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61%
har JP/ Politikens Hus 
reduceret sit direkte CO2-
aftryk i forhold til 2018.

JP/Politikens Hus vil være 
CO2-neutral i 2020 for 
den direkte påvirkning, 
og CO2-neutral senest  i 
2025 for øvrige 
aktiviteter.

1 
reprimande fra Presse-
nævnet til koncernens 
nyhedsmedier i 2019

32%
af det papir, vi trykker 
på, er genbrugspapir. 

85 
mio. kr. var 
JP/Politikens Hus'  
skattebetaling i 2019

1
mio. kr. i donationer 
til Unicef fra SAXO
og SAXOs kunder

42%
kvinder i topledelsen 
i 2020. Stigning fra 
37 pct. i 2019

1,3 
mio. læsere hver uge af 
koncernens nyhedsme-
dier

65%
af distributionen foregår 
på elkøretøjer. Målet er 
at øge til 75 pct. i 2020

300 
skoleklasser deltog i
mediekonkurrencen 
2019

5,6
var den gennem-
snitlige tilfredshed i  
afgangsinterviews på 
en skala fra 1-7

57%
mindre småt brændbart 
affald siden 2016
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2019 var et vellykket år for JP/Politikens Hus. 
Koncernens forretninger udviklede sig godt, 
og vores titler står stærkt, baseret på indhold 
af høj kvalitet. 

Det glæder vi os over på virksomhedens 
vegne, men vi tillader os også at glædes på 
samfundets vegne. I en tid hvor de store, 
udenlandske, techkoncerner får større og 
større magt, og hvor der bliver stadig færre 
danskejede, publicistiske virksomheder, der 
reelt er uafhængige af politiske og økonomiske 
interesser, øges betydningen af, at der findes 
en slagkraftig, danskejet, publicistisk virk-
somhed, som kan sikre udgivelsen af politisk 
og økonomisk uafhængige publicistiske 
medier.  

Koncernens primære og helt afgørende bidrag 
til samfundet er oplysning. Det er essentielt for 
vores demokrati, at der er pålidelige og reelt 
uafhængige medier, som sikrer, at borgerne 
kan deltage i valghandlinger på et oplyst, fakta-
baseret grundlag. 

Ikke mindst i et stort valgår som 2019 med 
valg til såvel Europa-Parlamentet som Folke-
tinget. De to valg var afgørende test på, om 
vores titler udfylder og lever op til deres 
vigtige samfundsopgave. Derfor er det også 
glædeligt at konstatere, at vores udgivelser 
bidrog til at informere danskerne med 
faktabaseret journalistik, og at brugen af 
koncernens medier steg markant før, under og 
efter valgene. Flere danskere end nogensinde 
besøgte vores mediers hjemmesider, og de 
læste flere artikler end nogensinde. 

I en tid, hvor sociale medier spreder misinfor-
mation og falske nyheder, er det opløftende, at 
danskerne i stigende grad efterspørger 
pålidelige fakta og analyser fra ansvarlige og 
redigerede medier.

Da netop troværdigheden er en helt afgørende 
faktor for medierne, er det værd at notere, at 
koncernens titler meget sjældent får repriman-
der fra Pressenævnet. I 2019 fik koncernens 
landsdækkende medier kun reprimande fra 
Pressenævnet i ét tilfælde og i 2018 i to tilfælde. 
Disse tal skal ses i lyset af, at vore medier 
dagligt publicerer flere hundrede artikler. 

Ved indgangen til 2020 kunne vi også glæde 
os over, at Jyllands-Posten modtog Danmarks 
mest prestigefyldte journalistiske pris, Cavling-
prisen for serien ”Det store sundhedssvigt”, 
hvor man afdækkede betydelige svigt i kræftbe-
handlingen i Danmark. 

JP/Politikens Hus’ samfundsansvar rækker ud 
over oplysningsvirksomhed – vi har et ansvar 
for, at vi ikke påvirker miljøet og klimaet 
unødigt, og har derfor valgt at gøre en ekstra 
indsats på området. Med god effekt. I 2019 har 
JP/Politikens Hus således nedbragt CO2-aftryk-
ket markant. 

Koncernens CO2-aftryk er opgjort i sam- 
arbejde med rådgivningsvirksomheden COWI 
og med anvendelse af den internationalt aner-
kendte metode, GHG-protokollen. GHG-proto-
kollen opererer med tre såkaldte ’scopes’. 
Scope 1 og 2 har fokus på den aktivitet, der 
sker i selve virksomheden, herunder el- og 
varmeforbrug samt kørsel i egne biler. Lidt 
populært sagt kan man kalde det virksom-
hedens direkte påvirkning.

For JP/Politikens Hus er påvirkningen i scope 1 
og 2 faldet med hele 61 pct. i 2019. Faldet 
skyldes primært, at vi er overgået til grøn el, 
men klimaftrykket er også derudover ned-
bragt. 
   For at nedbringe vores CO2-aftryk yderligere 
har vi i år besluttet at igangsætte en faseplan 
for klimaneutralitet for JP/Politikens Hus. 

OPLYSNING TIL BORGERNE

33
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Målsætningen er at blive CO2-neutral for scope 
1 og 2 allerede i 2020. Og dernæst er målsæt-
ningen, at vi senest i 2025 er CO2-neutral, når 
vi også inkluderer scope 3, der omfatter distri-
bution, produktionsmidler, datalagring, 
forretningsrejser m.v. Vi kan ikke realisere 
klimaneutralitet alene ved at nedbringe vores  
CO2-aftryk. Helt konkret er ambitionen derfor, 
at vi hvert år reducerer vores  CO2-aftryk. Den 
udledning, vi ikke lykkes med at nedbringe, 
ønsker vi at eliminere gennem FN-certificerede  
CO2-reducerende projekter, som vi udvælger i 
samarbejde med COWI. I første omgang for at 
kompensere for aftrykket i scope 1 og 2, og 
senest i 2025 ved at kompensere for aftrykket i 
scope 3.  

Med 2.200 ansatte har vi også et stort ansvar 
for, at vores medarbejdere trives, når de går 

på arbejde. I 2019 har vi derfor foretaget vores 
første tværgående medarbejdertrivselsunder-
søgelse blandt alle koncernens medarbejdere. 
I sammenligning med andre tilsvarende 
virksomheder scorer JP/Politikens Hus særligt 
højt på spørgsmål om ambassadørvillighed, 
stolthed og loyalitet, hvor mere end 80 pct. af 
medarbejderne har svaret positivt, og langt 
størstedelen af medarbejderne vil anbefale 
andre at søge arbejde i JP/Politikens Hus. 

Også når det gælder ligestilling mellem 
kønnene, udvikler vi os i den rigtige retning. 
Ved indgangen til 2020 udgøres koncernens 
kommercielle topledelse af syv mænd og fem 
kvinder, svarende til en andel af kvinder på 42 
pct., hvormed vi her realiserer målsætningen 
om, at hverken kvinder eller mænd har en 
lavere repræsentation end 40 pct. Vi kan sam-
tidig glæde os over, at andelen af kvindelige 
ledere generelt er steget i koncernen. 

Endelig er det værd at bemærke, at vi i 2019 
betalte 85 mio. kr. i skat. Det gør vi med glæ-
de. Samtidig betyder det, at koncernen i 2019 
betaler mere i skat, end koncernens medier 
har modtaget i mediestøtte.

Den rapport, du har i hænderne, beskriver de 
aktiviteter, der bidrager til JP/Politikens Hus’ 
samfundsansvar. Der er lagt vægt på, at 
rapporten tillige kan fungere som en introduk-
tion til JP/Politikens Hus. Ikke mindst for de 
mange nye medarbejdere, der hvert år bliver 
en del af vores virksomhed. Til dem skal lyde 
en særlig velkomst, og til resten vil jeg ønske 
god læselyst.

Stig Kirk Ørskov, adm. direktør, 
JP/Politikens Hus, januar 2020

61%
har JP/ Politikens Hus 
reduceret sit direkte CO2-
aftryk i forhold til 2018.

JP/Politikens Hus vil være 
CO2-neutral i 2020 for den 
direkte påvirkning, og 
CO2-neutral senest i 2025 
for øvrige aktiviteter.
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JP/Politikens Hus’ medier afholder en række arrangementer rundt i landet i løbet 
af året. Et af disse var Ekstra Bladets ramadanmiddag 27. maj, ”Mangfoldighe-
dens aften”, hvor mere end 150 borgere, læsere, personer fra forskellige religio-
ner, kulturpersoner, medlemmer af regeringen og Folketinget, erhvervspersonlig-
heder m.v. sammen fejrede ramadanen. Billedet viser den ene af initiativtagerne 
til middagen, Özlem Cekic, sammen med Sergeot Uzan, far til afdøde Dan Uzan. 
Foto: Stine Tidsvilde
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JP/Politikens Hus er en af Danmarks førende 
medievirksomheder. Hovedformålet for JP/
Politikens Hus er at oplyse borgerne ved at 
formidle nyheder, debat og underholdning.

Koncernens udgivelser tæller blandt andet 
Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken 
samt nogle af Danmarks toneangivende 
erhvervsudgivelser, Finans og Watch Medier. 
Med vores forlag udgiver vi en række af 
Danmarks og Sveriges mest læste forfattere. 
Derudover udgiver koncernen 12 lokalaviser 
i Østjylland og driver Danmarks største on-
line boghandel, Saxo, der samtidig er en af 

landets største bogstreamingtjenester. Dertil 
kommer tryk- og distributionsvirksomhed 
i form af vores trykkerier og medejerskab i 
Dansk Avis Omdeling og Bladkompagniet, li-
gesom koncernen ejer 49,9 pct. af Dagbladet 
Børsen samt 50 pct. af den skandinaviske 
medieovervågningsvirksomhed Infomedia.

JP/Politikens Hus beskæftiger 2.200 ansatte 
og havde i 2019 en omsætning på knap 3 
mia. kr. For yderligere oplysning om JP/
Politikens Hus’ virksomhed henvises til års-
rapporten 2019. JP/Politikens Hus’ koncern-
diagram fremgår her:

FORRETNINGSBESKRIVELSE

Rapporten er trykt af Stibo Complete A/S.
Rapporten er Svanemærket. Svanemærket garanterer, at belastningen på miljøet 
som følge af tryk af rapporten er minimal.
Rapporten er trykt på FSC-certificeret papir. FSC-certificering sikrer miljømæssig, 
social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene.

SVAVAV
NEMÆRKET

Tryksag
5041 0004

OM CR-RAPPORTEN
Dette er JP/Politikens Hus’ redegørelse for samfundsansvar jf. –§ 99 a i årsregnskabsloven
Inputs og forslag til forbedringer og udvikling er mere end velkomne, og kan sendes til direktionssekretariatet@jppol.dk. 

LOKALAVISER

ERRITSØ TRYK
(100%)

DANSK AVIS 
OMDELING (50%)

BLADKOMPAG-
NIET (50%)

WATCH-MEDIER

BØRSEN (49,9%)

INFOMEDIA (50%)

LASSO (30%)

NICHER

HISTORIE

POLARIS

HR. FERDINAND

FINANS

JYLLANDS-POSTENS FOND POLITIKEN-FONDEN

EKSTRA 
BLADET POLITIKEN JYLLANDS-

POSTEN
JP/POLITIKENS 

FORLAG
ERHVERVS-

MEDIER SAXO TRYK & 
DISTRIBUTION

JP/POLITIKENS HUS A/S

BØRNEAVISEN
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ANSVAR FOR SAMFUNDET

Koncernens vigtigste bidrag til samfundet er 
udgivelsen af frie medier, der er uafhængige 
af politiske og økonomiske interesser. Vi tager 
et ansvar for, at borgerne har medier, som 
rapporterer og oplyser om væsentlige sam-
fundsforhold og dermed skaber grundlag for 
den demokratiske debat. 

Journalistik er til for at kaste lys over, hvad 
nogen ønsker at holde i mørke, for at udfordre 
postulater fra dem, der er givet eller har søgt 
magt, og for at informere borgerne.

I 2019 var valgene til Europa-Parlamentet og 
valget til Folketinget en slags eksamener for vo-
res medier. Koncernens medier dækkede valge-
ne intensivt, og vi kunne med glæde konstate-
re, at danskerne brugte vores medier til at blive 
oplyst. Trafikken på mediernes hjemmesider 
steg markant under de to valg, salget af aviser 
steg, og mange borgere deltog i arrangementer 
under valgkampene. 

Alle tegn viser, at danskerne er glade for kon-
cernens medier. Igennem 2019 har de stort set 
fastholdt læsertallene samtidig med, at de har 
øget den digitale trafik markant. Ekstra Bladet, 
Jyllands-Posten og Politiken har tilsammen over 

1,3 mio. ugentlige læsere. Hver måned har de 
omkring 120 mio. besøg på deres nyhedssider 
og omkring 450 mio. sidevisninger. Et besøg på 
nyhedssiderne varer gennemsnitligt næsten 5 
min. Det betyder, at knap halvdelen af 
tidsforbruget på Danmarks 20 største kom-
mercielle nyhedssider foregår hos koncernens 
medier. 

Samtidig fortsætter koncernens forlag med 
at udgive den ene bestseller efter den anden. I 
2019 udgav forlagene mere end 115 bøger i 
Danmark og knap 40 bøger i Sverige. Bøger, 
der har skabt debat om det samfund, vi lever i, 
og bøger der har givet indsigt og underholdt 
læserne og lytterne om alt fra intriger i politik, 
erhvervsliv og sport, til tips til kagebagning, 
rejsebøger, hårrejsende krimier, følelsesladede 
romaner og meget, meget mere. 

Troværdige medier

Det er helt afgørende, at man kan stole på JP/
Politikens Hus’ medier. Brugere, læsere, lyttere 
og omgivelser har høje forventninger. Derfor 
er troværdighed et helt fundamentalt krav.
I det lys er det værd at notere, at koncernens 
medier meget sjældent får reprimande fra 

1 
reprimande fra Presse-
nævnet til koncernens 
nyhedsmedier i 2019

1,3 mio.
ugentlige 

læsere
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Helt medhold
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Pressenævnet. I 2019 har koncernens landsdæk-
kende medier kun fået reprimande i ét tilfælde, 
mens lokalaviserne har fået reprimander i tre 
tilfælde. Udviklingen skal ses i lyset af, at kon-
cernen rummer adskillige medier, der samlet 
publicerer flere hundrede artikler dagligt. 

Ansvarlige og uafhængige medier

Ligeledes er det et fundamentalt krav til 
koncernens medier, at de er ansvarlige og helt 
uafhængige. De følger naturligvis dansk lovgiv-
ning, herunder medieansvarsloven og reklame-
lovgivningen. Alle er tilmeldt Pressenævnet og 
er dermed med til at finansiere Pressenævnet 
og sikre opretholdelsen af god presseskik.
   De etiske overvejelser er en stor del af det dag-
lige journalistiske arbejde på redaktionerne. 

Koncernens nyhedsmedier har alle etiske 
retningslinjer for deres journalistik, der frem-
går af deres respektive hjemmesider. 
   Alle journalistisk ansatte skal undgå 
sammenblanding af journalistiske arbejds-
opgaver og private forhold, uanset om disse 
forhold er af politisk, økonomisk eller 
idealistisk art. Medarbejdere skal afholde sig 
fra enhver disposition, herunder privat-
økonomiske, der kan skabe tvivl om denne 
uafhængighed, hvorfor vi har klare retnings-
linjer for redaktionelle medarbejderes 
mulighed for bijobs. 
    Af hensyn til mediernes troværdighed 
deltager redaktører og medarbejdere derfor 
også ofte i debatter, i radio- og tv-programmer 
samt i interviews, hvor de bliver stillet til 
ansvar for deres journalistiske metoder. 

Reprimander fra Pressenævnet
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Økonomisk uafhængige medier

Redaktionel frihed hviler på økonomisk frihed. 
Kun med en sund og bæredygtig økonomi kan 
et medie reelt være redaktionelt uafhængigt – 
det viser de seneste års mediepolitiske udvik-
ling med al tydelighed. 

Udover den økonomiske uafhængighed, der 
sikres igennem en solid økonomi, er den 
økonomiske uafhængighed for JP/Politikens 
Hus garanteret af de to ejere, Jyllands-Postens 
Holding A/S (50 pct.) og A/S Politiken Holding 
(50 pct.). Bag de to holdingselskaber står 
et fondsejerskab i form af Jyllands-Postens 
Fond og Politiken-Fonden. Fondene har som 
deres væsentligste formål at sikre udgivelsen af 
henholdsvis Jyllands-Posten, Politiken og 
Ekstra Bladet, samt at støtte JP/Politikens Hus i 
at udgive uafhængige medier. Fondsejerskabets 
klare formål og understregning af redaktionel 
uafhængighed er en særlig styrke for koncer-
nen. 

Ansvarlig annoncering

Annoncesalg er en vigtig indtægtskilde for kon-
cernens medier, og vi har derfor fokus på, at 
annonceringen foregår ansvarligt. I 2019 har vi 
taget initiativ til Publicistplatformen, som er et 
samarbejde mellem JP/Politikens Hus, TV 2 og 
Berlingske Media. Publicistplatformen giver an-
noncører mulighed for at annoncere i danske 
kvalitetsmedier, der er tilmeldt Pressenævnet, 
og er dermed en transparent indkøbskanal 
som alternativ til Facebook og Google. 
   Af samme årsag indførte vi i 2017 Kvalitets-
løftet, der betyder, at når man annoncerer i 
koncernens medier, er det i redigerede 
kvalitetsmedier, hvor indholdet er produceret 
og godkendt af mennesker. Det giver 
annoncører værdi både i form af sikkerhed og 
kvalitet. 
   Ligeledes har vores medier regler for annon-
cørbetalt indhold. Annoncørbetalt indhold 
bliver til i et samarbejde mellem mediernes 
annonceafdelinger og annoncører. Alle tekster 
skrives af mediernes kommercielle medarbej-
dere.

Mediernes uafhængige redaktionelle 
medarbejdere er ikke involveret i nogen faser 
af udviklingen af det betalte indhold, og 
annoncørerne har ingen indflydelse på 
mediernes redaktionelle indhold. 
Annoncørbetalt indhold deklareres altid 
tydeligt.

I 2019 lancerede JP/Politikens Hus dataplat-
formen Relevance, der tilbyder annoncører 
bedre muligheder for målretning af annoncer. 
Det er afgørende for koncernen, at data ind-
samles i overensstemmelse med Databeskyt-
telsesforordningen og ikke deles med 3. parter.

Overskud til oplysning og kultur 

Foruden mediernes daglige nyhedsdækning 
arrangerer vores medier en række events om 
aktuelle emner i hele landet, og flere af medi-
erne er hver især mediepartnere i en række 
kulturelle, sociale og sportslige arrangementer.

Den årlige Mediekonkurrence for landets 
grundskoler, som vi i 2019 afholdte for sjette 
gang, er et eksempel. I et samarbejde mellem 
Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Politiken samt 
’Børn, Unge & Sorg’, Østifterne og Mary 
Fonden blev der under overskriften ”Døden er 
da noget, vi taler om” sat fokus på døden, og at 
døden fortsat er et tabu i Danmark særligt 
blandt unge. Omkring 300 skoleklasser deltog i 
konkurrencen. Samlet bruger vi næsten 2 mio. 
kr. på Mediekonkurrencen. Det gør vi blandt 
andet for at sikre, at man allerede i folkeskolen 
bliver bevidst om vigtigheden af uafhængig 
kvalitetsjournalistik.

Derudover har koncernens medier og forret-
ninger lavet en række aktiviteter i hele landet. 
Eksempelvis afholdte Ekstra Bladet 27. maj 
’Mangfoldighedens aften’ hvor mere end 150 
borgere, læsere, kulturpersoner, politikere, 
erhvervspersonligheder m.v. sammen fejrede 
ramadanen. Politiken var under overskriften 
’Kan byerne redde klimaet?’ mediepartner ifm. 
C40-topmødet i København i oktober, og også i 
år afholdte Politiken ’DM i Debat’. Jyllands-Po-
sten afholdte flere arrangementer ifm. med val-
gene, en række kulturelle arrangementer samt

10
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300 
skoleklasser deltog i 
Mediekonkurrencen 2019

flere events med fokus på erhvervslivet. Vores 
forlag har inviteret læserne tæt på forfatterne 
rundt om i landet, hvor læserne har kunnet 
debattere samfundsrelevante udgivelser med 
politikere, forfattere m.v. Og vores lokalaviser 
har inviteret læserne til arrangementer, hvor 
de bl.a. har kunnet møde politikere og er-
hvervsfolk til debat om byernes og områdernes 
behov, udfordringer og muligheder. 

Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond 
støtter ligeledes økonomisk en række sociale, 
kulturelle, medie- og uddannelsesmæssige 
formål, især på områder, hvor det offentlige 
efterlader et udækket behov. Mere informati-
on herom kan findes på Politiken-Fondens og 
Jyllands-Postens Fonds hjemmesider.

I 2018 lancerede JP/Politikens Hus  
Børneavisen. Her ses Børneavisens 
reportere i interview med fodboldspiller, 
Pernille Harder. Foto: Tobias Nicolai
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65 pct. af vores distribution foregår 
på miljøvenlige køretøjer. Vi har en 
målsætning om, at 75 pct. af den 
samlede omdeling af vores aviser i 
2020 skal ske på eldrevne køretøjer. 
Foto: Emma Sejersen
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ANSVAR FOR MILJØ OG KLIMA

I JP/Politikens Hus ønsker vi at påvirke klima 
og miljø mindst muligt. Vores klima- og miljø-
påvirkning sker blandt andet igennem el- og 
varmeforbrug, distribution og tryk, ved data-
lagring og ved den redaktionelle dækning af 
begivenheder overalt i Danmark og i verden. 
En arbejdsplads med 2.200 medarbejdere på-
virker også miljøet og klimaet i form af kantine-
forbrug, varmeforbrug, køb af inventar m.v. 

Faseplan for CO2-neutralitet 

I samarbejde med rådgivningsvirksomheden 
COWI har JP/Politikens Hus opgjort CO2-aftryk-
ket for de seneste tre år med udgangspunkt 
i den internationalt anerkendte metode, 
GHG-protokollen, der opdeler udledningerne i 
tre scopes.

I scope 1 og 2 indgår direkte og indirekte CO2-
udledninger fra f.eks. el og varme fra de 
ejendomme og kørsel i de køretøjer, hvor JP/
Politikens Hus’ ejerandel er på 50 pct. eller 
mere.

I 2018 var CO2-aftrykket for scope 1 og 2 i alt 
4.547 ton CO2. Det har vi i 2019 reduceret til 
1.796 ton CO2. En reduktion på hele 61 pct., 
som særligt skyldes, at vi er overgået til el fra 
vindmøller. El fra vindmøller er dyrere end 
fossilbaseret el, men det er en omkostning, vi 
gerne tager, da det gavner miljøet og klimaet. 

For at nedbringe vores CO2-aftryk yderligere har 
vi nu besluttet at igangsætte en faseplan for 
klimaneutralitet for JP/Politikens Hus. Vores 
målsætning er, at JP/Politikens Hus skal være 

Vores CO2-aftryk, scope 1 og 2
Scope 3
Medarbejdertransport og flyrejser
Distribution/fragt
Trykplader
Trykfarver
Papir
Affald
Kantinemad
Datacentre

2017 2018 2019

Transport og distribution  
– i egne køretøjer
Egen varmeproduktion
Egne køleanlæg

Scope 1
Scope 2
Købt el
Købt varme
Købt køling

2000

4000

60006000

4000

2000

4.701
4.547

1.796

Ton CO2
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Andelen af distribution varetaget
af miljøvenlige transportmidler

30%

40%

50%

Andelen af distribution varetaget 
af miljøvenlige transportmidler 

65%

2015 20182017 2019

Trykkerimedarbejderne gennemgår 
alle detaljer ved trykstart.  
Foto: Thomas Borberg.
Modsatte side: Tillæg til Politiken frisk 
fra trykken. Foto: Thomas Borberg.
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CO2-neutral for scope 1 og 2 allerede i 2020. Det 
vil vi gøre ved at foretage reduktioner i vores 
udledning. Vi gennemfører således en række 
tiltag for at mindske vores CO2-aftryk og gene-
relle påvirkning af miljøet. Blandt andet har 
vi i 2019 implementeret et system, der gør det 
lettere at få overblik over flyrejser, kørsel m.v. 

Vi arbejder også for at begrænse medarbej-
dernes behov for transport gennem brug af 
videomøder. Ud over begrænsning af vores 
CO2-aftryk giver det mulighed for at udnytte 
tiden mere effektivt. 

Den udledning, vi ikke lykkes med at ned-
bringe, ønsker vi at eliminere gennem FN-
certificerede CO2-reducerende projekter, som 
vi udvælger i samarbejde med COWI.  

CO2-aftryk fra øvrige aktiviteter

Siden 2018 har vi ligeledes inkluderet en række 
elementer fra GHG-protokollens scope 3. Heri 
indgår forretningsrejser, distribution via køre-

tøjer, vi ikke kontrollerer, produktionsmidler, 
affald, kantinemad og datalagring.  

Medregnes disse aktiviteter, var vores aftryk 
i 2018 17.303 ton CO2. JP/Politikens Hus’ 
samlede aftryk er i 2019 reduceret til 15.042 
ton, svarende til en reduktion på 13 pct. 

Når det gælder CO2-aftrykket fra de aktivite-
ter, der indgår i scope 3, er vores målsætning, 
at vi senest i 2025 er CO2-neutrale. 

Distribution af aviser, pakker og breve er en 
transporttung aktivitet og udgør vores største 
kilde til CO2-udledning. Derfor arbejder vi også 
konstant på at reducere miljøbelastningen og 
på at øge andelen af elkøretøjer i distributio-
nen. Over de senere år har vi løbende introdu-
ceret elcykler og elscootere i distributionen. I 
løbet af 2019 har vi øget andelen af distribution 
foretaget på elkøretøjer til 65 pct. Samtidig er 
der indsat flere elcykler og elscootere med stor 
lastekapacitet, da disse køretøjer betyder, at 
budene undgår en række tilbagekørsler for at 
fylde op. Hvert bud kan derved nå betydeligt 

32%
af det papir, vi trykker på, 
er genbrugspapir. 
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I foråret 2020 indvies Jyllands-Postens nye 
domicil på havnen i Aarhus. Domicilet er 
bygget med fokus på bæredygtighed. Det er 
bygget af materialer med lang levetid, flere 
af tagfladerne er dækket af solcelleanlæg, 
og belysningsanlæg er gennemgående LED.
Foto: Casper Dalhoff
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flere leveringer i løbet af natten. Det er mål-
sætningen, at 75 pct. af den samlede omdeling 
i 2020 sker via eldrevne køretøjer, hvilket 
reducerer miljøbelastningen støjmæssigt og 
CO2-mæssigt. 

Øget samarbejde mellem distributionsselska-
ber og udgivere har mindsket tomkørsel og har 
øget fyldningsgraden på køretøjerne. Vi undgår 
tomgangsture ved at sikre, at retur (usolgte 
aviser og bøger) kan tages med tilbage i for-
bindelse med den sædvanlige udbringning.

Bæredygtigt papir

Vi køber papir til vores produkter igennem 
branchefællesskabet ’Pressens Fællesindkøb’. 
Al papiret stammer fra certificeret papirpro-
duktion i Norden. Hovedparten af papiret 
kommer fra norske skove, en mindre del fra 
svenske skove og lidt fra finske skove. Vores 
trykkerier og det papir, vores aviser trykkes 
på, er FSC-certificeret. FSC-mærket betyder, at 
det er produkter af træ og papir fra skove, som 
drives bæredygtigt. I en FSC-certificeret skov 
fældes træerne skånsomt og bredt, så skov-
dækket holdes så konstant som muligt. Det 
betyder f.eks., at foruden bevarelse af selve 
skoven, beskyttes truede arter og udsatte om-
råder mod fældning. Der fastsættes et antal 
træer per hektar, der aldrig må fældes eller 
fjernes, når de er døde. Det skaber bedre 
vilkår for dyre- og planteliv. Der fældes ikke 
mere træ, end der genplantes, så skovene kan 
nå at reproducere mindst den mængde træ, 
der fældes. Igennem Pressens Fællesindkøb 
sørger vi for, at der plantes træer svarende til 
vores forbrug af papir,  svarende til årlig 
genplantning af træer på omkring 12.000 
træer i 2018 og 2019.

Vi anvender genbrugspapir i den grad, det er 
muligt. Det betyder, at vores printaviser er 
trykt på 32 pct. genbrugspapir. Desuden 
registrerer og rapporterer vi alt papirforbrug 
på hvert enkelt produkt, ligesom vi trykker på 
det tyndest mulige papir (40 gram pr. m2) for 
dermed at reducere papirforbruget. Vi bidrag-
er aktivt i branchefællesskaber til at udvikle 
mindre miljøbelastende trykmetoder,

trykfarver og rensevæsker. Ikke-solgte aviser 
samt overskydende aviser indsamles til målret-
tet genanvendelse.

Bedre affaldssortering

Vi ønsker ligeledes at mindske vores affaldspro-
duktion og at foretage bedre affaldssortering. I 
2017 blev der implementeret et nyt system for 
affaldssortering på koncernens lokationer, som 
der fortsat sorteres efter. Den grundige sort-
ering betyder, at mængden af almindeligt 
brandbart affald siden 2016 er mindsket fra 
268 ton til 115 ton på vores to hovedlokationer 
på Rådhuspladsen i København og i Aarhus. 
Faldet skyldes bedre lokal affaldssortering, 
hvormed meget mindre affald sendes til almin-
deligt brandbart affald.

Nyt Aarhus-domicil bygget med 
ansvarlighed

I foråret 2020 åbner Jyllands-Postens nye 
domicil ved Aarhus Havn. Bygningen er opført 
efter Bygningsreglement 2015 i Energiklasse 
2020, som er en frivillig ordning, der betyder, 
at bygningens samlede behov for tilført energi 
til opvarmning, ventilation, køling og varmt 
brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke 
overstiger 25,0 kWh/m2 pr. år.

Overalt i bygningen er valgt materialer og 
overflader med lang levetid, for eksempel 
beton, glas og egetræ.

Flere af tagfladerne er dækket af solcelle-
anlæg, hvilket skal medvirke til at mindske 
behovet for indkøb af el. Øvrige tagflader er 
belagt med sedum for opsamling af regnvand 
og minimere belastning af kloaksystemet. Be-
lysningsanlægget er gennemgående LED, som 
styres efter bevægelse samt dagslysniveauet. 
Alt sammen for at mindske domicilets påvirk-
ning på miljøet.

Der er i domicilet etableret et affaldssystem for 
kantinen, som kværner madaffaldet, og fører 
det ned i en nedgravet beholder. Igennem 
disse tiltag bidrager vi til, at der kan foretages 
bedre og mere effektiv affaldshåndtering, og at 
affaldet skal hentes færre gange.
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ANSVAR FOR  MEDARBEJDERNE

JP/Politikens Hus støtter og respekterer inter-
nationalt erklærede menneskerettigheder. Kon-
cernen respekterer fuldt ud organisationsfri-
hed og retten til kollektiv forhandling og følger 
naturligvis mediebranchens overenskomster 
og lokalaftaler. Siden 2006 har koncernen haft 
en nedfældet arbejdsmiljø- og sundhedspolitik, 
som danner grundlag og udstikker retningslin-
jerne for, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal 
foregå i koncernen. Politikkerne opdateres 
løbende og omfatter alle arbejdspladser og 
arbejdsfunktioner herunder leverandører og 
eksterne håndværkere. Vi foretager løbende 
arbejdspladsvurdering, og arbejdsmiljøorgani-
sationerne arbejder systematisk med hand-
lingsplaner fra arbejdspladsvurderingen. 

JP/Politikens Hus er kendetegnet ved en lav 
grad af samfundsmæssig risiko ift. medarbejde-
re. Koncernen har ikke farlige arbejdsforhold, 
og har konstant fokus på at forbedre trivslen 
og forebygge sygefravær, chikane, stress m.v.

Medarbejdere i trivsel

I 2019 gennemførte vi for første gang en med-
arbejdertrivselsundersøgelse på tværs af alle 
koncernens forretninger og datterselskaber. 
Undersøgelsen blev foretaget i samarbejde 
med Rambøll Management. 
  83 pct. af medarbejderne besvarede under-
søgelsen. Undersøgelsen viste, at den samlede 
engagementscore for JP/Politikens Hus er høj, 

Tilfredshed blandt tidligere medarbejdere
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I 2019 overtog JP/Politikens Hus 
Saxo.com. Saxo.com er Dan-
marks førende online boghandel 
og SAXO er en af landets 
største bogstreamingtjenester. 
Billedet viser to af SAXOs 
medarbejdere. 
Foto: Emma Sejersen

Redaktionen på Ekstrabladet.
Foto: Peter Hove Olesen
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og at koncernen i sammenligning med lignende 
virksomheder scorer særligt godt på spørgsmål 
om ambassadørvillighed, stolthed og loyalitet, 
hvor mere end 80 pct. af medarbejderne har 
svaret positivt. Langt størstedelen af medar-
bejderne vil anbefale andre at søge arbejde i 
JP/Politikens Hus. 

Ligeledes får medarbejdere, der fratræder, til-
bud om et afgangsinterview, der skal afdække 
deres vurdering af arbejdspladsen. Af inter-
viewene i 2019 fremgår, at 95 pct. kan forestille 
sig at vende tilbage til koncernen på et senere 
tidspunkt. I 2018 kunne 85 pct. forestille sig at 
vende tilbage på et senere tidspunkt. 

På en skala fra 1 til 7 – hvor 1 er meget utilfreds 
og 7 er meget tilfreds – var der i 2019 et gen-
nemsnit på 5,6 i den samlede tilfredshed med 
tiden i JP/Politikens Hus, i 2018 var tallet 5,7 og 
i 2017 5,3.

Fokus på ligestilling og diversitet 

JP/Politikens Hus ønsker så vidt muligt at 
afspejle befolkningens sammensætning ved at 
rekruttere, fastholde og forfremme medarbej-

dere fra den bredest mulige pulje af kvalifice-
rede personer uanset køn, alder, nationalitet, 
handicap og seksuel orientering. Vi tilstræber 
diversitet i medarbejderstaben, for diversi-
tet skaber værdi, medarbejdertilfredshed, 
innovation og udvikling til gavn for koncernen 
og medarbejderne. Vi arbejder samtidig for at 
skabe rammer, så flere stillinger i koncernen 
kan besættes af handikappede personer og 
personer, der ønsker at komme i jobtræning, 
ligesom vi beskæftiger flere medarbejdere i 
fleksjob.

Fordelingen mellem kvinder og mænd i JP/
Politikens Hus er uændret 39 pct. kvinder og 
61 pct. mænd. Andelen af kvindelige ledere 
og kvindelige journalister er steget fra 2018 
til 2019. Blandt ledere er fordelingen 35 pct. 
kvinder og 65 pct. mænd. Blandt journalister 
er fordelingen 31 pct. kvinder og 69 pct. mænd. 
Den kommercielle koncernledelse består ved 
indgangen til 2020 af 12 personer; syv mænd 
og fem kvinder, hvilket svarer til en kvindean-
del på 42 pct. Dermed overgås målsætningen 
om, at det underrepræsenterede køn skal 
udgøre minimum 40 pct.  

Aldersfordelingen blandt medarbejdere 
spænder bredt. 72 pct. af medarbejderne er 
mellem 30 og 59 år, 18 pct. er under 30 år, og 
10 pct. er over 60 år. Mere end halvdelen af 
medarbejderstaben har arbejdet i koncernen i 
mindst 5 år. Andelen af medarbejdere, der har 
arbejdet mere end 4 år i koncernen, er steget 
fra 56 til 57 pct. fra 2018 til 2019.

Flere kvinder i ledelse

JP/Politikens Hus har en målsætning om at 
have mindst 40 pct. kvinder i ledelsen, således 
at andelen afspejler kønsfordelingen i medar-

5,6
Gennemsnitlig tilfredshed 
i afgangsinterviews på en 
skala fra 1-7
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bejderstaben. I 2019 er andelen af kvinder i 
ledelsen steget fra 34,9 til 35,4 pct. 

Alle forretningsenheder har arbejdsgrupper, 
der udarbejder handlingsplaner for at øge 
diversiteten blandt medarbejderne og at skabe 
rammer for flere kvinder i ledelsen bl.a. på 
baggrund af medarbejdertrivselsundersøgel-
sen. 
   Vi arbejder på at blive bedre til at rekruttere 
og fastholde kvinder i talentforløbet til leder-
posterne og dermed sikre bedre udnyttelse af 
medarbejderpotentialet. Endelig er der i kon-
cernens mentorprogram særligt fokus på 
udvikling af kvindelige ledere i alle forret-
ningsenheder.

For JP/Politikens Hus’ bestyrelse er målsætnin-
gen, at hverken mænd eller kvinder har en la-
vere repræsentation end 33 pct. under hensyn 
til kontinuitet i bestyrelsen, kompetencefor-
deling og bestyrelsens størrelse. Det påhviler 
bestyrelsesformanden sammen med ejerne at 
arbejde for, at målsætningen opfyldes. 
   Den kvindelige repræsentation blandt ikke-
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er 
fortsat 16,7 pct. Målet er ikke blevet opfyldt i 
2019, da det ikke har været vurderet relevant 
at udskifte bestyrelsesmedlemmer. 

Lige løn

JP/Politikens Hus ønsker at minimere lønfor-
skellene i koncernen. Vi kan konstatere et løft  
i lønindekset for kvindelige ledere, men et fald 
i indekset for kvindelige journalistiske med-
arbejdere trods en positiv udvikling gennem 
de seneste år. 

Til gengæld kan der konstateres et løft for 
kvindelige ledere, mens indekset er mere 
stabilt for de øvrige lønmodtagergrupper.  

Faglig udvikling af medarbejdere og 
ledelse

JP/Politikens Hus’ ambition om fortsat at være 
Danmarks førende, private publicistiske 
mediehus, fordrer et højt kompetenceniveau 
og høj faglighed hos både medarbejdere og 
ledere. Faglighed og kompetenceudvikling er 
derfor i centrum i medarbejder- og ledelses-
udviklingen. For alle medarbejdergrupper skal 
der være planer for kompetenceudvikling og 
for tiltrækning, udvikling og fastholdelse af 
talent. 

JP/Politikens Hus er baseret på en decentral 
organisationsstruktur og -kultur med færrest 
mulige politikker på tværs af forretningsenhe-
derne og størst mulig respekt for de enkelte 
udgivelsers redaktionelle og kommercielle 
ståsted. Denne grundholdning afspejles i vores 
tilgang til ledelse samt medarbejder- og 
ledelsesudvikling. Vi ønsker at lede med tillid 
og ansvar snarere end med kontrol. Vi tror på, 
at medarbejdere trives bedre med frihed og 
fornuft end med diktater i ledelseshåndbøger, 
og er overbeviste om, at både virksomhed og 
medarbejdere udvikles bedre med tydelige og 
ambitiøse målsætninger end med daglig 
kontrol.
   Alle forretninger arbejder særskilt med ledel-
ses- og organisationsudvikling og rapporterer 
ved årsskiftet til koncerndirektionen herom. 
Eksempelvis har Politiken indgået et samarbej-
de med Syddansk Universitet om lederudvik-
ling af kommercielle og redaktionelle ledere.

JP/Politikens Hus ønsker at minimere løn-
forskelle. I 2019 kan konstateres et løft i 
lønindekset for kvindelige ledere. 
Foto: Emma Sejersen
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Elever og praktikanter

Elever og praktikanter er et vigtigt udviklings-
område i JP/Politikens Hus. Vi ønsker at 
bidrage med elev- og praktikpladser til unge 
under uddannelse, hvorfor vi kontinuerligt 
arbejder på at lokalisere egnede elev- og 
praktikpladser. På redaktionerne har 
uddannede praktikvejledere ansvaret for at 
bistå journalist- og fotopraktikanter med deres 
uddannelsesforløb, feedback samt netværk. 

Vi har ligeledes et elevnetværk, hvor formå-
let er at sikre social og faglig sparring mellem 
koncernens elever for at sikre et endnu bedre 
uddannelsesforløb og arbejdsmiljø til fordel for 
både elever og virksomhed. 

Koncernen har også deltaget i udarbejdelsen 
af en ny praktikaftale, der dækker DMA-
området, for journalist- og fotopraktikanter, 
der sikrer bedre vilkår, mere læring og flere 
praktikpladser.

88 87 84

2017 2018 2019

Elever og praktikanter
i JP/Politikens  Hus

Elever og praktikanter 
i JP/Politikens Hus

2017 20192018

JP/Politikens Hus havde i 2019 84 elever 
og praktikanter. Det er vigtigt for JP/
Politikens Hus at skabe egnede elev- og 
praktikpladser. Foto: Emma Sejersen
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Sygefravær under DA-gennemsnit

Det gennemsnitlige sygefravær blandt med-
arbejdere steg i 2018 med 0,1 pct. til 2,7 pct. 
Sygefraværet for det samlede område i Dansk 
Arbejdsgiverforening (DA) er steget fra 3,1 pct. i 
2017 til 3,3 pct. i 2018, og således ligger JP/Po-
litikens Hus væsentligt under DAs gennemsnit.  
  Vi har siden 2017 arbejdet aktivt med tidlig 
indsats over for sygemeldte medarbejdere 
samt en indsats på forebyggende sundhedstil-
tag generelt. Denne indsats har udmøntet sig i 
mindre sygefravær. I 2019 har vi øget fokus på 
forebyggelse af stress og sygefravær, hvilket 
fortsætter i 2020 med konkrete stressforebyg-
gende tiltag. 

Vi har et samarbejde med PFA om 
forbedring af sygdomsforløb gennem aktiv 
skadesbehandling. Vores samarbejde med PFA 
indeholder blandt andet udvidet dækning på 
helbredssikringen, og via pensionsordningen 
tilbyder vi medarbejdere adgang til råd om og 
vejledning til at håndtere fysiske, psykiske og 
sociale problemer. 

Møde på Politiken.  
Foto: Emma Sejersen
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I 2019 havde JP/Politikens Hus i alt 84 elever 
og journalist- og fotopraktikanter. Faldet i 
2019 skyldes overvejende, at der har været 
overskud af praktikpladser til journalist-
studerende.

"At være praktikant på 
Politiken er både lærerigt og 
spændende. Vi får masser af 
ansvar og indgår på lige fod 
med de faste journalister.

   Og den store gruppe af 
praktikanter er godt for det 
sociale liv på en ny 
arbejdsplads."

- Lasse Danielsen, praktikant på Politiken
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Ordningen er et supplement til den eksiste-
rende Falck Healthcare ordning. Ansatte 
tilbydes helbredssikring med udvidet dæk-
ningsområde mod en mindre egenbetaling, 
hvor medarbejdernes børn også er omfattet. Vi 
tilbyder coaching om stress, flekstidsordninger 
og gratis personlig rådgivning gennem Falck 
Healthcare. Medarbejderne tilbydes ergono-
misk rådgivning, afspændingsmassage, influ-
enzavaccination, rygestopkurser, misbrugsbe-
handling, hjertestartskurser, førstehjælps- og 
repetitionskurser. Samtidig har vi sat yder-
ligere ressourcer af til kommunikation og 
rådgivning af personaleansvarlige ledere med 
henblik på forebyggende indsats.

Chikane og krænkende adfærd 

JP/Politikens Hus ønsker en arbejdskultur 
præget af en god og positiv omgangstone, der 
sikrer trivsel og udviklingsmuligheder.

JP/Politikens Hus ønsker en arbejdskultur  
præget af en god og positiv omgangstone, 
der sikrer trivsel og udviklingsmuligheder. 
Det forventes, at alle behandler hinanden 
med åbenhed, venlighed og respekt. 
Foto: Emma Sejersen

Sygefravær i JP/Politikens Hus

2016 20182017

Det forventes, at alle behandler hinanden med 
åbenhed, venlighed og respekt. Mobning eller 
andre former for chikane er uacceptabelt og 
tolereres ikke.

Som følge af samfundets stigende fokus på 
chikane og krænkende adfærd på arbejds-
pladsen har vi øget vores interne kommu-
nikationsindsats. Således står det klart for 
medarbejderne, at de altid bør henvende sig til 
koncernpersonalechefen med henblik på en 
fortrolig samtale, såfremt de skulle have 
oplevet krænkende adfærd. 
   Arbejdsmiljøorganisationen har i 2019 
arbejdet med at klæde arbejdsmiljørepræ-
sentanterne bedst muligt på til at kunne råd-
give og bistå. Ligeledes har vi skærpet vores 
politik for håndtering af private relationer 
mellem medarbejdere.
   Arbejdsmiljøorganisationerne har særligt 
fokus på arbejdsrelateret vold, trusler, 
krænkelser, herunder digitale krænkelser og 
chikane, som kan relateres til arbejdet – også 
uden for arbejdstid. Dette arbejde prioriteres 
højt, da især journalistiske medarbejdere kan 
være udsatte. Alle trusler eller krænkelser 
registreres centralt, og der er igangsat fore-
byggelsestiltag. Disse tiltag har blandt andet 
øget fokus på området for de medarbejder-
grupper, der er særligt udsatte, og dermed 
sikret, at hændelser bliver behandlet.
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OVERSKUD  
MED ANSVAR

JP/Politikens Hus ønsker, at vores måde at drive 
virksomhed på gavner samfundet på så mange 
måder som muligt. Derfor efterstræber vi 
ansvarlighed i alle dele af virksomheden. Vi har 
løbende fokus på, at vi overholder lovgivning 
herunder konkurrence- og persondatalovgiv-
ning, og vi investerer vores overskud ansvarligt. 
Vi betaler med glæde vores skat til fællesskabet 
og bidrager til samfundet med uafhængige me-
dier, kunst og bidrag til socialt udsatte. 

Tilbagebetaling til fællesskabet

JP/Politikens Hus har været overskudsgivende 
hvert eneste år siden 2008 og har opbygget en 
egenkapital på 2,4 mia. kr., hvoraf 1,4 mia. kr. 
er et likvidt beredskab overvejende bestående 
af værdipapirer.
   I 2019 har vi en samlet skattebetaling på 85 
mio. kr. Det svarer til, at vi betaler mere tilbage 
til samfundet, end vores medier modtager i 
direkte mediestøtte. 

Overskudsjulegaver til socialt udsatte
Alle vores medarbejdere inklusive medarbejde-
re i udliciterede funktioner tilbydes hvert år ju-
legave fra koncernen. Overskydende julegaver 
giver vi videre til velgørende formål. I 2019 gav 
vi derfor 228 julegaver videre til Frelsens Hær 
og Hellebroen, som er et værested for unge.  

Donationer til UNICEF
SAXO har etableret et samarbejde med 
UNICEF, der betyder, at hver gang brugerne 
køber bøger hos SAXO, kan de vælge at donere 
et beløb til UNICEF.

I 2019 har Forhallen budt på hele fem udstil-
linger med dansk samtidskunst. Der er gratis 
adgang til udstillingerne, da vi ønsker at skabe 
et centralt beliggende udstillingssted, som 
præsenterer danskerne for og støtter danske 
kunstnere. Foto: Jens Hartmann Schmidt.
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Det betyder, at SAXO sammen med sine 
kunder og abonnenter i løbet af de seneste to 
år har doneret over 1 mio. kr. til UNICEFs 
arbejde med at give børn adgang til bøger og 
læsning. Det har til hensigt at sikre alle børn 
lige adgang til kvalitetsuddannelse.

Kunsten ud til folket
Siden 1970 har vi gjort en særlig indsats for at 
få ”kunsten ud til folket”. De seneste år har vi 
øget denne indsats. Vi har ombygget Forhallen, 
så den nu fungerer som et reelt udstillingsrum 
med plads til større installationer og værker 
skabt specifikt til rummet. Med fokus på dansk 
samtidskunst har vi i 2019 budt på udstillinger 
med følgende kunstnere:

• Jeppe Hein
• Peter Ravn
• Farshad Farzankia
• Gudrun Hasle
• Frederik Næblerød

Desuden har Forhallen vist events, talks, 
performances mm., som kobler sig til udstil-
lingerne eller forholder sig til aktuelle temaer 
i vores samtid. Vores indsats har to primære 

formål; dels at skabe et centralt beliggende ud-
stillingssted, som med gratis adgang giver det 
danske kulturpublikum og turister et indblik i, 
hvad der rører sig på den danske kunstscene. 
Desuden ønsker vi med udstillingerne at støtte 
både etablerede og nye, lovende kunstnere. 

I tillæg dertil køber vi ny, dansk samtids-
kunst. Blandt andet udsmykkede Gudrun 
Hasle i 2019 den nyrenoverede foredragssal i 
Politikens Hus med et værk bestående af syv, 
løsthængende tekstiler samt en stor vægtekst.

Bidrag til mennesker på kanten af samfundet 
I 2019 har vi indgået aftale med Hus Forbi og 
Pant-for-Pant, der er en nonprofit pantindsam-
lingsservice. Samarbejdet går ud på, at Pant-
for-Pant/Hus Forbi i samarbejde med Dansk 
Retursystem henter pant fra JP/Politikens Hus. 
100 pct. af pantpengene går til velgørende initi-
ativer såsom hjælp til hjemløse medborgere. På 
denne måde løser samarbejdet to væsentlige 
samfundsopgaver ved at sikre genanvendelse af 
pantflasker og -dåser, og ved at tilbyde mulig-
heder til mennesker på kanten af samfundet. 

Ansvarlige investeringer

Vi investerer en del af vores kapitalberedskab i 
finansielle aktiver. Vores investeringer foregår 
igennem kapitalforvaltere, der arbejder efter 
politikker baseret på internationale standarder 
vedtaget i FN-regi. Standarderne vedrører 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 
miljø og antikorruption, som indgår i screening 
og monitoreringen af investeringerne. Igennem 
ESG-programmer (Environment, Social, Gover-
nance) fastlægges kriterier for den løbende 
vurdering af selskaber og investeringers 
bæredygtighed. Arbejdet tager udgangspunkt i 
internationalt anerkendte konventioner og 
normer fra blandt andet FN, OECD og ILO. 

85 
mio. kr. var JP/
Politikens Hus'  
skattebetaling i 2019
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Alle forvaltere arbejder med en eksklusions-
liste, der omfatter investeringer, selskaber 
og/eller lande, der systematisk og vedvarende 
overtræder politikker for ansvarlighed. Vores 
forvaltere investerer ikke i selskaber, der 
producerer f.eks. klyngevåben, antipersonelle 
landminer og atomvåben, ligesom der ikke 
investeres i lande underlagt internationale 
sanktioner eller lande, som anses for ikke-
investeringsegnede bl.a. som konsekvens af 
manglende overholdelse af FN Global 
Compacts 10 principper. 

Fair konkurrence

JP/Politikens Hus byder åben og effektiv kon-
kurrence velkommen. Vi ønsker at sikre, at vi 
altid overholder konkurrencereglerne, og der-
for skal vores medarbejdere undgå situationer, 
der kan føre til ulovlig og konkurrencebegræn-
sende adfærd.

I 2018 indførte vi et uddannelsesforløb i 
konkurrenceret for alle ledende medarbejdere 
samt relevante kommercielle og redaktionelle 
medarbejdere. Forløbet omfatter blandt andet 
en håndbog og et kursus i konkurrenceret, 
som medarbejderne skal gennemføre samt 

efterfølgende tests af medarbejderne. Vi følger 
løbende op på, hvilke medarbejdere der har 
gennemført forløbet, og arrangerer nye kurser 
for at sikre, at nye medarbejdere lever op til 
reglerne.  

Fri for bestikkelse

I JP/Politikens Hus respekterer og efterlever vi 
såvel dansk som international lovgivning om 
antikorruption og bestikkelse. 

Ved at se virksomheder, myndigheder og 
magthavere efter i sømmene og afsløre kor-
ruption og bestikkelse har vores medier også i 
2019 bidraget til at bekæmpe korruption og be-
stikkelse igennem deres journalistiske arbejde. 
Vi har derfor også selv et særligt stort ansvar 
for at efterleve gældende lovgivning.

Beskyttelse af privatlivet

Privatlivspolitik er et højt prioriteret område 
for alle medier i JP/Politikens Hus. Vi håndterer 
store mængder data, og brud på datasikkerhe-
den vil derfor kunne have negative konsekven-
ser. Derfor har sikkerhed og korrekt håndtering 
af persondata topprioritet hos os. Udviklingen 
af digitale medier og herunder indsamlingen af 
data om brugernes adfærdsmønstre er blevet 
et helt centralt værktøj i moderne medie-
virksomheder. Det skal selvfølgelig ske med 
omtanke og i respekt for brugernes privatliv.  
   Vores mange brugere skal være trygge ved at 
anvende vores digitale medier og øvrige tjene-
ster. Vi arbejder derfor på gennemsigtighed og 
åbenhed omkring indsamling og behandling af 
personoplysninger. Og vores medier har egne 
persondatapolitikker på deres hjemmesider. 
   Vi har i 2019 styrket den interne kommuni-
kation om lovgivningen for at sikre, at vi 
overholder persondataforordningen. 

1
mio. kr. i donationer  
til Unicef fra SAXO
og SAXOs kunder
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I løbet af året og særligt ifm. valgene til Folketinget 
og Europa-Parlamentet afholdte koncernens medier 
en række arrangementer. Billedet viser daværende 
statsminister, Lars Løkke Rasmussen, i debat med 
Marchen Neel Gjertsen, politisk redaktør på  
Jyllands-Posten, til vælgermøde i Aarhus.  
Foto: Mikkel Berg Pedersen




