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Dansk Erhvervs Avis
– din vej til det private erhvervsliv
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• Målgruppe: Beslutningstagere i det private erhvervsliv

• Kontrolleret trykoplag: 12.000

• Udgivelsesfrekvens: 15 gange årligt

Profil af målgruppen
Dansk Erhverv repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheor-
ganisationer indenfor handel, rådgivning & videnservice, oplevelse & 
velfærd samt transport. Dansk Erhvervs Avis primære målgruppe er 
servicesektorens beslutningstagere, hvilket giver gode muligheder 
for at optimere og målrette mediebudgettet. Avisen bliver sendt 
direkte til ledelsen i de større virksomheder samt indehaverne af personligt 
ejede virksomheder. Dermed rammer du virksomhedslederne, topcheferne og 
direktørerne i det danske erhvervsliv. 
 
Avisen indeholder aktuel og relevant information for medlemmerne omkring skat, 
infrastruktur, ledelse – herunder personaleledelse og administration – handel 
både nationalt og internationalt, konferencer og arrangementer – altså alt hvad 
lederne skal være opmærksomme på i en omskiftelig verden.

MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER

OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV
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CSR betaler sigDansk Erhvervs helt nye undersøgelse blandt virksomheder, der arbejder med sociale, 

miljømæssige og etiske forhold som en del af forretningen, dokumenterer, at det styr-

ker disse virksomheders kunderelationer og salgsmuligheder og har en positiv effekt på 

bundlinjen. Novozymes er netop blevet hædret for sin CSR-rapportering.
Af Malthe Munkøe, Kenneth  
Beierholm, Dorthe Pihl og Kristian 
Kongensgaard

CSR - Corporate Social Responsibi-
lity er flyttet ind på direktionsgangen 
i virksomheder, som aktivt arbejder 
med det sociale ansvar.Det viser en ny undersøgelse fra 

Dansk Erhverv om CSR-aktive med-
lemmers tilgang til arbejdet.Lidt under halvdelen af CSR-virk-

somhederne har arbejdet med CSR i 

mere end 5 år. Godt hver tredje har 
gjort det i 1-5 år. Nogle er kun lige 
begyndt eller vil gerne i gang, men 
har ikke for alvor påbegyndt et CSR-
arbejde.
Men i størstedelen af virksomhe-
derne er arbejdet med CSR forank-
ret i topledelsen, og 3 ud af 10 virk-
somheder angiver CSR som værende 
i høj grad vigtigt for forretningen.
”Der har tidligere været en tendens 
til at se CSR som et ’nice to have’ 
projekt, der ikke rigtigt gavnede for-

retningen. Det glæder mig, at der nu 
tegner sig et klart billede af, at virk-
somhederne for alvor har fået øjnene 
op for potentialet i at arbejde med 
CSR og bæredygtighed som en del 
af deres forretning,” siger CSR-chef 
Louise Koch, Dansk Erhverv.

Bæredygtige enzymerNovozymes, der forleden på Dansk 
Erhvervs CSR-konference blev hæd-
ret med FSR - danske revisorers ju-
bilæumspris 2014 for sin rapporte-

ring om CSR og bæredygtighed, har 
netop gjort bæredygtige løsninger til 
en rentabel forretning for virksom-
heden og dens kunder:”Vi sælger enzymløsninger, der gør, 

at eksempelvis den kinesiske tøjpro-
ducent kan reducere brugen af kemi 
til fremstilling af tekstil. Enzymerne 
virker mere effektivt end de traditio-
nelle kemiske stoffer. Enzymer virker 
ved lavere temperaturer og med min-
dre vandforbrug i fremstillingen, og 
det reducerer både CO2-udledningen 
og vandforbruget. Det vil sige, at vo-
res kunder både forurener mindre 
og sparer penge til vand og varme. 
De får ovenikøbet et langt bedre ar-
bejdsmiljø, fordi de ikke skal bruge 
kemiske midler,” fortæller Claus Stig 
Pedersen, direktør for bæredygtig-
hed, Novozymes.Det kan altså sagtens lade sig gøre 

at være både miljøbevidst og spare 
penge samtidig. Novozymes oplever 
da også en stigende interesse fra det 
kinesiske marked, der har fået øget 
fokus på at forbedre miljøforholdene.Første mål er 15.000tekstilmedarbejdereTil CSR hører også sociale initiativer, 

og et eksempel herpå er et projekt 
i Bangladesh, der har til formål at 
forbedre forholdene i tøjindustrien. 
Som medlem af DIEH - Dansk Initia-
tiv for Etisk Handel deltager Dansk 
Erhverv sammen med blandt andre 
3F i projektet, der handler om at 
træne medarbejdere og arbejdsgivere 
i social dialog.”Projektet er planlagt til at køre over 

3 år, og i den periode nå ud til 15.000 
tekstilmedarbejdere og deres ar-
bejdsgivere. Men det langsigtede mål 
er helt klart, at vi ender ud med en 
model, som kan rulles ud i en større 
skala,” fortæller advokat Jesper 
Østergaard Hansen, Dansk Erhverv.Læs mere på side 3, 4, 5 & 6.

Claus Stig Pedersen, direktør for bæredygtighed, Novozymes. ”Vi kan hjælpe vores kunder med at få gode idéer til at optimere deres forretning. 

Derfor vil vi gerne ind tidligt i udviklingsprocesser og vise, hvordan det skaber forretningsmæssig værdi at bruge vores løsninger, så det ikke 

bliver dyrere at tænke bæredygtigt, men mere omkostningseffektivt og giver produkter i højere kvalitet.” (Foto: Kim Wendt).
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Udgivelsesplan 2015
Nr.  Deadline* Udgivelsesdato
1 06.01.15 14.01.15
2 27.01.15 04.02.15
3 17.02.15 25.02.15
4 10.03.15 18.03.15
5 07.04.15 15.04.15
6 05.05.15 12.05.15
7 26.05.15 03.06.15
8 16.06.15 24.06.15
9 28.07.15 05.08.15
10 18.08.15 26.08.15
11 08.09.15 16.09.15
12 29.09.15 07.10.15
13 20.10.15 28.10.15
14 10.11.15 18.11.15
15 01.12.15 09.12.15

*Deadline kl. 12.00
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Priser og formater 
Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms.

Gentagelsesrabat
Ved 2 indrykninger: 5%
Ved 5 indrykninger: 10%
Ved 10 indrykninger: 15%
Ved 15 indrykninger: 20%

Tekniske specifikationer
Format: 230 x 325 mm
Trykteknik: Offset
4 farver: CMYK

Levering af materialer
Alle annoncer skal overholde mediets annonceformater og 
Dansk Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af 
elektronisk materiale. 
Se www.dmfnet.dk

For materiale, der ikke overholder disse kravspecifikationer, 
vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende 
timesats.

Annoncemateriale
Materiale sendes som færdig pdf til de@dmfnet.dk

Reklamationsret
Reklamationer, rettelser 
og standsninger skal ske 
skriftligt. 
Reklamationsretten bort-
falder, hvis materialefri-
sten overskrides.

Generelle 
oplysninger
Redaktionen forbe-
holder sig ret til at 
afvise annoncer, 
som strider mod 
Dansk Erhvervs 
interesser.

Udgiver Annoncesalg
DANSK ERHVERV Dansk Mediaforsyning
Børsen Elkjærvej 19
1217 København K 8230 Åbyhøj
Tlf.: 3374 6000 Tlf.: 7022 4088
Fax: 3374 6080 de@dmfnet.dk
Fax: 7516 8520 www.dmfnet.dk
info@danskerhverv.dk
www.danskerhverv.dk 

1/1 side: 19.200 kr.
B: 210 x H: 287 mm
Til kant
B: 230 x H: 325 mm 
+ 3 mm til beskæring

Forsiden: 8.700 kr.
B: 210 x H: 46 mm

1/2 side: 10.400 kr.
B: 210 x H: 135 mm

1/4 side: 5.550 kr.
B: 103 x H: 135 mm
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Der er et grelt misforhold mellem det antal klagesager, 

som virksomhederne rejser over arbejdsmiljøpåbud, og 

det antal sager, hvor påbuddene fastholdes. I fjor blev 

cirka 60 procent af Arbejdstilsynets afgørelser, som 

virksomhederne klagede over, enten trukket tilbage af 

Arbejdstilsynet eller blev omgjort i Arbejdsmiljøklage-

nævnet. Dansk Erhverv kræver, at der bliver gjort noget 

ved problemet.

Af Morten Bjørn Hansen, Dorthe 
Pihl og Kristian Kongensgaard

I 2013 ophævede Arbejdstilsynet 43 
procent af sine egne afgørelser om 
påbud i de tilfælde, hvor virksom-
hederne havde klaget over påbud-
det. Sagerne falder oftest på formelle 
sagsbehandlingsfejl. I de resterende 
sager, hvor Arbejdstilsynet fortsat 
mener, at påbuddet er korrekt, om-
gjorde Arbejdsmiljøklagenævnet i 
2013 Arbejdstilsynets afgørelser i 36 
procent af sagerne. Det svarer til, at 
6 ud af 10 klagesager sidste år endte 
med, at påbuddet ikke stod ved magt.
En af de virksomheder, der har væ-
ret en sådan tur igennem, er Cidesco 
Kosmetologskolen i København. Sid-
ste år i december kom Arbejdstilsy-
net på besøg, og det kom til at rokke 
ved virksomhedens tillid til Arbejds-
tilsynet. Besøget kunne have fået fa-
tale følger for skolens eksistens, hvis 
ikke Kosmetologskolen havde undret 
sig og klaget.”For en lille virksomhed er man fuld-

stændig på herrens mark, hvis man 
får et påbud. Éns spidskompetencer 
er som leder, ikke arbejdsmiljølov-
givning og juraen Arbejdstilsynet 
følger,” siger Pernille Bjarnøe, leder 
af Kosmetologskolen.

Arbejdstilsynets direktør, Peter  
Vesterheden, er enig i, at der er et pro-
blem i den høje omgørelsesprocent:
”Antallet af omgjorte sager skal ned. 
I 2014 har vi sat en række tiltag i 
værk for at højne kvaliteten af vores 
afgørelser, og det vil vi have en klar 
fokus på at intensivere.”

Arbejdstilsynet harplads til forbedringArbejdsmiljøklagenævnets formand 
har ikke ønsket at kommentere Ar-
bejdstilsynets sagsbehandling, men 
henviser til Arbejdsmiljørådet. Rå-
det har endnu ikke behandlet den 
seneste beretning fra Arbejdsmiljø-
klagenævnet, men rådets formand, 
Lisbeth Lollike, kender til problem-
stillingen fra tidligere års beretnin-
ger:

”En stor del af omgørelserne skyldes 
sagsbehandlingsfejl. Arbejdstilsynet 
har iværksat en række initiativer for 
at forbedre sagsbehandlingen. Ek-
sempelvis underviser man tilsyns-
førende, har oprettet en tværgående 
klagesagsgruppe og har gruppevis 
forberedelse af tilsynsførende forud 
for tilsynsbesøg. Men det har tilsyne-
ladende ikke hjulpet nævneværdigt. 
Arbejdsmiljørådet mener derfor, at 
der er plads til forbedring. Arbejds-
tilsynet bør have større fokus på kva-
liteten af sagsbehandlingen i tilsyns-
sagerne,” siger hun.Lisbeth Lollike pointerer dog samti-

dig, at ud af det samlede antal tilsyns-
besøg med afgivne påbud, så er det 
kun et par procent, der klages over.Læs mere på side 2, 6 & 7.

Sjusket sagsbehandling i Arbejdstilsynet rokker ved tilliden

I Dansk Erhverv siger Rikke B. 
Ørum, chef for HR & Arbejdsmiljø:
”For at sikre, at Arbejdstilsynet har 
de nødvendige kompetencer, er det 
helt nødvendigt, at vi netop i klage-
systemet får klare og præcise afgø-
relser.”

Cidesco Kosmetologskolen i København fik to påbud, der truede med at lukke skolen, fordi der var risiko for, at det ville koste millioner at efter-

leve Arbejdstilsynets påbud. (Foto: Kim Wendt).


