Fællesskabet under pres
I takt med at Sparekassen vokser, og mange nye kol-
leger er kommet til over de seneste år, er fællesska-
bet på tværs af alle afdelinger blevet mere udfordret. 
Det siger sig selv, at i en organisation med over 300 

kolleger kan alle ikke kende hinanden indgående på 
samme måde, som da Sparekassen var mindre, og af-
delingerne rent geografisk var tæt på hinanden. Det er 
ikke mere end 10 år siden, at vi samlede alle medarbej-
dere til fælles velkomst, når en ny kollega havde første 
arbejdsdag i Sparekassen. Hvor sympatisk den tanke 
end var, så må vi erkende, at det er en umulig øvelse i 
Sparekassen anno 2018.

Vi er overbeviste om, at der fortsat er en enorm værdi 
i det store fællesskab på tværs af hele Sparekassen – 
faktisk er det en af vores største styrker, at eksempel-
vis samarbejdet mellem kundeekspederende afdelin-
ger og stabsfunktionerne er særdeles godt. Derfor gør 
vi også meget for at holde fast i fællesskabet. 

Den årlige medarbejderdag i september er ét eksem-
pel, nytårsfrokosten i starten af januar et andet. Med 
langt over 200 deltagere til begge arrangementer viser 
medarbejderne, at de gerne tager del i fællesskabet 
med kolleger, som de kun sjældent ser eller taler med.

Også gennem arbejdet i Den brede ledergruppe, infor-
mation på intranettet, afdelingsbesøg fra stabsfunk-
tioner som hvidvask, HR og kredit, har vi fokus på at 
fastholde Middelfart Sparekasse som én stærk enhed.

Fejring
Vi kan godt lide at feste og fejre hinanden. Heldigvis 
er der masser af anledninger i årets løb. Lige fra de 
formelle som 25-års jubilæer til de arbejdsrelaterede 
som når en afdeling når et mål, den har sat sig for. Her 
følger en billedkavalkade af nogle af mange begiven-
heder, der har kaldt på en fejring i det seneste år.

Fejring og fællesskab
Hvordan opfordrer arbejdspladsen til sjov og fællesskab blandt med- 
arbejderne? Inkludér også gerne en beskrivelse af, hvordan  arbejdspladsen 
fejrer succeser.
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Skål og tillykke. Deltagerne på formuerådgiveruddannelsen fejrede en 
veloverstået eksamen ved at tage ud at spise sammen.

Kolding-afdelingen fyldte 25 år. Det blev markeret med en regulær sølvbryl-
lupsfest, hvor dagen blev indledt med at synge "Det er så yndigt at følges 
ad", før kunderne blev inviteret til at deltage i jubilæums-fejringen inde i 
afdelingen.

Adm. direktør Martin Baltser indtog trappen 
og holdt tale, da vi markerede, at Middelfart 
Sparekasse i Esbjerg har indtaget Dokken 10. 
Flot vækst siden åbningen betød, at der måtte 
større lokaler til i Esbjerg.

Tre runde fødselsdage blev fejret i Horsens. Rådgiver Birger 
Miller fyldte 60 år, privatkundechef Lotte Hald 50 år, og 
afdelingsdirektør Jacob Beier Banke fyldte 40 år. Afdelingen 
fejrede de tre på Sparekassens 165-års fødselsdag, hvor der er 
tradition for at invitere kunderne på kaffe og kage.

9
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Når vi samles for at markere specielle 
begivenheder, gør kollegerne sig som 
regel umage for at gøre lidt ekstra ud af 
det. Ofte laver vi dækkeservietter som 
de tre, der ses her.
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Ved Berits 25-års jubilæum den 3. april 2018 

 

Melodi:  Jubbi Jæh Jæh, Jubbi Jubbi Jæh… 

 
 
Femogtyve år i ”kassen” - indrøm blot,  

at bekæmpelse af terror det er hot!  

Med din bramfri kammertone, 

gir´ du den som ”vaskekone”.  

Du bli’r sjældent træt er flittig som en bi! 

:/Jubbi Jæh Jæh, Jubbi Jubbi Jæh/: 

Med din bramfri 

kammertone, 

gir´ du den som 

”vaskekone”.  

Du bli’r sjældent træt er 

flittig som en bi!  

 

 
Det med unge smukke mænd ej er forbi, 

roligt du som bjørnen ikke går i hi!  

Nej, du skruer op for 

charmen,  

alle mærker 

hjertevarmen. 

Søde ”fristelser” i livet 

kan du li’! 

:/Jubbi Jæh Jæh, Jubbi Jubbi Jæh/: 

Nej, du skruer op for charmen,  

alle mærker hjertevarmen. 

Søde ”fristelser” i livet kan du li’! 

 
 
Negle, fødder, hår og bagdel er i top, 

du som mor og mormor sand´li´holder trop!  

Vandreture, fitness-

center, 
ej forgæves på dig 

venter. 
Fuld fart frem og 

damp på kedlen,  

”Here you go”! 

:/Jubbi Jæh Jæh, Jubbi Jubbi Jæh/: 

Vandreture, fitness-center,  

ej forgæves på dig venter. 

Fuld fart frem og damp på kedlen, 

”Here you go”! 

Hyle-morsom, kærlig, sjov – ja det er dig, 

mavekrampe af at grine får 

man sig! 
Vaskeregler hængt til tørre,  

når du starter på ”din smøre”,  

underholder du os alle – kan 

vi li´! 
:/Jubbi Jæh Jæh, Jubbi Jubbi Jæh/: 

Vaskeregler hængt til tørre, 

når du starter på ”din smøre”,  

underholder du os alle – kan vi li´! 

 
 
 
Tilløb til pension du tager  -  uden held, 

Per må vente med at få dig 

for sig selv.  

Når projekter Per vil prøve,  

vender du det døve øre!  

Kvindelist, det mestrer du 

med garanti. 

:/Jubbi Jæh Jæh, Jubbi Jubbi Jæh/: 

Når projekter Per vil prøve,  

vender du det døve øre! 

Kvindelist, det mestrer du med garanti. 

 
 
 
Bli’r du ked af dette ”triste” liv engang, 

kan du roligt glemme alt om denne sang. 

Løft på glasset, vi vil skåle, 

jubilaren hun må tåle,   

at for Berit vi vil råbe højt HURRA! 

:/Jubbi Jæh Jæh, Jubbi Jubbi Jæh/: 

Løft på glasset, vi vil skåle, 

jubilaren hun må tåle,   

at for Berit vi vil råbe højt 

HURRA! 
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Hvidvaskassistent Berit Holbæk Kristiansen blev 
fejret med morgensamling, sang og gaver, før 
afdelingen med ledsagere tog ud at spise sammen 
om aftenen på dagen for Berits 25-års jubilæum i 
Sparekassen.

Tillykke Berit 
25-års jubilæum

Tillykke  
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9Hattrick i Kolding = Grøn kage
Kolding afdeling fejrer i dag, at vi har lavet hattrick.
Vi er nemlig så gode, at vi for tredje gang i streg har fået 
Grøn farve i overtræksbehandling.
Det skal selvfølgelig fejres med en Grøn kage.
Kæmpe tak til Linda, som igen, igen, igen har lavet en 
lækker og flot kage til os. Du er vores egen konditor/
bagekone :)

Nyhed på intra

Mr. Advisor har været i branchen i 40 år
Stort tillykke til Henrik fra Middelfart Privat, der har 
været i den finansielle branche i 40 år.

Nyhed på intraMr. Advisor har været i branchen i 40 år 
01-11-2017 11:19 

Stort tillykke til Henrik fra Middelfart Privat, der har været i den finansielle branche i 40 
år.

Side 1 af 1

01-11-2017http://msintra/dotnet/application/dashboard/WebPart_Wizards/ShowPage_InfobaseLa...

10.000 kunder i Kolding
Vi har nået en stor milepæl, som vi er meget glade for og stolte over - og som vi gerne vil dele med jer alle. Vi har nået 10.000 
kunder i Kolding. Helt præcis 10.003 pr. 31.5. Succesen blev fejret med hjemmelavet champagnebrunch til tonerne af Tina 
Turner's "The Best", som var rettet direkte til kollegaerne i Kolding. Derudover fik vi, hos en kunde, lavet et stort banner og en 
masse krus med teksten "10.000 kunder i Kolding - I was there" :o) I næste uge finder vi hvem kunde nr. 10.000 er og markerer 
dette udadtil. Nedenfor et stemningsbillede og et billede af vores krus :o)

Rigtig god pinse til jer alle.

Mange hilsner fra
Stephan, Koldingafdelingen

Nyhed på intra

10.000 kunder i Kolding 
02-06-2017 14:12 

Vi har nået en stor milepæl, som vi er meget glade for og stolte over - og som vi gerne vil dele med 
jer alle.

Vi har nået 10.000 kunder i Kolding. Helt præcis 10.003 pr. 31.5. 

Succesen blev fejret med hjemmelavet champagnebrunch til tonerne af Tina Turner's 
"The Best", som var rettet direkte til kollegaerne i Kolding.

Derudover fik vi, hos en kunde, lavet et stort banner og en masse krus med teksten 
"10.000 kunder i Kolding - I was there" :o)

I næste uge finder vi hvem kunde nr. 10.000 er og markerer dette udadtil.

Nedenfor et stemningsbillede og et billede af vores krus :o)

Rigtig god pinse til jer alle.

Mange hilsner fra
Stephan, Koldingafdelingen

Side 1 af 2

02-06-2017http://msintra/dotnet/application/dashboard/WebPart_Wizards/ShowPage_InfobaseLa...

Side 2 af 2

02-06-2017http://msintra/dotnet/application/dashboard/WebPart_Wizards/ShowPage_InfobaseLa...
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Lotte Christensen var med fra første åbningsdag i Vinding-afdelingen. 
Mange kunder kom forbi og sagde farvel, da Lotte gik på pension.

Anne Mørk Christoffersen (tv) kunne smile, da hun sagde farvel til Spare-
kassen efter at have været i en midlertidig stilling i ledelsessekretariatet.

Der var fælles morgenmad, sang og gaver, da Kirsten Forsberg sagde 
farvel til Sparekassen for at gå på efterløn efter 31 års tro tjeneste.

Både store og små var forbi for at hilse på Bodil Sørensen, da hun i marts 
2018 sagde farvel til Sparekassen efter mere end 40 års tro tjeneste.

Tak for en stor indsats i din tid i Sparekassen. Adm. direktør Martin 
Baltser hilser på ejendomschef Erik Nissen, da vi inviterede samar-
bejdspartnere til afskedsreception i forbindelse med Eriks pension.

9
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Eventyrløb 25. maj – en strålende dag
Igen var Sparekassen hovedsponsor, da startskuddet til Eventyrløbet lød for 40. gang i torsdags på Kristi himmelfartsdag. Vi 
var en masse kolleger med familier samlet til en hyggelig dag. Odense-afdelingen havde sørget for tilmelding, telt, kolde øl og 
vand, lækre sandwiches og ikke mindst: sol fra en skyfri himmel. Alt i alt en helt perfekt dag.

God eksponering
Som hovedsponsor fik Sparekassen fantastisk god eksponering – lige fra børneløbets start kl. 10 til præmieoverrækkelsen 
kl. 16. Blandt andet bød Thomas Bo Jørgensen velkommen til de flere end 21.000 løbere, og med Sparekassens logo på alle 
startnumre, var Sparekassen ikke til at overse i den store folkemængde.
Også Mulle og Spjæt var med. De varmede op sammen med børnene og tog imod dem, når de kom løbende over målstregen. 
Senere på dagen overrakte
Mulle og Spjæt præmier til de hurtigste børn.

Fortræning
Tre gange i måneden op til Eventyrløbet stod Odense-afdelingen for fortræning til Eventyrløbet, hvor ca. 100 løbere deltog 
pr. gang. Løberne startede foran vores afdeling på Dalumvej og sluttede samme sted, hvor vi bød på et æble og lidt at drikke.
Det at være til stede og snakke med løberne er en god måde at nå ud til kunder og potentielle kunder. I 2014- 2017 har vi fået 
flere nye helkunder gennem fortræningen, så det er en succes.

Odense-afdelingen takker for en fantastisk dag!
Vh Odense-afdelingen

Nyhed på intra - Eventyrløbet

Fællesskab
Ud over de nævnte store, fælles aktiviteter som nyt-
årsfrokosten og medarbejderdagen opstår der i årets 
løb flere muligheder for samvær med kolleger fra an-
dre afdelinger. Det sker naturligvis i arbejdsmæssigt 
regi, når kolleger fra forskellige afdelinger mødes i 
erfa-grupper inden for eksempelvis bolig eller erhverv.

Uden for arbejdstiden går der ofte løb i den. Middelfart 
Sparekasse har i en årrække været hovedsponsor for 
Eventyrløbet i Odense, et af landets største og ældste

motionsløb. Løbet finder altid sted Kristi himmelfarts-
dag, og på denne fridag inviteres alle til at komme til 
Odense og løbe med – og hygge med kollegerne, når 
strabadserne er overstået. Flere afdelinger har også 
tradition for at deltage i DHL Stafetten, der afvikles i 
flere byer rundt om i landet. Flere afdelinger deltager 
også i Dansk Firmaidrætsforbunds Tæl Skridt-kam-
pagne. Som en del af det sundhedsfremmende arbej-
de betaler Sparekassen deltagergebyret, når afdelin-
ger går med i Tæl Skridt.
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Hej Helle
Tusind tak for de fine lysestager - dem er jeg rigtig 
glad for. Jeg vil tænke på dig, hver gang jeg ser hen på 
dem. Det var en sød tanke af dig :-)

Jeg vil ønske dig en rigtig glædelig Jul og et godt og 
lykkebringende NYTÅR. Håber for dig, at din ryg snart 
vil arte sig - så 2018 kan blive et godt år - uden sygdom 
- for os alle.

Knus Anne Marie

Vinder er fundet: I denne søde juletid

Anne Marie Jensen, Administrationen blev den 
heldige vinder af lodtrækningen....... Tillykke :)

Jeg har, grundet samarbejdet med Momenti om vores 
nytårsgave, modtaget et virkelig flot sæt Georg Jensen 
Lysestager, og jeg synes ikke, at jeg er mere berettiget 
til dem, end I andre er.

I HR laver vi derfor en lodtrækning om lysestagerne 
blandt alle medarbejdere den 21. december 2017, og 
vinderen får direkte besked. Såfremt vinderen ikke øn-
sker at modtage gevinsten, så trækker vi en ny:)

Held og lykke.......og glædelig jul og godt nytår til jer alle.

/Helle

Efter flere ugers hårdt arbejde med at aflevere årsrapporten for 
2017 tog økonomiafdelingen og adm. direktør Martin Baltser på 
restaurant for at fejre det veloverståede arbejde.

Nyhed på intra - Lodtrækning

Økonomi på Papas

9
Stafetløb i Vejle
Lige et par stemningsbilleder fra en super hyggelig 
aften i går på Vejle Gl. Stadion til Frøs Sparekasse 
Stafet. En hyggelig aften også i selskab med Vinding 
og Vejle afdeling.

Besked på intra - Stafetløb i Vejle

Stafetløb i Vejle 
24-08-2017 10:21 

Lige et par stemningsbilleder fra en super hyggelig aften i går på Vejle Gl. Stadion til Frøs 
Sparekasse Stafet.

En hyggelig aften også i selskab med Vinding og Vejle afdeling.

Side 1 af 2

24-08-2017http://msintra/dotnet/application/dashboard/WebPart_Wizards/ShowPage_InfobaseLa...

Hej alle deltagere
Dejligt og imponerende, at MS kan stille med 9 hold 
:-) Se oversigten herunder. Mette (Odense) har lovet 
at indsamle vores startnumre, så de ligger klar i teltet, 
når vi ankommer til Odense. Thomas (Odense) har 
lovet at vi får stillet et telt op på pladsen. Thomas kan 
ligeledes levere parkeringsbilletter, så vi kan parkere 
ved Odense afdeling.
Hvis nogen af jer har mulighed for at medbringe en 
grill, så kunne det være hyggeligt. Hvis ikke, så klarer 
vi os med den tilkøbte "madpakke".

Vi ses :-)

Besked på intra - DHL Stafet
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Kollegerne lytter, mens der bydes velkommen til "ost og rødvin".
Kollegerne i adminstrationsafdelingen mødtes en december-
morgen til julehygge og julepakkespil.

Ejendomsafdelingen har to år i træk inviteret til komsammen 
for alle kolleger i hovedsædet.

Det store juletræ i torvet i hovedsædet er hvert år i december rammen 
om fælles julesang for alle medarbejdere i hovedsædet. Efter morgen-
sangen fortsætter julehyggen til morgenmaden i kantinen.

9
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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.

Seniorklubben tæller i dag 58 medlemmer, og gennem 
forskellige møder og arrangementer får seniorerne 

mulighed for fortsat at være en del af Sparekassen og 
følge Sparekassens udvikling på tæt hold. Der bliver 
løbende lavet nyhedsbreve til seniorklubben, så med-
lemmerne bliver informeret om blandt andet rokader, 
ansættelser, fratrædelser, pensioneringer samt runde 
fødselsdage og jubilæer.

Her følger en række udsagn fra medlemmer af Senior-
klubben: 

"Jeg er glad for de informationer, jeg får som tidligere IT-medarbejder og 
medlem af seniorklubben. Det glæder mig meget, når jeg hører den positive 
omtale af Middelfart Sparekasse blandt venner og bekendte, og hvem vi i 
øvrigt møder. Når jeg kommer i Middelfart Sparekasse, møder jeg glæde og 
imødekommende medarbejdere og tidligere kolleger.  Det er hyggeligt at mø-
des hvert kvartal og dejligt, at der arrangeres udflugt og julefrokost. Jeg glæ-
der mig over, at jeg som pensionist stadig har personalevilkår, og at jeg har 
mulighed for at leje lejligheden i København. Det betyder meget for Hanne 
og mig at kunne tage over og nyde tilværelsen så tæt på alt i København."
Benny K. Refsgaard

9

”Seniorklubben har stor og dejlig 
betydning for mig, som pensionist 
efter 29 gode og indholdsrige år i 
Sparekassen. Skønt at Sparekas-
sen påskønner os "gamle" medar-
bejdere på denne måde.”
Kirsten Sørensen
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"Det har stor betydning, at man med jævne mellemrum kan træffe tidligere 
kolleger, som man måske har tilbragt en stor del af ens arbejdsliv sammen 
med. Endvidere har det betydning, at der ved samme lejlighed er nuværende 
medarbejdere til stede, som kan fortælle om Sparekassens nuværende situa-
tion i samfundslivet."
Hugo Nielsen

9

"Selv om genkendelserne svinder år 
for år er de kvartalsvise sammenkom-
ster i og om MS stadig værdifulde. At 
have været rundviser i det arkitekto-
niske mesterværk på Havnegade var 
også meget værd for mig."
Frank Juul Hansen 

"Det er rart at mødes med tidligere 
kolleger, der nu er ude af arbejds-
markedet, under uformelle forhold 
tre-fire gange om året, og høre hvor-
dan det står til, så man stadig føler, 
at man er en del af noget."
Preben Erngaard

"Jeg synes, at Seniorklubben er et rigtig godt 
tilbud til alle os seniorer. En del af os har været 
ansat i mange år, og jobbet/Sparekassen har 
fyldt utroligt meget i vores hverdag. Derfor 
betyder det en del at have fornemmelsen af 
stadig at være en del af Sparekassen. Det være 
sig de tre-fire gange om året, vi mødes, og de 
nyhedsbreve, vi modtager."
Kirsten Forsberg



9

Personaleforeningen
Sparekassens personaleforening, som medarbejderne 
automatisk bliver medlem af ved ansættelsen, arrange-
rer sociale arrangementer for kollegerne, ligesom den 
sørger for markering ved fødselsdage og andre mærke-
dage. Hvert andet år, i dagene omkring Kristi himmel-
fartsdag, arrangerer personaleforeningen en tur til en 
europæisk storby, hvor alle medlemmer med ledsager 
har mulighed for at komme med for et beskedent beløb. 
Derudover holder personaleforening en juletræsfest for 
dens medlemmer og deres børn/børnebørn.

MUMS
MUMS er "Morskab Uden Mænds Selskab". En klub for 
kvindeligt personale i Middelfart Sparekasse – også 
kvindelige kolleger, der er gået på pension. 

Formålet med klubben er at øge det sociale sammen-
hold og gennem arrangementer give medlemmerne 
en oplevelse udover det sædvanlige.

Bestyrelsen for klubben vælges for et år ad gangen, og 
det er helt op til bestyrelsen at fastlægge programmet. 
Derfor bliver arrangementerne af vidt forskellig karakter.

Sædvanligvis afholdes der et forårsarrangement og en 
generalforsamling hvert år. 

I april 2018 havde dette års bestyrelse arrangeret en 
tur til Vingsted Hotel- og Konferencecenter. Her skulle 
medlemmerne af MUMS prøve kræfter med Escape 
Rooms. En event, der gav kollegaerne en anderledes og 
unik oplevelse. Forestil dig at blive spærret inde i 60 mi-
nutter i et rum, der oser af mystik, stemning og et origi-
nalt tema. Team-spirit og samarbejde ledte til en vej ud. 

Efterfølgende stod den på hygge med buffet, vin og 
"coffee to go". 

De tre kvinder i bestyrelsen bag MUMS lover, at årets 
generalforsamling bliver en fortsættelse ud i det unikke 
med et meget spændende og lidt nervepirrende pro-
gram. Så kvindelige kolleger opfordres til allerede nu 
sætte kryds i kalenderen ved fredag den 2. november. 

En mandlig pendant
De mandlige kolleger har en pendant til MUMS – en 
mere uformel en af slagsen. Èn gang årligt arrangeres 
der en herretur til en fodboldkamp i en europæisk stor-
by. I december 2017 gik turen til Barcelona, hvor opgøret 
mellem FC Barcelona og Celta Vigo var målet for rejsen.

SATURDAY
NIGHT FEVER
på Frøbjerg Bavnehøj

SATURDAY
NIGHT FEVER
på Frøbjerg Bavnehøj

Vi vil gerne invitere dig og din ægtefælle/samlever til Frøbjerg Festspil

Tid: 
Fredag den 24. august 2018 

Pris: 
 100 kr for medlemmer, 200 kr. for Ægtefælle/samlever, alle vil få udleveret Billet, 

festspillets flotte program, eksklusivpakke med plaid, hynde og regnslag. 

Program:  Kl. 18.00 vil der blive serveret en lækker hjemmelavet 2-retters menu, i mad teltet 

ved p-pladsen som også er incl. i billet prisen 

 
Kl. 20.00 Starter Saturday Night Fever 

Tilmelding:  Via arrangement kalenderen, senest den 31. maj 2018.  

Husk at oplyse kontonummer samt antal deltagere - tilmeldingen er bindende. 

Mødested:  Frøbjerg Festspil, Frøbjerg Bavnehøj, 5560 Aarup.

Vi håber at se rigtig mange af jer til en hyggelig aften

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Personaleforeningen 

Ulrik Sørensen, Inge-Lis Buhl, 

Pernille Hartmann, Laila Jørgensen,

Helle Holm og Lisbet Michelsen

SATURDAY
NIGHT FEVER
på Frøbjerg Bavnehøj

SATURDAY
NIGHT FEVER
på Frøbjerg Bavnehøj

Vi vil gerne invitere dig og din ægtefælle/samlever til Frøbjerg Festspil

Tid: Fredag den 24. august 2018 

Pris:  100 kr for medlemmer, 200 kr. for Ægtefælle/samlever, alle vil få udleveret Billet, 

festspillets flotte program, eksklusivpakke med plaid, hynde og regnslag. 

Program:  Kl. 18.00 vil der blive serveret en lækker hjemmelavet 2-retters menu, i mad teltet 

ved p-pladsen som også er incl. i billet prisen 

 Kl. 20.00 Starter Saturday Night Fever 

Tilmelding:  Via arrangement kalenderen, senest den 31. maj 2018.  

Husk at oplyse kontonummer samt antal deltagere - tilmeldingen er bindende. 

Mødested:  Frøbjerg Festspil, Frøbjerg Bavnehøj, 5560 Aarup.

Vi håber at se rigtig mange af jer til en hyggelig aften

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Personaleforeningen 

Ulrik Sørensen, Inge-Lis Buhl, 
Pernille Hartmann, Laila Jørgensen,
Helle Holm og Lisbet Michelsen

SATURDAYNIGHT FEVERpå Frøbjerg Bavnehøj

SATURDAYNIGHT FEVERpå Frøbjerg Bavnehøj

Vi vil gerne invitere dig og din ægtefælle/samlever til Frøbjerg Festspil
Tid: Fredag den 24. august 2018 Pris:  100 kr for medlemmer, 200 kr. for Ægtefælle/samlever, alle vil få udleveret Billet, 

festspillets flotte program, eksklusivpakke med plaid, hynde og regnslag. 
Program:  Kl. 18.00 vil der blive serveret en lækker hjemmelavet 2-retters menu, i mad teltet 

ved p-pladsen som også er incl. i billet prisen  Kl. 20.00 Starter Saturday Night Fever Tilmelding:  Via arrangement kalenderen, senest den 31. maj 2018.  
Husk at oplyse kontonummer samt antal deltagere - tilmeldingen er bindende. 

Mødested:  Frøbjerg Festspil, Frøbjerg Bavnehøj, 5560 Aarup.
Vi håber at se rigtig mange af jer til en hyggelig aften

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Personaleforeningen 
Ulrik Sørensen, Inge-Lis Buhl, Pernille Hartmann, Laila Jørgensen,Helle Holm og Lisbet Michelsen



Lighed og  
socialt ansvar?10a: Hvordan fremmer arbejdspladsen en oplevelse af lighed? Vi er især in-

teresseret i: 

T   Politikker og praksisser som medvirker til at skabe en oplevelse af lighed 
mellem medarbejdere og ledelse - fx tydelige karriereveje, kommunika-
tion omkring forfremmelser, politikker og praksisser om ligebehandling 
af kønnene m.v.

T   Aflønningsformer - fx overskudsdeling, bonusser, medejerskab etc.

10b: Beskriv arbejdspladsens filantropiske og miljømæssige initiativer eller 
andre initiativer, som viser social ansvarlighed. Fokusér gerne på, hvordan 
medarbejderne medvirker i disse initiativer, eller på hvordan initiativerne 
kan give værdi til medarbejderne.
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På et stykke papir er det ikke svært at vise, at Spare-
kassen er en arbejdsplads med udpræget grad af lig-
hed. Ingen medarbejder har mere end ét ledelseslag 
mellem sig og den øverste ledelse. Det giver lige og let 
adgang til ledelsen, hvis en medarbejder ønsker at gå 
direkte til en af vores tre direktører.

Lighed handler også om, at vi arbejder for at sikre en 
kønsmæssig balance i Sparekassen. Både i den øver-
ste ledelse og i laget af mellemledere.

Lighed er også, når alle medarbejdere får den samme 
symbolske erkendtlighed, når vi fejrer et godt resultat. 
Derfor har alle kolleger fx en nøglering med teksten 
"Midspar 2016" indgraveret som minde om året, hvor 
vi både var bedst til kunder, Danmarks bedste arbejds-
plads – og leverede det første trecifrede millionover-
skud i Sparekassens historie. I sådanne situationer 
bliver ingen forgyldt mere end andre – vi har alle en 
lige stor del af æren for resultaterne, og derfor får vi 
samme belønning og opmærksomhed.

Men hvordan måler vi, om der er lighed i hverdagen på 
arbejdspladsen? Det er straks sværere, og ud over de 
konkrete tal som fx for antallet af kvinder i Den brede 
ledergruppe, er det svært at måle graden af lighed.

Derfor må vi ty til eksempler i hverdagen. I vores op-
tik handler lighed i høj grad om, at alles indsats er lige 
meget værd. Det syn på lighed skal tage sit udspring i 
ledelsen, som i sit virke skal vise, at alle er lige.

Mikkel Ulsøe Rasmussen, IT-supporterelev, har ople-
vet, hvordan der ikke er langt fra toppen til eleven.

Da jeg kom tilbage efter et skole- 
ophold, bemærkede både direktøren 
og vicedirektøren, at jeg var tilbage –
og de spurgte, hvor jeg havde været, 
og hvordan det var gået. De er ikke 
direktørerne, det er bare Martin og 
Peter, og det er de også, når de sidder 
sammen med os andre og spiser fro-
kost i kantinen, siger Mikkel.

Lighed
10a: Hvordan fremmer arbejdspladsen en oplevelse af lighed? 
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Medarbejderinvolvering
Som medarbejder i Middelfart Sparekasse er der gode 
muligheder for at blive involveret i opgaver, der ligger i 
forlængelse af eller uden for ens normale arbejdsom-
råde.

Det gælder særligt ved forhold, som vedrører medar-
bejderenes arbejdsdag, men også ved større foran-
drings- og  udviklingsprocesser i organisationen. 

Eksempelvis har alle medarbejdere – i forskellig grad 
– været involveret i udviklingen og eksekveringen af 
Strategi 2018. Og i løbet af 2018 involveres alle i ar-
bejdet med vores kommende strategi 2021. Det tager 
længere tid at arbejde med strategi på denne måde i 
stedet for, at ledelsen kommer med planen og frem-
lægger den. Til gengæld er meget vundet ved, at med-
arbejderne kan se sig selv i strategien, de forstår den 
og er klar til at handle på den. 

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 nye tiltag.

Ens tilbud til alle
Lighed er også at sikre ens vilkår for alle medarbejdere. Det gælder både de over-
enskomstmæssige vilkår og de øvrige tiltag, Sparekassen gør. Eksempelvis tilby-
des alle medarbejdere, uanset jobfuktion, en arbejdsgiverbetalt iPhone, og alle 
tilbydes den samme uddannelse, når det er relevant. I 2016 og 2017 var alle med-
arbejdere gennem "Worklife Investment", og i 2018 og 2019 kommer alle kolleger 
på et endagskursus i skriftlig kommunikation.

Ansatte i Sparekassen får tilbudt en række fælles 
personalegoder. Det gælder alle uanset jobfunk-
tion. Det er goder som særlige personalerenter, få 
gebyrer, en lejlighed i København, som kan lejes, 
helbredsundersøgelse hvert tredje år, sundheds-
forsikring, massage, tilbud om morgenmad i alle 
afdelinger, kantineordning for ansatte på hoved-
kontoret mv.

Underdirektør Rikke Dresing var hurtig 
til at finde spand og klud, da IT-systemet 
en dag var nede. I stedet for at vente på, at 
rengøringen fik tid til at fange nullermæn-
dene bagerst i skabet, så gik underdirektø-
ren selv i sving. 
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Samfundsansvar har været en central del af vores for-
retning lige siden første åbningsdag i april 1853. 

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. 

Alle tager samfundsansvar
Vores ambition er, at alle skal tage samfundsansvar - 
det er ikke en opgave for en central afdeling i hoved-
sædet. 

Samfundsansvar handler naturligvis om at gøre en 
positiv forskel for andre, men for os er det også en del 
af forretningen. De produkter, vi tilbyder kunderne, 
er nøjagtigt de samme, som andre banker og spare-
kasser kan tilbyde, så hvorfor skal kunderne vælge os 
frem for andre? 

Svaret er enkelt: Fordi vi har et højere formål end at 
tjene penge. Kunderne skal "købe ind" på den ambi-
tion, og de skal mærke, at vi gør en positiv forskel for 
dem og deres lokalområde.

Og medarbejderne vil gerne involveres. Eksempelvis 
da vores Kolding-afdeling overrakte 7.000 kr. til arbej-
det med få et julemærkehjem til Kolding. Det var råd-
giver Michael E. Hansen, der overrakte nyheden. Han 

kom til Sparekassen i efteråret 2016 fra en anden 
bank i Kolding. Og det var netop det gode ar-

bejdsmiljø og det, at vi er "mere end en bank", 
der tiltrak ham. Med andre ord er det altså 

både kunder og kolleger, der køber ind på 
vores lidt anderledes forretningsmodel.

Da samfundsansvar og forretnings-
model hænger tæt sammen, sker der 
helt naturligt overlap mellem fritids-
interesser og arbejdet. Et eksempel er 
erhvervsrådgiver Bente Jakobsen, Kol-

ding, som har involveret sig i både Team 
Rynkeby og Løkkefondens cykelprojekt, 

hvor lokale, unge mænd får hjælp til at 
komme tilbage sporet i forhold til at få en 

uddannelse og efterfølgende job. 

Socialt ansvar
10b: Beskriv arbejdspladsens filantropiske og miljømæssige initiativer eller 
andre initiativer, som viser social ansvarlighed. Fokusér gerne på, hvordan 
medarbejderne medvirker i disse initiativer, eller hvordan initiativerne kan 
give værdi til medarbejderne.  

Når Middelfart  
Sparekasse er aktiv i  
lokalområdet, skaber  

det grundlag for  
lokalområdets og  

Sparekassens vækst
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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.
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Bente cykler til Paris med  
Rynkerne og Danmark rundt 
med Lars Løkke og ”hans drenge”

Det vil ikke være løgn at kalde Bente Jakobsen, er-
hvervsrådgiver i Kolding-afdelingen, for et energi-
bundt. Hun løber gerne maratonløb, og i 2017 gen-
nemførte hun ikke færre end fire af slagsen.

Cyklen er hun også gode venner med. Ikke kun for sin 
egen skyld, men i høj grad også for at gøre en forskel 
for andre. I 2017 var hun holdkaptajn på Løkkefonden 
Challenge Kolding, og så cyklede hun også til Paris 
med Team Rynkeby for at samle penge ind til kræft-
ramte børn og deres familier.

Vi lægger ud med Løkkefonden, som er stiftet i 2012 af 
statsminister Lars Løkke Ramussen med det formål at 
hjælpe drenge på kanten. En af måderne er via cykel-
projektet Løkkefondens Challenge, som er et 16-ugers 
udviklingsforløb for drenge mellem 16 og 24 år. Der er 
fokus på bl.a. kost og ernæring og personlig udvikling. 
Det primære er to ugentlige træningspas på cyklen. 
Forløbet afsluttes med Rundt i Danmark, hvor dren-
gene cykler 500 kilometer på fem dage. Bente Jakob-
sen var i efteråret 2016 inviteret på Marienborg for at 
høre om Løkkefonden, og her sagde hun ja til at starte 
et Kolding-hold, og holdkaptajnen kunne i juni følges 
med ni lokale drenge fra Jobcenteret og produktions-
skolen på cyklen Rundt i Danmark. I alt deltog fem 
lokale hold, 43 unge drenge sammen deres mentorer, 
trænere, sponsorer og statsministeren med PET følge.

-  At få lov til at være med til at træne og hjælpe disse 
drenge  til at gennemføre noget, som for dem syntes 
uopnåeligt, gør mig virkelig høj. Det er også en me-
get lærerig proces  for mig, for her møder jeg drenge , 
hvor succeshistorier er en by i Rusland – og man tror 

det er løgn, men mange af disse drenge har end ikke 
krydset Storebælt, siger Bente Jakobsen.

To uger efter de 500 km. rundt i Danmark var overstå-
et, skiftede Bente det sorte cykeltøj ud med den gule 
Team Rynkeby-trikot for at cykle 1.300 km til Paris som 
en del af Trekantområdets hold. Denne gang for at 
samle penge ind til kræftramte børn og deres familier.

-  Min far døde af kræft, min mor har overlevet 
kræft, og fakta er, at hver tredje dansker får kræft, 
så ingen kan undgå at komme i kontakt med denne 
diagnose, og det vil jeg gerne være med til at ændre. 
Team Rynkeby samler årligt masser af millioner ind 
til kræftforskning. Derudover bliver man en del af 
et helt unikt fællesskab, der ud over indsamlings-
delen, indeholder 3.500 km cykeltræning, masser 
af grin, og det sammen med  50 andre, der har præ-
cis samme mål. Det er årsagen til, at jeg  faktisk  har 
taget turen til Paris hele tre gange, siger Bente. 

At holde sig i form, at samle penge ind og at have an-
svaret for at få andre i form kræver tid og mentalt over-
skud. Arbejdspladsen har da også været en integreret 
del af hendes cykelprojekter. Eksempelvis var Kolding-
afdelingen vært for en sammenkomst for 50 lokale er-
hvervsfolk og sponsorer, da Løkkefondens hold ramte 
Kolding en søndag formiddag i juni 2017.

-  Jeg kunne ikke gøre det uden opbakning fra min 
leder og mine kolleger. Jeg tror nu også på, at det 
er givet godt ud. At være erhvervsrådgiver handler 
meget om at skabe netværk, og det gør jeg i høj 
grad på cyklen. Det kan Sparekassen heldigvis også 
se værdien i, siger Bente Jakobsen. 

Bente Jakobsen, 
erhvervsrådgiver i 
Kolding-afdelingen, 
har endnu engang 
nået Paris i en god 
sags tjeneste. Ar-
bejde, fritid og motion 
smelter sammen for 
hende, når hun cykler 
for Team Rynkeby 
eller Løkkefonden.
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Eksternt kendskab til vores arbejde
Også uden for Sparekassen bliver det bemærket, at 
vi tager samfundsansvar meget alvorligt. Da Dansk 
Initiativ for Etisk Handel, DIEH, i samarbejde med Er-
hvervsstyrelsen skulle lave et inspirationshæfte til, 
hvordan små og mellemstore virksomheder kan ind-
drage FN's Verdensmål i det daglige arbejde, indgik 
Sparekassen som en case på, at også lokalt funderede 
virksomheder kan finde inspiration i FN's Verdensmål:

 Vores arbejde med FN's Verdensmål har også bragt 
underdirektør Rikke Dresing til idrætsefterskolen BGI-
Akademiet. 

Her arbejdede eleverne med verdensmålene, og gen-
nem Sparekassen fik eleverne indblik i, hvordan lokalt 
og regionalt funderede virksomheder også kan tage 
ansvar for de globale målsætninger.

Artikel fra DIEH

 
 

 
 
 
Denne casebeskrivelse er en del af ”Informationsindsats om Verdensmålene rettet mod SMV’er” – et DIEH projekt støttet af Erhvervsstyrelsen 

Middelfart Sparekasse: Globale mål fra et lokalt perspektiv 

 

Middelfart Sparekasse blev stiftet for over 150 år si-
den. I dag er det selvejende pengeinstitut kendt for 
sit lokale samfundsengagement samt glade medar-
bejdere. Da Sparekassens overskud eller formue ikke 
tilhører nogen, er virksomheden ikke bundet af at 
skulle levere et afkast til nogle ejere. Samtidig er bæ-
redygtighed et tema, der gennem alle årene har væ-
ret stærkt forankret i ledelsen. Samfundsansvaret har 
derfor altid været i fokus, men FN’s Verdensmål har 
tilføjet en ny dimension til Sparekassens CSR-indsat-
ser ved at sætte dem i et globalt perspektiv. Eksem-
pelvis har sparekassens arbejde med Verdensmålene 
sat skub i en proces, der skal føre til politikker for an-
svarlige indkøb og ansvarlige investeringer.  

Fra lokal til global ansvarlighed   
I Middelfart Sparekasses strategi har bestyrelsen de-
fineret 10 målepunkter, som sætter konkrete mål for 
Sparekassens ønske om at drive en bæredygtig for-
retning. Helt konkret bliver der målt på, hvor stor en 
andel af virksomhedens overskud, der gives tilbage til 
lokalsamfundet. Ved også at forholde sig til FN’s Ver-
densmål får Sparekassen endnu en vinkel at anskue 
arbejdet med samfundsansvar på. ”Verdensmålene 
øger bevidstheden om nogle af de vigtigste udfordrin-
ger, vi står overfor i samfundet. For os som lokal og 
regional spiller er det et vigtigt redskab til at koble vo-
res arbejde til internationale mål. Både for at oplyse 
vores kunder og lige så meget for at øge bevidstheden 
hos vores medarbejdere om effekten af vores indsat-
ser”, siger Rikke Dresing, underdirektør i Middelfart 
Sparekasse 

 
Øget differentiering på samfundsansvar gennem Ver-
densmål 
Ikke lang tid efter FN’s Verdensmål blev offentlig-
gjort tilbage i 2015, gjorde Middelfart Sparekasse en 
indsats for at vurdere, hvilke Verdensmål sparekas-
sen bidrager til igennem deres aktiviteter på lokalt 
plan. Der blevet identificeret 13 mål. De vigtigste er 
Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsam-
fund, Verdensmål 3 om sundhed og trivsel og Ver-
densmål 4 om kvalitetsuddannelse – de to sidst-
nævnte med fokus på sparekassens medarbejdere. 
Derudover er en lang række af de samfundsansvar-
lige initiativer, som sparekassen er involveret i, kort-
lagt i forhold til Verdensmålene. Kortlægningen er 
blandt andet offentliggjort i årsrapporten, hvilket 
har tiltrukket opmærksomhed fra revisorer og andre 
interessenter og har bidraget til, at Sparekassen kan 
differentiere sig fra andre pengeinstitutter. 

Verdensmål 12 udløser nye indsatser  
Da Middelfart Sparekasses ledelse undersøgte, 
hvilke Verdensmål, der var relevante for dem og 
hvorfor, fik de en øjenåbner angående Verdensmål 
12 om ansvarlig forbrug og produktion. På trods af at 
firmaet allerede gør en betydelig indsats for at købe 
bæredygtige alternativer til visse varer og ydelser 
(som f.eks. 100% strøm fra vindenergi) var der ikke 
blevet formaliseret nogen politik for deres indkøb og 
leverandører.   

 

Virksomhedsnavn: Middelfart Sparekasse 
Sted: Middelfart, med yderligere afdelinger i Jyl-
land og på Fyn  
Grundlagt: 1853 
Ledelse: Martin Nørholm Baltser, adm. direktør, 
Rikke Dresing, underdirektør, Peter Møller,  vice-
direktør 
Ansatte: 298 

Vision: ”Bedst til kunder” 
 
Verdensmål i fokus: ”For os er Verdensmålene et vigtigt 
redskab til at koble vores arbejde til internationale mål.”  

  

 

 

 

 

 
 
Denne casebeskrivelse er en del af ”Informationsindsats om Verdensmålene rettet mod SMV’er” – et DIEH projekt støttet af Erhvervsstyrelsen 

  

 

Det samme gjaldt selve investeringerne - et område 

hvor påvirkningen af de globale Verdensmål også er 

af potentiel stor betydning. Derfor blev der besluttet 

at udarbejde en indkøbspolitik samt en ansvarlig in-

vesteringspolitik i 2017, en indsats der er sat i gang. I 

forhold til den ansvarlige investeringspolitik handler 

det om at sikre, at sparekassens egne investeringer 

samt investeringer for kunderne sker efter et sæt eti-

ske regler i forhold til bl.a. miljø og sociale forhold. 

Derfor har Sparekassen sat en dialog i gang med alle 

deres investeringspartnere.   Der var selvfølgelig flere faktorer, der bidrog til be-

slutningen om øget fokus på en ansvarlig indkøbs- og 

investeringspolitik: blandt andet den stigende inte-

resse fra kunder og andre interessenter.   

Verdensmålene var dog med til at stille skarpt på disse 

områder da de illustrerede potentialet og nødvendig-

heden for Sparekassen i at strukturere sin indsats.

 
  I relation til den kommende strategi for perioden 

2018-2021 og arbejdet med samfundsansvar kan Ver-

densmålene give den regionale sparekasse udsyn i ar-

bejdet. ”Når man kobler sit arbejde til internationale 

mål, er der pludselig nogle ting der giver endnu mere 

mening. Verdensmålene hjælper os med at sætte ord 

på, hvordan vi bidrager til det større perspektiv", for-

klarer underdirektør Rikke Dresing. Middelfart Spare-

kasse håber dermed at være en inspiration for andre 

SMV’er, der lige som dem har ingen eller meget be-

grænset samhandel med udlandet, og dermed illu-

strere at FN's Verdensmål er relevante for alle virk-

somheder. 

 
 

 

Middelfart Sparekasse har modtaget stor ros i flere 

omgange for at være en af Danmarks bedste ar-
bejdspladser – en del af virksomhedens filosofi om 

at være til gavn for lokalsamfundet. 

Gode råd fra Middelfart Sparekasse til andre SMV’er der vil bruge Verdensmålene i deres forretning: 

 Samfundsansvar og bæredygtighed skal være forankret i ledelsen. Og det skal være integreret i hele for-

retningen - ikke en separat afdeling eller funktion 

 Det er vigtigt at starte i det små. Undersøg hvor det giver mest mening at koble Verdensmålene til jeres 

forretning? Start der!  Der skal være en rød tråd i de indsatser, I laver i forbindelse med Verdensmålene, sådan at alle – både 

medarbejdere og kunder - kan følge med og bakke op om hvad der bliver gjort. 

Underdirektør i Middelfart Sparekasse, Rikke Dresing. 
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Trafikskole pustede sig op i Middelfart

Den mobile Børnenes Trafikskole gjorde onsdag formiddag holdt i Gimbels Gyde for at lære eleverne i 0., 1. 
og 2. klasse fra Vestre Skole, Østre Skole og Lillebæltsskolen om, hvordan de gebærder sig trygt i trafikken.

Børnenes Trafikskole er et privat foretagende med hjemsted i Ringkøbing, og det var Middelfart Sparekasse, 
der havde tegnebogen fremme og sørgede for, at skolen med den oppustelige politibil lagde vejen forbi Mid-
delfart. Tre timers leg og læring blev det til for de omkring 
80 børn, inden man lukkede luften ud og fortsatte til den 
næste by.

- Her op til skolestarten, hvor mange mindre børn nu 
skal lære selv at gå og cykle i skole, vil vi gerne bidrage 
til, at det kommer til at foregå mere sikkert. Eleverne læ-
rer blandt andet om de farlige venstresving og brugen 
af cykelhjelm, forklarer sparekassedirektør Claus Han-
sen, der forventer, at Trafikskolen bliver en årlig tilbage-
vendende begivenhed op til skolestart.

80 børn fra tre af  
byens skoler lærte om 
sikker trafik i Gimbels 
Gyde torsdag.

10

Presseomtale
I Sparekassen er samfundsansvar et vidt begreb. Lige 
fra vores arbejde med de store, globale målsætninger 
til mindre initiativer, som kan gøre en forskel i hverda-
gen. 

At være en anvarlig virksomhed er en væsentlig del af 
Sparekassens identitet og brand, og gennem presse-
omtaler af nogle af vores indsatser spredes budska-
bet til borgere i de lokalområder, vi har afdelinger i.

Et eksempel på et mindre arrangment er nedenståen-
de omtale fra fyens.dk. En flok elever fra folkeskolerne 
i Middelfart indtog en formiddag torvet foran Spare-
kassen for at lære om trafiksikkerhed. 

Vores Middelfart-afdeling havde sørget for besøg af 
Børnenes Trafikskole, og i den oppustelige trafikskole 
blev børnene mere trafiksikre, før de cyklede hjem 
igen.



122   Lighed og socialt ansvar

10

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
Netværksfamilie 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

Et mål for samfundsansvar
Vores støtte til lokalsamfundet kan tage mange former. 
Det kan være nye trøjer til det lokale fodboldhold, festival 
og festspil i lokalområdet, sommerlejr for udsatte børn 
og unge, breddesport, enkelte elitesportsudøvere, 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. 

For at sikre en kontinuitet i vores arbejde er det et stra-
tegisk målepunkt, at vi årligt skal give mindst 7,5 mio. kr. 
tilbage til lokalsamfundet. I 2017 gav vi 7,9 mio. kr. retur 
og levede dermed op til vores målsætning.

For at synliggøre hvilke konkrete aktiviteter vi støt-
ter, har vi i 2016 oprettet et ”Vi støtter-univers” på  
midspar.dk og en dertilhørende app ved navn ”MS Op-
lev”, der havde premiere i 2017. 

Med appen i hånden har kunderne altid overblik over 
vores rabataftaler og arrangementer – og en oversigt 
over de personer og foreninger, vi støtter.

Hjælp til crowdfunding
Selv om 7,5 mio. kr. øremærket til lokalsamfundet lyder 
af mange penge, så dækker de langt fra det behov, vi 
oplever, når der kommer ansøgninger. Når det handler 
om større projekter, går Sparekassen typisk ind som en 
af flere partnere i et projekt, hvor vi leverer vores bidrag 
til en samlet finansiering.

For at hjælpe de gode formål endnu bedre på vej arbej-
der Sparekassen på at lancere en crowdfundingplat-
form. Tanken er, at foreninger og organisationer gen-
nem platformen kan komme bredere ud med deres 
projekt og derfor forhåbentlig opnå yderligere støtte. 
Konceptet er ikke endeligt på plads, men tanken er, at 
kun projekter, som Sparekassen også støtter får mu-
lighed for at komme på crowdfundingplatformen. Der-
med har vi med vores støtte hjulpet sagen på vej – og 
valideret formålet for andre bidragydere.

Vi håber at gå i luften med det nye tilbud i det tidlige 
efterår 2018.

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 Sparekassens medar-
bejdere arbejder frivilligt i fritiden og bidrager på den 
måde til lokalsamfundet i fx sportsforeninger, kultur-
liv, velgørenhedsorganisationer mv.

Sparekassen handler lokalt
Vi bakker også op om det lokale butiksliv ved at foreta-
ge vores daglige indkøb lokalt. Det samme gælder, når 
vi holder arrangementer i afdelingerne, hvor indkøb af 
mad og drikke også foregår lokalt.
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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 én 
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 samarbejdede vi med Danske Hospi-
talsklovne, og de to års samarbejde beløb sig til over 
400.000 kr. til Danske Hospitalsklovne. Derudover fik 
hospitalsklovnene lejlighed til at gøre opmærksom på 
deres arbejde ved en række arrangementer i og med 
Sparekassen.

I 2018 og 2019 er samarbejdspartneren Red Barnet. 
Vores bidrag støtter bl.a. Red Barnets arbejde med at 
forhindre mobning over sociale medier.

Hospitalsklovnen 
Viola  sammen 
med Rikke Dresing, 
underdirektør i Mid-
delfart Sparekasse. 

10

Foto: Ulrik Jantzen
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Uddannelse
At tage samfundsansvar handler også om at tage an-
svar for at uddanne den næste generation til sektoren. 
Derfor tager vi hvert år imod finanselever, finansøko-
nomer og finansbachelorer. Dertil kommer elevplad-
ser i andre funktioner som fx IT-supportelev.

At uddanne den næste generation er meget mere end 
en udgift. Det giver et frisk pust i afdelingen at få nye 
– yngre – kræfter med. Og det giver os et solidt ind-
blik i den næste generations ønsker og forventninger 
til et pengeinstitut. Samtidig "tvinges" de afdelinger, 
der har en elev, til at reflektere over det daglige arbej-
de – det er forudsætning for at kunne lære fra sig og 
forklare vaner og rutiner, at man selv forholder sig til, 
hvordan man udfører sit job.

I 2017 havde vi fire finanselever, to elever i andre 
funktioner, tre finansøkonomer og én finansbachelor. 
Dertil kommer andre praktikanter, herunder folkesko-
leelever 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 gældsatte dan-
skere landet over med at få styr på deres økonomi.

Undervisning i privatøkonomi
Vi ser et stort samfundsansvar i, at fremtidens unge 
får forståelse for privatøkonomiske sammenhænge 
og et ansvarligt forhold til penge. Sparekassen stiller 
gerne rådgivere til rådighed til at imødekomme dette, 
ligesom vi også gennem flere år har deltaget i Finans 
Danmark og matematiklærerforeningens "Pengeuge". 
Det er en uge, hvor de ældste folkeskoleelever får en 
grundlæggende indsigt i privatøkonomi, og en del af 
undervisningen varetages af gæsteundervisere fra 
pengeinstitutter.

Studielegater
I Middelfart Sparekasse er vi altid interesseret i spæn-
dende projekter, der gavner og hjælper andre. Derfor 
uddeler vi hvert år seks studielegater á 10.000 kr. til stu-
derende, der ønsker at rejse til udlandet for at studere 
i kortere eller længere tid. Under deres ophold fortæl-
ler de studerende om deres oplevelser på vores blog –  
blog.midspar.dk

Samarbejde med studerende
Vi bidrager gerne til uddannelsen af næste generation – 
lige fra folkeskolen til universitetet. Derfor har vi opret-
tet et studieunivers på vores hjemmeside - midspar.dk/
studerende.

Her har vi samlet forskelligt materiale om Sparekassen, 
så studerende, der har fået øje på os, let kan finde rele-
vant materiale om alle emner lige fra HR til økonomi.

Studieuniverset indeholder også kontaktinformationer 
til relevante medarbejdere, så studerende kan kontakte 
os, hvis man ønsker mere materiale eller et tættere sam-
arbejde med Sparekassen om en opgave.

Vi samarbejder hvert år med en række studerende – pri-
mært specialestuderende – som ønsker at skrive spe-
ciale med udgangspunkt i Sparekassen. Vi stiller mate-
riale og medarbejdere til rådighed for den studerende, og 
samtidig får vi adgang til værdifuld forskning. En gevinst 
for begge parter med andre ord. Da det er ressourcekræ-
vende, og da vi kun vil stille op, hvis vi  kan levere den 
nødvendige og brugbare hjælp og sparring, siger vi ikke 
ja til alle, der spørger. 

I 2016 og 2017 har vi blandt andet samarbejdet med spe-
cialestuderende fra CBS og SDU, som har skrevet om 
henholdsvis lederkommunikation og unge bankkunders 
forventninger og behov.

Victoria Jakobsen Kyster og Mads Houlberg Olesen 
forbereder sig til at undervise på Pengeuge 2018.
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Speciale om digitale bankkunder
Da Pirianka Kopalasingam i efteråret 2016 skulle finde 
ud af, hvad hun skulle skrive speciale om på cand.negot.-
studiet på SDU i Odense, var førsteprioriteten helt klar: 
Der skulle tages udgangspunkt i en konkret udfordring 
i en virksomhed. Derfor rakte hun ud til flere virksomhe-
der i flere brancher for at udarbejde et praksisbaseret 
speciale. Heldigvis for os, valgte Pirianka at arbejde med 
Sparekassen som case.

-  Det var vigtigt for mig, at mit emne tog udgangs-
punkt i virksomhedens behov. Derfor talte jeg med 
marketingchef Kristian Gren, og vi var omkring flere 
emner, fortæller Pirianka.

Valget faldt på at undersøge de unge bankkunders øn-
sker og forventninger til et pengeinstitut – og hvilke re-
lationer, der var mellem de unge kunder og deres bank-
rådgiver.

-  Vi går ind i en mere og mere digital verden. Kontak-
ten til banken forsvinder, man ved ikke, hvem man har 
som rådgiver. Undersøgelser viser, at de 18 til 39-årige 
sjældent kommer i bankfilialen, fortæller Pirianka.

For Middelfart Sparekasse var de unge kunders adfærd 
og behov oplagt at få belyst nærmere, og Piriankas spe-
ciale bekræfter, at det er afgørende, at bankerne forstår 
de unge kunder. 

-  Manglen på personlig kontakt og fysiske bankbesøg 
gør, at de unge kunder er mere tilbøjelige til at skifte 
bank, siger Pirianka.

-  Og vores mål er naturligvis at få så god en relation til 
de unge kunder, at de fortsætter med at være kunder 
hos os hele livet, siger Kristian Gren. 

Relationer fra barndommen tæller senere i livet
Piriankas speciale indeholder anbefalinger til konkrete 
tiltag, som Sparekassen kan iværksætte. For det første 
har det en stor værdi, at man allerede fra barnsben kom-
mer i pengeinstituttet med sine forældre. Det kan være, 
når man skal have sin mønter i mønttælleren, og senere 
ved arrangementer som eksempelvis familiedagen eller 
Sparekassens årlige konfirmandarrangement – det ska-
ber en tilknytning til Sparekassen, som de unge kunder 
husker for eftertiden.

Især i overgangen fra ung til voksen er der en opgave i at 
hjælpe de unge kunder bedre end i dag, vurderer Kristian 
Gren.

-  Vi har nok undervurderet betydningen af at blive 18 
år – man kan få Dankort med kredit i stedet for et de-
bitkort, og det betyder faktisk noget for de unge. Men 
samtidig er det også overgangen til mere ansvar, hvor 
man skal klare det hele selv, og mange unge kunder 
er faktisk ikke klar til at forholde sig til netbank, mobil-
bank og daglig økonomi, siger Kristian Gren.

Her foreslår Pirianka Kopalasingam, at Sparekassen ta-
ger udgangspunkt i de unges behov og udfordringer og 
hjælper med relevant ”uddannelse”, såsom økonomikur-
ser.

Pirianka Kopalasingam fortæller Kristian 
Gren og Jyens Lyager om hovedpunkterne i 

hendes speciale om unge bankkunder.
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Miljø
Selv om Sparekassen ikke er en produktionsvirksom-
hed, påvirker vi naturligvis miljøet i de byer, vi har af-
deling i. Det gælder især varme- og strømforbrug, men 
også papirforbrug, madspild mv. har en indvirkning på 
miljøet.

Selv om vores miljømæssige fodaftryk trods alt er be-
grænsede, gør vi en indsats for at forurene mindst mu-
ligt. Ved at energioptimere vores bygninger, benytte 
vindstrøm og at minimere forbruget af papir og pap 
mest muligt.

For at minimere det miljømæssige aftryk, vi sætter, 
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. 

For at få et struktureret udgangspunkt for vores ind-
sats, arbejder vi på en indkøbs- og leverandørpolitk. 
Dermed får vi nedfældet krav og holdninger, både til vo-
res egen adfærd og vores leverandørers adfærd – det er 
ikke mindst i leverandørleddet og i valget af leverandør, 
at vi kan gøre en positiv forskel for miljøet. 

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 
leve grønt. Målene med at være miljøbevidste i forhold 
til IT er blandt andet:
•   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
•   vores hjemmeside er CO2-neutral.

Horsens-afdelingen flytede i starten af 2017 til 
større lokaler. De nye lokaler er renoveret med 
bæredygtige materialer.

"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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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 en
kelte arbejdsplads og i alle printerrum. Vi sorterer på 
stedet i pap, brandbart og makulering, og papiraffaldet 
hentes af Stena Recycling, der sørger for korrekt gen
anvendelse. Ved at genindvinde ét kilo papir, har vi re
duceret CO2udslippet med halvandet kilo sammen
lignet med anvendelse af en ny råvare. Fremstilling 
af ét kilo avispapir fra genindvundet papir reducerer 
energiforbruget med 70 procent.

I forhold til vores garantmøder, som vi afholder hvert 
andet år, har vi i 2013, 2015 og 2017 foretaget et bev
idst valg ved ikke at servere buffet til de ca. 4.500 delt
agende garanter, men i stedet at servere en platte, 
hvilket har resulteret i en væsentlig reducering af 
madspild – oven i købet blev der på det seneste ga
rantmøde i Middelfart samlet salatblade fra platterne 
af en garant med hønsehold i baghaven. Indrømmet, 
det er ikke nogen revolution, men det er et lille bevis 
på, at vores kunder og garanter lever efter de samme 
værdier som os.






