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1. Organiseringen af JP/Politikens Hus’ CSR-arbejde
JP/Politikens Hus er baseret på en decentral organisationsstruktur, færrest mulige politikker på tværs af
forretningsenhederne og størst mulig respekt for de enkelte udgivelsers redaktionelle og kommercielle ståsted med
organisering i selvstændige redaktionelle enheder. Denne grundholdning afspejles også i tilgangen til koncernens
arbejde med ansvarlighed. Det er de enkelte forretningsenheder, som fastlægger og udmønter arbejdet med
samfundsansvar.
Redegørelsen indeholder koncernens og forretningsenhedernes tilgang til samfundsansvar, politik for det
underrepræsenterede køn og arbejdsmiljø- og sundhedspolitik, miljø- og bæredygtighedstiltag samt overblik over
nyhedsmediernes væsentligste tiltag med samfundsmæssigt sigte i 2017. Jf. årsregnskabslovens § 99a og 99b udgør
redegørelsen en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2017 for JP/Politikens Hus.
JP/Politikens Hus’ organisation:
JYLLANDS-POSTENS FOND

POLITIKEN-FONDEN

JYLLANDS-POSTEN HOLDING A/S
(100 PCT.)

A/S POLITIKEN HOLDING
(83 PCT.)

50 pct.

50 pct.

JP/POLITIKENS HUS A/S
EKSTRA
BLADET

POLITIKEN

JYLLANDSPOSTEN

JP/POLITIKENS
FORLAG

POLITIKENS
LOKALAVISER

Andre virksomheder:
Finans (100 PCT.)
Watch Medier A/S (100 PCT.)
Medieselskabet af 2017 A/S (100 PCT.)
Politiken Nicher A/S (100 PCT.)
Mediacenter Danmark (100 PCT.)
Spot A/S (100 PCT.)
Bladkompagniet (50 PCT.)
Dansk Avis Omdeling (50 PCT.)
Ekstra Bladet Spil (100 PCT.)
Infomedia (50 PCT.)
Dagbladet Børsen og Børsen Associated Media (49,9 PCT.)
Saxo (30 PCT.)
Ritzau (29,2 PCT.)
Lokaltidningen A/S (100 PCT.)
Køge Mediecenter A/S (100 PCT.)
Frederikssund og Egedal Mediecenter A/S (90 PCT.)
Furesøens Mediecenter A/S (67 PCT.)
Halsnæs Mediecenter A/S (51 PCT.)
Lokaltidningen Mediecenter Sverige AB (100 PCT.)
Nya tidningsbolaget i Östgötaland AB (100 PCT.)
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2. Principper for samfundsansvar
Principperne om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption er en del af gældende dansk ret
og gælder naturligvis også JP/Politikens Hus.
JP/Politikens Hus vedkender sig sin position i det danske samfund som ledende publicistisk og journalistisk institution.
Vort bidrag er at se virksomheder, myndigheder og magthavere efter i sømmene for at sikre, at de fastholdes på de
globale principper og retningslinjer for samfundsansvar. Vores brands forpligter, og vi ønsker på alle måder at udvise
ansvarlig adfærd og at bidrage til samfundet. Dette gælder både over for vores brugere, medarbejdere, det danske
samfund og demokrati, miljøet samt ift. den danske kulturarv.

Medarbejdere fra Politiken.
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3. Samfundsansvar med omtanke
Jyllands-Postens Fond og Politiken-Fonden, der ejer JP/Politikens Hus A/S, har det som deres væsentligste formål at
sikre udgivelsen af de uafhængige nyhedsmedier Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken, som i lighed med andre
medier spiller en væsentlig rolle i det danske demokrati. Fondsejerskabet har også et almennyttigt sigte: PolitikenFonden og Jyllands-Postens Fond støtter økonomisk en række sociale, kulturelle, medie- og uddannelsesmæssige
formål især på områder, hvor det offentlige efterlader et udækket behov (se afsnit 6.1 og 6.2.)
Samfundsansvaret er derfor en naturlig og integreret del af virksomhedens formål, aktiviteter og forretningsstrategi.

3.1 Mediernes samfundsansvar
Nyhedsmediernes opgave er først og fremmest at rapportere og oplyse om forhold i Danmark og i verden omkring os og
således skabe grundlag for den demokratiske debat. Nyhedsmediernes etiske regler fremgår af nyhedsmediernes
hjemmesider: Politikens etiske regler, Ekstra Bladets etiske regler, Jyllands-Postens etiske regler.
Udvalgte forsider fra Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten:

Alle medier i JP/Politikens Hus og disses hjemmesider er anmeldt Pressenævnet, og er dermed med til at finansiere
Pressenævnet og sikre opretholdelsen af god presseskik.
Hertil kommer på en række områder et meget direkte samfundsengagement. Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet
arrangerer debatmøder om aktuelle emner og er mediepartnere i en række kulturelle og sportslige arrangementer.
JP/Politikens Hus bidrager endvidere til mediefrihedsprojekter uden for landets grænser.
Koncernen driver et stort antal husstandsomdelte lokalaviser i både Danmark og Sverige. Aviserne rummer praktiske
oplysninger og nyheder til borgerne om netop deres lokalområde og er således en vigtig forudsætning for, at borgerne
kan tage aktivt del i nærdemokratiet. Også lokalaviserne er i nærkontakt med borgerne i deres område gennem
arrangementer, sponsorstøtte med videre.
JP/Politikens Forlag udgiver bøger med journalistisk, oplysende og debatskabende indhold. JP/Politikens Forlag
afholder tillige debatmøder og interviews med forfattere m.fl. i Forlagets boghandel ”Boghallen”. I 2017 afholdt
Boghallen 157 sådanne arrangementer. Forlagets bøger og andre aktiviteter er dermed med til at belyse
samfundsaktuelle problemstillinger.
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3.2 Adkodex
JP/Politikens Hus har tilsluttet sig Adkodex og deltaget i arbejdet bag udformningen deraf. Som sælger af
annonceplads har vi i forlængelse heraf implementeret procedurer og foranstaltninger, der forhindrer indkøb af
annoncer hos os fra de kendte udbydere af kriminelle tjenester og produkter, der krænker andres ophavsret, og som
står optegnet på Adkodex’ liste.

3.3 Særlige initiativer i forbindelse med kommunal- og regionsvalget 2017
Dækningen af kommunal- og regionsvalg er en kerneopgave for Politikens Lokalaviser. Derudover tog en række af
medierne i JP/Politikens Hus et særligt ansvar i forbindelse med kommunal- og regionsvalget 21. november 2017.
Ekstra Bladet dækkede valget i to spor. En artikelserie satte fokus på det delte Danmark og afdækkede forskelle i
levevilkår afhængigt af bosted. I det andet spor, under titlen ’NYDANMARK – integrationen er kommet for at blive’,
satte Ekstra Bladet på tre valgmøder i Sønderborg, Vollsmose og Gjellerup fokus på integration. Initiativet blev godt
modtaget med ca. 150-200 deltagere pr. valgmøde.
Politiken bidrog med mobile redaktioner i Aarhus, Guldborgsund, Helsingør og Ringkøbing. For at skabe dialog og
synlighed i lokalområderne inviterede de borgere i byerne til både åbne redaktionsmøder og debatarrangementer med
de lokale politikere.
Jyllands-Posten lancerede artikelserien ’Bedst at Bo’ om kommunale forskelle i dagens Danmark. For at fremme debat
og det lokale demokrati dækkede JP Aarhus og JP Østjylland dækkede som noget nyt både livet i Odder, Skanderborg,
Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Under valgkampen tog Jyllands-Postens debatsider 14 forskellige emner
op, hvor politikere, eksperter, brugere og medarbejdere i den offentlige sektor skulle forholde sig til dem.

Valgdebat i Pressen.

Foto: Jacob Ehrbahn, POLFOTO

3.4 Beskyttelse af privatlivet
Privatlivspolitik er et højt prioriteret område for alle medier i JP/Politikens Hus. Brugerne skal være trygge ved at
anvende vores digitale medier og øvrige tjenester. Vi arbejder på gennemsigtighed og åbenhed omkring indsamling og
behandling af personoplysninger. Vore medier har egne persondatapolitikker på deres hjemmesider, ligesom de
tværgående politikker findes på koncernens hjemmeside (http://jppol.dk/da/specialsider/cookies.aspx).

3.5 Retningslinjer for bijob
Medierne i JP/Politikens Hus har klare retningslinjer for de redaktionelle medarbejderes mulighed for bijob. Ansvaret
for disse retningslinjer er placeret hos de enkelte nyhedsmedier, og retningslinjerne fremgår af såvel
ansættelseskontrakter som af lokale politikker.
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4 Arbejdsplads med omtanke
JP/Politikens Hus både støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
Mediebranchen er tæt reguleret af overenskomster og lokalaftaler. Respekten for organisationsfrihed og retten til
kollektiv forhandling er fuldt ud respekteret og anerkendt i virksomheden.

4.1 Medarbejdere
JP/Politikens Hus ønsker så vidt muligt at afspejle befolkningens sammensætning, da vores medier er målrettet og
benyttes af alle dele af samfundet. Vi tilstræber diversitet i medarbejderstaben. Diversitet skaber værdi,
medarbejdertilfredshed, innovation og udvikling til gavn for koncernen og medarbejdere. Vi vil altid vælge de mest
kvalificerede medarbejdere og aldrig rekruttere specifikt på baggrund af køn, tro, alder, etnisk baggrund eller
seksualitet.
Koncernen beskæftiger 2140 medarbejdere. Fordelingen mellem mænd og kvinder er 40 pct. kvinder og 60 pct. mænd.
Blandt ledere er fordelingen 34 pct. kvinder og 66 pct. mænd. Blandt journalister er fordelingen 27 pct. kvinder og 73
pct. mænd. Den kommercielle koncernledelse bestod ved udgangen af 2017 af ti personer; seks mænd og fire kvinder.
I 2016 bestod koncernledelsen af ni mænd og tre kvinder.
Samlet medarbejderstab

40 pct.

Ledere

/

60 pct.

Den kommercielle koncernledelse

40 pct.

/

34 pct.

/

66 pct.

27 pct.

/

73 pct.

Journalister

60 pct.

Aldersfordelingen blandt medarbejdere spænder bredt. 72 pct. af medarbejderne er mellem 30-59 år, 19 pct. er under
30 år og 11 pct. er over 60 år. JP/Politikens Hus tilstræber at skabe en attraktiv arbejdsplads. 60 pct. af
medarbejderstaben har arbejdet i koncernen i mindst 5 år.

Anciennitet

Aldersfordelingen blandt medarbejdere
30%
25%

20%
15%
10%
5%

0%
0-19 år 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
år
år
år
år
år
år

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-4 år

5-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år

JP/Politikens Hus’ CSR-rapport 2017 | Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar

side 7

Vi arbejder for at skabe rammer, så flere stillinger i koncernen kan besættes af handicappede personer og personer,
der ønsker at komme i jobtræning, ligesom vi beskæftiger flere medarbejdere i fleksjob.
Der er ligeledes indledt samarbejde med Københavns Kommune om ansættelse af flygtninge. I 2017 har en flygtning fra
Syrien været ansat i virksomhedspraktik på Politiken med henblik på et efterfølgende toårigt
integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU). Koncernen ser gerne flere lignende ansættelser, hvor de giver mening,
hvorfor det er besluttet, at koncernen bidrager med lønomkostninger det første år. Målsætningen er 1-2 ansættelser
om året de kommende tre år.

Ekstra Bladets redaktion.

Foto: Henning Hjorth

4.2 Indsats vedrørende det underrepræsenterede køn
JP/Politikens Hus har gennem flere år haft opmærksomheden rettet mod at få flere kvinder i ledelsen. Vi har en
konkret målsætning om at have mindst 40 pct. kvinder i ledelsen, således at andelen afspejler kønsfordelingen i
medarbejderstaben. Fra 2008 til 2017 er andelen af kvinder i ledelsen steget fra 28 pct. til 34 pct.
I den kommercielle koncernledelse er andelen af
kvinder øget fra 25 pct. til 40 pct. siden 2016.

Kvinder i ledelsen
40

35
For JP/Politikens Hus A/S’ bestyrelse er den
vedtagne målsætning og politik, at der tilstræbes
30
en ligelig kønsmæssig fordeling. Henset til
25
kontinuitet i bestyrelsen, kompetencefordeling og
20
bestyrelsens størrelse i øvrigt, er det
15
målsætningen, at intet køn har en lavere
10
repræsentation end 33 pct. i 2017. Andelen af
kvinder i bestyrelsen faldt fra 2015 til 2016 fra 25
5
pct. til 20 pct. Det skyldes, at bestyrelsen i 2016
0
blev reduceret fra tolv til ti medlemmer. Blandt de
2008
2017
to udtrådte medlemmer var én kvinde og én
mand. I 2017 er næstformanden blevet udskiftet. Både den forhenværende og nuværende næstformand er mænd. Ved
udskiftningen af næstformanden blev der lagt vægt på næstformandens særlige strategiske kompetencer og indgående
kendskab til virksomheden. Det påhviler bestyrelsesformanden sammen med ejerne at arbejde for, at målsætningen
opfyldes.

Arbejdet med at øge antallet af kvinder i alle ledelsesorganer fortsættes i 2018.
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Der er i hovedforretningerne udarbejdet treårige handlingsplaner, der løber frem til 2018. Handlingsplanerne skal
bidrage til, at indsatsen for flere kvinder i ledelsen bliver en integreret del af rekrutteringsprocesser og arbejdet med
lederudvikling. Handlingsplanerne evalueres løbende. Ligeledes gennemføres med jævne mellemrum en
spørgeskemaundersøgelse, senest i 2015, der afdækker medarbejdernes oplevelser af muligheder og barrierer for at
blive leder. Der planlægges en ny undersøgelse i 2018. Endelig er der i koncernens mentorprogram særlig fokus rettet
mod udvikling af kvindelige ledere i alle forretningsenheder.
For at få yderligere viden om eventuelle barrierer, når det gælder karrierelogik, arbejdskultur og værdisæt planlægges
det at igangsætte en ekstern undersøgelse i 2018. Undersøgelsen skal afdække, hvordan koncernen i fremtiden bliver
bedre til at rekruttere og fastholde kvinder i talentforløbet til lederposterne og dermed sikre bedre udnyttelse af
medarbejderpotentialet. Undersøgelsen skal udmønte sig i et prioriteret katalog af forslag til forbedringer og tiltag.

4.3 Elever og praktikanter
Koncernen ønsker at bidrage med yderligere elev- og praktikpladser, som der fortsat er mangel på i Danmark, til unge
under uddannelse, hvorfor der kontinuerligt arbejdes aktivt på at lokalisere egnede elev- og praktikpladser.
Elever og praktikanter er et vigtigt og prioriteret
udviklingsområde i JP/Politikens Hus. I 2016 havde
JP/Politikens Hus i alt 71 elever og journalist- og
fotopraktikanter. I 2017 var tallet 88.

Elever og praktikanter
70
60

På redaktionerne er der praktikvejledere, der har
ansvaret for at bistå journalist- og fotopraktikanter med
deres uddannelsesforløb, feedback samt netværk.

50

For administrative elever og økonomielever er der i
2017 iværksat et pilotprojekt omkring dannelsen af et
elevnetværk. Formålet med netværket 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.

20

40
30

10
0
2015
Elever

2016

2017

Journalist-/fotopraktikant

4.4 Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik
Vi har siden 2006 haft en nedfældet arbejdsmiljø- og sundhedspolitik. Den danner grundlag og udstikker de
overordnede retningslinjer for, hvorledes arbejdsmiljøarbejdet skal foregå i koncernen. Arbejdsmiljøpolitikken tages
løbende op til revision i arbejdsmiljøudvalgene, så virksomhedens arbejdsmiljø- og sundhedspolitik holder sig relevant.
Arbejdsmiljøpolitikken foreskriver:
at vi udvikler og forbedrer arbejdsmiljøet, så det er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling,
at vi prioriterer sikkerhed, sundhed og trivsel højt, at arbejdsmiljøet indgår som en integreret del af
virksomhedernes øvrige forretningsgange,
at vi arbejder systematisk og effektivt med forbedringer på baggrund af et samlet overblik over eksisterende
arbejdsmiljøpåvirkninger og -forhold,
at vi viser behørig respekt for den enkelte medarbejders behov,
at vi sikrer, at arbejdsmiljøarbejdet foregår i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt andre relevante
udvalg og afdelinger, herunder Samarbejdsudvalget og vor afdeling for løn og personale.
Med udgangspunkt i loven om røgfri miljøer har JP/Politikens Hus en rygepolitik, der sikrer, at medarbejderne
beskyttes mod passiv rygning. Politikken indebærer, at der ikke må ryges inden døre, hvilket også omfatter kantiner,
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kontorer, trapper, toiletter, elevatorer, gangarealer, mødelokaler og foredragssale. Dette forbud omfatter også ecigaretter.

4.5 Arbejdspladsvurdering (APV) samt arbejdsmiljøorganisationernes arbejde
Den lovpligtige APV-vurdering er i store dele af koncernen udvidet og omfatter også gruppeinterview med henblik på at
få et mere nuanceret indblik i eventuelle arbejdsmiljøproblemer, herunder særligt problemer med det psykiske
arbejdsmiljø, krænkende adfærd samt arbejdsrelateret vold og trusler om vold. Alle arbejdspladser og
arbejdsfunktioner er omfattet af arbejdsmiljø- og sundhedspolitikken, herunder leverandører og eksterne håndværkere,
hvis arbejde har indflydelse på arbejdsmiljøet. Formålet er i højere grad at sætte ind proaktivt på eventuelle
problemområder og dermed kunne fokusere forebyggende tiltag. Dette også afstedkommet af sag med Arbejdstilsynet
om rådgivningspåbud for at afdække forhold om det psykiske arbejdsmiljø på Jyllands-Postens redaktion, der forløb i
2015/16.
Vi arbejder systematisk med at forebygge arbejdsulykker blandt andet med afsæt i arbejdspladsvurderinger. Der
udfærdiges årlige ulykkesstatistikker, ligesom nærved-hændelser registreres for at sikre bedst mulig forebyggelse af
ulykker. Arbejdspladserne tilpasses de enkelte medarbejderes behov, og vi tilbyder coaching om stress,
flekstidsordninger og gratis personlig rådgivning omfattende psykologer, speciallæger i psykiatri, socialrådgivere,
speciallæger i almen medicin og misbrugskonsulenter gennem en aftale med Falck Healthcare. Denne service har åbent
døgnet rundt med tilbud om at afholde første personlige samtale inden for 24 timer efter henvendelsen.
I 2016 og 2017 har der været særlig fokus på arbejdsrelateret vold og trusler, der finder sted, når en medarbejder
udsættes for vold, trusler, krænkelser, herunder digitale krænkelser og chikane, som kan relateres til arbejdet – også
uden for arbejdstid. Arbejdsmiljøgrupperne har foretaget en kortlægning af særligt udsatte medarbejdergrupper og har
igangsat forebyggelsestiltag. Herudover registreres alle hændelser, hvor trusler eller krænkelser har fundet sted,
centralt. Disse tiltag har blandt andet øget fokus på området for de medarbejdergrupper, der er særligt udsatte, og
dermed sikret, at hændelser bliver behandlet, også i forhold til forebyggende tiltag.
I 2018 vil der være fokus på forebyggelse af stress og sygefravær.
Medarbejderne tilbydes ergonomisk rådgivning, afspændingsmassage, influenza-vaccination, rygestopkurser,
misbrugsbehandling, hjertestartskurser, førstehjælps- og repetitionskurser samt fælles motion i form af løb med videre.

JP/Politikens Hus deltager i stort omfang i DHL-løbene i København og Aarhus.
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4.5.1 Chikane og krænkende adfærd
Som følge af tidens store fokus på chikane og krænkende adfærd på arbejdspladsen er den interne
kommunikationsindsats øget. Blandt andet er det blevet understreget over for medarbejderne, at der altid er mulighed
for en fortrolig samtale med koncernpersonalechefen, såfremt medarbejdere skulle have oplevet en krænkende
adfærd.

4.6 Sygefravær
Koncernens gennemsnitlige sygefraværsprocent var i 2016 3,1 pct., i 2015 var fraværsprocenten 2,9, pct. Koncernens
sygefravær ligger på niveau med Dansk Arbejdsgiverforenings områder (DA), som ligeledes i 2016 var på 3,1 pct. 1
Stigningen i sygefraværsprocenten for koncernen
samt forventning på landsplan om øget antal af
langtidssyge med begrundelse i stressrelaterede
sygdomme nødvendiggør, at der aktivt arbejdes med
en politik og handlingsplan for tidlig indsats overfor
sygemeldte medarbejdere samt en fortløbende
indsats på forebyggende sundhedstiltag generelt. Helt
konkret udmøntes dette nu i en tidlig proaktiv indsats
ved første stresstegn frem for en akut reaktiv indsats.
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I 2017 indledte koncernen et forløb med PFA, hvor parterne i fællesskab søger at forbedre sygdomsforløb gennem aktiv
skadesbehandling allerede efter 14 dage. Dette ved at iværksætte et forløb med leder, medarbejder og
læge/specialist, f.eks. erhvervspsykolog, når det vurderes at være hensigtsmæssigt, for derigennem at forøge
chancerne for medarbejderens tilbagevenden til arbejdet.
Samtidig er der blevet sat yderligere ressourcer af til kommunikation og rådgivning af personaleansvarlige ledere med
henblik på forebyggende indsats samt reaktivering af medarbejderen, når sygemeldingen er konstateret.
Herudover arbejdes der fortløbende med forebyggende sundhedstiltag i forhold til nedbringelse af sygefravær.
Koncernens pensionsaftale med PFA har fået dækningen på helbredssikringen udvidet, således at hurtig indgriben ved
f.eks. stresssymptomer bliver muligt, ligesom at hjælp, også til kiropraktor og fysioterapi, bliver dækket efter konkret
behov. Samtidig vil kommunikation om, hvor der kan hentes hjælp ved tegn på mistrivsel, tydeliggøres og intensiveres.
Via pensionsordningen tilbyder vi medarbejdere adgang til råd om og vejledning til at håndtere fysiske, psykiske og
sociale problemer – store som små. Ordningen er et supplement til den eksisterende Falck Healthcare ordning.
Ansatte tilbydes helbredssikring med udvidet dækningsområde mod en mindre egenbetaling. Medarbejdernes børn er
også omfattet.

4.7 Medarbejdertilfredshed
I JP/Politikens Hus får medarbejdere, med undtagelse
af studentermedhjælpere og freelancere, tilbud om et
afgangsinterview, der skal afdække deres vurdering af
arbejdspladsen. Af interviewene fremgår det i 2017, at
80 pct. kan forestille sig at vende tilbage til koncernen
på et senere tidspunkt, mens 90 pct. ville anbefale
andre at søge job i JP/Politikens Hus. Det er samme
niveau som i 2016.
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Fratrådte medarbejderes tilfredshed med
tiden i JP/Politikens Hus
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DA offentliggør først sygefravær for 2017 i april, hvorfor fraværsprocent for 2017 ikke indgår i redegørelsen.
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På en skala fra 1 til 7 – hvor 1 er meget utilfreds,
og 7 er meget tilfreds – var der i 2017 et
gennemsnit på 5,3 i den samlede tilfredshed med
tiden i JP/Politikens Hus. I 2016 var tallet 5,4.
Som det ses af den procentuelle fordeling
nedenfor har 97 pct. i 2017 angivet tilfredshed
med deres ansættelse i JP/Politikens Hus.
Fra 2017 undersøges tillige nyligt tiltrådte
medarbejderes indtryk og trivsel af koncernen.
Således modtager alle nye medarbejdere en
måned efter tiltrædelse en mail med en række
spørgsmål angående deres arbejde, trivsel m.v.
Det er et nyt initiativ, hvorfor der endnu ikke
foreligger analyser heraf.

Fordelingen af fratrådte medarbejderes
tilfredshedsmåling med deres tid i JP/Politikens Hus
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4.8 Dagbladet Politikens Hjælpefond
Fonden, der blev etableret i 1966, yder tidsbegrænset støtte til funktionærer og redaktionelle medarbejdere, som efter
tjeneste i A/S Dagbladet Politiken er fratrådt med alders- og eller invalidepension, samt til enker efter sådanne
funktionærer og redaktionelle medarbejdere, som er afgået ved døden enten under aktiv tjenester eller efter at være
gået på pension. Der kan endvidere efter bestyrelsens skøn ydes støtte til andre, der har haft tilknytning til A/S
Dagbladet Politiken, eller til deres pårørende, eller ydes støtte til personer, der har behov for hjælp i social vanskelig
situation.

4.9 Kantine
Vi tilbyder sunde kantineforhold i vidt omfang med vægten på økologiske råvarer og maksimalt fedtindhold i kød på ti
procent. Kantinerne på Rådhuspladsen og i Viby prioriterer anretninger med et minimum af fedt og sukker.
I relation til vore kantineindkøb køber vi, så vidt muligt, økologisk kød og primært fisk fra bæredygtigt fiskeri. Kaffe og
te er Fair Trade produkter, og kantinerne arbejder målrettet på at undgå madspild. PVC-holdig emballage undgås og
erstattes med alternativer.

Kantinekøkkenet i Viby.
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5 Udgivelse med omtanke
5.1 Tryk
Den trykte avis er et stort forretningsområde for JP/Politikens Hus, hvorfor koncernen arbejder på at reducere
miljøbelastningen i alle led. Avispapiret, der indkøbes og distribueres i branchefællesskabet ”Pressens Fællesindkøb”,
stammer udelukkende fra certificeret papirproduktion i Skandinavien, hvor ny- og genplantning og deraf følgende mere
plante (skov)vækst medfører et positivt CO2-regnskab for selve papirfremstillingen, der suppleres med anvendelse af
genbrugspapir, ligesom vi trykker på det tyndest mulige papir (40 gram pr. m2) for dermed at reducere papirforbruget.
Vi bidrager endvidere aktivt i branchefællesskaber til at udvikle mindre miljøbelastende trykmetoder, trykfarver og
rensevæsker. Ikke-solgte aviser samt overskydende aviser indsamles til målrettet genanvendelse.

5.2 Distribution
I distributionen har arbejdet med at
reducere miljøbelastningen lydmæssigt og
CO2-mæssigt medført, at der i 2017 er
indsat yderligere ca. 200 eldrevne
køretøjer (især scootere og cykler).
Omkring 40 pct. af den samlede
distribution sker nu på eldrevne køretøjer
(mod ca. 30 pct. i 2016 og ca. 25 pct. i
2015, og udskiftningen fortsætter i de
kommende år.
Distributionen har ultimo 2017 anskaffet
900 holdbare mobiltelefoner, der indfases
til afløsning af de printede lister, som
budene hidtil har distribueret efter.
Hensigten er at udfase papirlisterne helt i
distributionen over de kommende år.

Andel af samlet distribution, der foregår på eldrevne
køretøjer
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Et cykelbud fra Bladkompagniet i færd med omdeling af aviser, blade m.v.
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5.3 Elforbrug
Der er løbende fokus på energiforbrug på serverudstyr/-kapacitet. Der arbejdes på optimering af it-infrastruktur og
serverkapacitet gennem kontinuerlig investering i effektiv kapacitet, der bruger mindre strøm. Der pågår p.t. renovering
af gårdfacader i Vestergade 22, hvor facaden isoleres. Energibesparelsen heri vil have virkning i 2018.
På Rådhuspladsen er koncernen gået fra konventionel køl til fjernkøl, hvilket også bidrager til nedbringelse af
energiforbruget. CO2-reduktionen for fjernkøling forventes i 2017 at blive reduceret med over 70
pct., hvor den for et lokalt anlæg vil ligge på 124 g/kWh, mens den for fjernkøling kun vil ligge på 36
g/kWh. Den samlede CO2-reduktion vil i perioden 2015-2034 være 1.687 tons svarende til 88 tons om året2.
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JP/Politikens Hus' CO2-udslip ved hhv. lokalt anlæg og fjernkøling

CO2-udslip ved lokalt anlæg

Koncernen har et miljøudvalg blandt
medarbejderne, som løbende opdaterer
kataloget over områder, hvor vi kan mindske
koncernens unødige energiforbrug.
Miljøudvalget lægger tips og tricks på vores
intranet, så medarbejderne opfordres til at
spare på CO2-forbruget og tænke mere
miljørigtigt.
Det løbende fokus på nedbringelse af
elforbruget har medført, at det samlede
elforbrug på koncernens to hovedadresser
på Grøndalsvej 3 i Viby og Rådhuspladsen
37 i København er faldet med 6 pct. fra
3.191 MWh i 2016 til 3000 MWh i 2017.
Siden 2015 er elforbruget faldet med samlet
14 pct.

CO2-udslip ved fjernkøling
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5.4 Affaldssortering
Affaldssorteringsplanerne er nu næsten implementeret fuldt ud på koncernens ene hovedadresse på Rådhuspladsen 37
i København. Der er således opsat affaldssorteringsstationer i alle afdelinger, og kontorerne har fået suppleret
skraldespanden med en kasse til papir. Der sorteres som minimum efter papir, pap, tonere, elektronik og kaffegrums.
Der er desuden oprettet sorteringssteder efter: Andet affald, småt brændbart, aviser og pap, hård plast, lyskilder,

2: Kilde: Hofor
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glas/flasker, metal (dåser), elektronik (mindre ting), toner og batterier. Al elektronik af større omfang sorteres og
videresælges hvis muligt.
Alm. brandbart affald er faldet fra 268 tons i 2016 til 178 tons i 2017 svarende til gennemsnitligt 110 kg. pr.
medarbejder i 2016 og 80 kg. pr. medarbejder i 2017. Faldet skyldes en bedre lokal affaldssortering, som dog endnu
ikke er 100 procent implementeret. Dette kan ses i stigning af følgende produkter: Bølgepap, bedre papirkvaliteter,
flasker, plastdunke, plastdunke og -flasker, madaffald, jern og metal samt elektriske og elektroniske produkter.
Implementeringen af affaldssorteringsplanerne påbegyndes på koncernens anden hovedadresse på Grøndalsvej 3 i
Viby.

Aviser i affaldscontainer i JP/Politikens Hus.
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6 Overskud med omtanke
JP/Politikens Hus er en fondsejet virksomhed. Målet er at sikre udgivelsen af de tre nyhedsmedier, men der er i højeste
grad også et samfundsmæssigt sigte. Hvert år uddeler Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond større beløb til
sociale, kulturelle, presse- og uddannelsesmæssige formål eller til andre samfundsopgaver særligt på de områder, hvor
det offentlige ikke har mulighed for at yde støtte i tilstrækkeligt omfang.

6.1 Politiken-Fonden støtter
Politiken-Fonden har i 2017 ydet støtte til bl.a. Politikens Frihedspris, Politikens Litteraturpris, Folkemødet på
Bornholm, Politikens Kritikerskole, CPH:DOX Politikens Publikumspris, en række kulturelle projekter, gallerier,
udstillinger, en række sociale projekter, kulturelle bevaringsprojekter, en lang række bogudgivelser, flere festivaler,
stipendiater, en række journalistiske projekter, konferencer og priser, Dansk Folkehjælp

Modtagere af Politikens Frihedspris, 2017: Axel Grafmann og Nico Jankowski, SeaWatch

Foto: Finn Frandsen

6.2 Jyllands-Postens Fond støtter
I 2017 har Jyllands-Postens fond støttet en række kulturelle projekter, f.eks. Danwatch, et uafhængigt, undersøgende
medie og researchcenter, bogudgivelser f.eks. Svend Aagaard bog om Torben Dalby Larsen, Gert Barslunds bog og
dokumentar om Oksbøl lejren m.v., festivaler herunder Vendsyssel Festivalen, Skandinaviens største festival for
klassisk musik, Thy Kammermusikfestival, Fejø Kammermusikfestival, Kulturmødet Mors, Anholt Litteraturfestival 2017
m.v., en række sociale initiativer såsom Kvindehuset Aarhus’ integrationsarbejde, Kofoeds Skole på Amager, der har
etableret et mosteri som omdrejningspunkt for en række sociale og pædagogiske aktiviteter for udsatte borgere.
Desuden er der ydet støtte til et filmprojekt, som Rigshospitalet står bag, hvor man har forsøgt at formidle svært
tilgængeligt stof på en ny måde. Også den amerikanske organisation Freedom House er betænkt med et beløb til
udarbejdelse af rapport om pressefrihed i Polen, der er et af flere lande i Østeuropa, hvor ytringsfriheden er under pres.
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6.3 Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politikens fælles samfundsansvarsinitiativer
>

I slutningen af 2016 lancerede Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet ’Newsdesk’, som er et nyt interaktivt
browserbaseret læringsværktøj, hvor elever og studerende kan producere deres egen avis. Newsdesk bidrager til
forståelse af mediernes rolle i demokratiet og kan styrke elevernes sproglige evner. Systemet kan anvendes gratis
af alle uddannelsesinstitutioner. Når eleverne har lavet deres avis, bliver den trykt i 500 eller 1.000 eksemplarer og
leveret på skolen, så eleverne kan distribuere dem i lokalområdet. Avisen ligger også online som en digital avis, og
elevernes medieproduktioner kan deles på de sociale medier.

>

JP/Politikens Hus’ skoleafdeling driver hvert år Mediekonkurrencen for Skoler. Konkurrencen i 2017 var et
samarbejde med Røde Kors støttet af Danida over emnet: ’På flugt’. 300.000 skoleaviser blev trykt og distribueret i
hele Danmark. Røde Kors, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken lavede et omfattende læremateriale og
elevsite (trykt og online) om emnet og den journalistiske genre til brug i undervisningen før og under
mediekonkurrencen. Konkurrencen blev afsluttet med en større event i Pressen, hvor otte vinderklasser deltog.
Undervisningsministeren holdt tale, og chefredaktørerne overrakte medaljer. Mediekonkurrencen for Skoler 2018
er et stort samarbejde mellem JP/Politikens Hus, Mary Fonden, Ole Kirks fond, Ligestillingsafdelingen i
Udenrigsministeriet og Sex og Samfund. Emnet er ’ELSK DIG SELV – Krop og idealer’. Konkurrencen løber af
stablen i ugerne 9-12 2018.

>

Alle tre nyhedsmedier deltager ved Folkemødet på Bornholm, og arrangerer og deltager i debatter og
arrangementer med henblik på at styrke den offentlige debat.

6.4 Samfundsansvarsinitiativer på Ekstra Bladet
>

Ekstra Bladet støtter på forskellig vis idrætslivet i Danmark. Blandt andet står Ekstra Bladet bag ’Skolefodbold’ –
verdens største skolefodboldturnering, som Ekstra Bladet har arrangeret siden 1961. Projektet udtrykker Ekstra
Bladets engagement i at drive fodbolden – også i skolerne. En af konsekvenserne har blandt andet været, at
antallet af pigespillere er steget betydeligt efter at pigefodbold blev en del af turneringen.

Ekstra Bladet Skolefodboldfinaler 2016/2017.

Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Foto

>

I samarbejde med Dansk Idræts Forbund og Team Danmark støtter Ekstra Bladet Sportens ”Hall of Fame”.

>

Ekstra Bladet foretager hvert år en juleindsamling i samarbejde med Dansk Folkehjælp til fordel for fattige danske
børn. En julehjælpspakke består af 500 kroner til køb af mad, 500 kroner til legetøj og 500 kroner til sportsudstyr.
Ansøgere skal godkendes af deres kommune for at kunne komme i betragtning. Hver indsamlet krone går
ubeskåret til de udvalgte familier. I 2017 blev der samlet 12,4 mio. kr. ind, hvilket betød, at 9.540 familier kunne
modtage julehjælp fra Dansk Folkehjælp.
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Ekstra Bladet uddeler eller støtter følgende priser:
>

Ekstra Bladet uddeler hvert år Victorprisen opkaldt efter en af Ekstra Bladets forhenværende chefredaktører, Victor
Andreasen. Prisen gives til personer i medieverdenen for en helt ekstraordinær indsats. I 2017 gik prisen til
chefredaktør Espen Eigil Hansen fra Aftenposten i Norge. Han modtog prisen bl.a. for at stå op imod Facebook og
insistere på at bringe det ikoniske billede af den vietnamesiske pige, der flygter under et napalmangreb.

>

Ekstra Bladet støtter ’Kravling’, der er de journaliststuderendes fejring af indhold og talent. Ekstra Bladet bakker
også op om ’Medielejr’, der ligeledes er et initiativ som støtter journaliststuderende.

6.5 Samfundsansvarsinitiativer på Jyllands-Posten
>

Jyllands-Posten er i vidt omfang involveret i undervisnings- og oplysningsaktiviteter. Avisen har som målsætning at
være blandt landets førende udbydere af viden målrettet undervisningssektoren – primært grundskolen og de
gymnasiale uddannelser.

>

Jyllands-Posten samarbejder med en række kulturinstitutioner, herunder Aarhus Teater, ARoS, Den Jyske Opera,
Moesgaard, Den Gamle By, og har derudover et samarbejde med musikfestivalen Northside.

>

Kulturmødet Mors er en årlig begivenhed, som Jyllands-Posten bidrager til. I 2017 arrangerede Jyllands-Posten fire
debatmøder – ét om public service i fremtiden med deltagelse af kulturministeren og en stor del af medieudvalget,
ét om Jyllands-Postens egen serie ’Her er godt at bo’ med fokus på kulturens lokale betydning, ét om samarbejde
mellem erhvervsliv og kulturliv og ét om dansk films krise. Jyllands-Posten er mediepartner på Kulturmødet og
udgav også i år som tidligere år en særavis op til mødet, som blev uddelt de to dage, mødet varede.

Kulturmødet Mors.

Foto: Casper Holmenlund Christensen/POLFOTO

>

I sommeren 2017 samarbejdede Jyllands-Posten med Verdensballetten og arrangerede blandt andet en
læserafstemning om en særforestilling, som endte med at blive afviklet for børn og deres pårørende samt indbudte
læsere på Børnekræftafdelingen på Skejby Sygehus.

>

Jyllands-Posten arrangerede i 2017 en række udsolgte forfatterarrangementer med bl.a. Tom Buk-Swienty og Puk
Damsgård.

>

Jyllands-Posten tilbyder – og arrangerer – desuden via Mit JP sine abonnenter rabatteret adgang til
debatarrangementer. Dertil kommer flere kulturelle tilbud: Rabatteret adgang til operaforestillinger,

JP/Politikens Hus’ CSR-rapport 2017 | Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar

side 18

Verdensballetten, rundvisninger med kunstkritiker på førende danske kunstmuseer. Besøg ”bag kulisserne”
arrangeres også fx i Karup Lufthavn, Vestre Landsret, Foulum forsøgsstation og på Thise Mejeri.
Jyllands-Posten uddeler eller støtter følgende priser:
>

Årets Sportsnavn, stiftet i 1991, uddeles én gang årligt sammen med Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Den er
Danmarks officielle sportspris og samtidig den største. Årets Sportsnavn i 2017 blev badmintonspilleren Victor
Axelsen.

>

Laust Jensen Prisen, en journalistisk hæderspris stiftet i 1994, som tildeles danske journalister, der ved
idéudvikling og ihærdighed har ydet en særlig indsats for pressen og det medie, de tjener. Prisen blev sidst uddelt i
2011 til journalist, Keld Louie Pedersen.

>

Jyllands-Postens ytringsfrihedspris, stiftet i 2006, tildeles personer, som har brugt deres ytringsfrihed til at udfordre
meninger og holdninger, og som har måttet betale en personlig pris for det frie ord. I 2010 faldt valget på den
somalisk fødte forfatter Ayaan Hirsi Ali og i 2011 på journalist Puk Damsgård Andersen. Prisen blev senest uddelt i
2015 til Jacob Mchangama, direktør for den juridiske tænketank Justitia.

6.6 Samfundsansvarsinitiativer på Politiken
Politiken har en stærk tradition inden for kulturen – både i og uden for spalterne. Dertil kommer, at Politiken er ’Den
levende avis’, hvilket dels kommer til udtryk igennem egne arrangementer, og dels ved at Politiken samarbejder med en
række store sports- og kulturbegivenheder.
Politiken samarbejder med og støtter en række sportsaktiviteter som for eksempel det årlige maraton i Københavns
gader, Politiken Mini Maraton, KMD 4:18:4 samt KMD Ironman Copenhagen og Aarhus (triatlon). Der er også skak på
programmet med Skoleskak, der med mottoet ’det skal være sjovt at blive klogere’, er en landsdækkende dag i
skakkens tegn for elever i Folkeskolen.
I 2017 samarbejdede Politiken med en række kulturinstitutioner og kulturfestivaler:
>

Inden for musik: Roskilde Festival, Copenhagen Jazz Festival, Heartland Festival og Distortion.

Orange Scene, Roskilde Festival
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>

Førende spillesteder som for eksempel DR Koncerthuset, Mogens Dahls koncertsal, Copenhagen Phil m.fl.

>

Inden for kunst og museer samarbejder Politiken med Louisiana og en lang række førende danske museer.

>

Inden for film støttes CPH PIX, CPH DOX og DOX BIO.

>

Inden for foto er Politiken vært for World Press Photo-udstillingen og samarbejder med Copenhagen Photo Festival.

>

Herudover er Politiken aktiv under Historiske dage, Irmamessen Århus Festuge og BogForum.

>

Politiken arrangerer løbende debatmøder med nationale og internationale debattører om aktuelle emner og er en
aktiv deltager i Folkemødet på Bornholm.

Politiken uddeler eller støtter følgende priser:
>

Politikens Undervisningspris uddeles med støtte fra Lundbeckfonden til en lærer, der udfordrer og griber eleverne,
engagerer dem og viser nye perspektiver i undervisningen.

>

Politikens Litteraturpris, der i 2017 blev uddelt til Merete Pryds Helle for romanen ’Folkets skønhed’. Med prisen
følger et legat på 200.000 kr., som er sponsoreret af Politiken-Fonden.

>

Politikens Frihedspris. Prisen uddeles en gang årligt til en eller flere personer, som har taget et fremtrædende
ansvar i kampen for friheds- og fundamentale menneskerettigheder. Prisen sponsoreres af Politiken-Fonden. Prisen
gik i 2017 til Axel Grafmann og Nico Jankowski fra SeaWatch, der er en organisation, der redder bådflygtninge i
den livsfarlige færd over Middelhavet.

>

Årets Fund, som er Danmarks ældste idrætspris og målrettet idrætstalenter. Alle specialforbund under Danmarks
Idræts-Forbund (DIF) inviteres til at indstille kandidater til kåringen af Årets Fund. Alle indstillede kandidater
præsenteres i Politiken, og de ti bedst placerede hyldes ved en prisuddeling i JP/Politikens Hus sidst på året.

>

Ibyen-Prisen, som blev stiftet i 2008. Ibyen-Prisen hylder de steder eller personer, der i det forgangne år har gjort
København til et sjovere sted at leve, og er en rendyrket læserpris. Der blev i 2017 uddelt seks priser: Årets
Musiknavn, Årets Bar, Årets Spisested, Årets Café og Årets Sted i Byen. Samt det der kan betragtes som
hovedprisen, Årets Københavner.

>

På de københavnske filmfestivaler CPH:DOX og CPH PIX dyster ti udvalgte film om at vinde Politikens
Publikumspris. Filmene er udvalgt af festivalerne i samarbejde med Politikens Film & TV redaktion. Vinderen af
publikumsprisen på CPH PIX præmieres med distributionsstøtte i form af annoncering på Politikens platforme.
Mens vinderen af CPH:DOX får 50.000 kr., som er sponsoreret af Politiken-Fonden. Publikumsprisen på CPH:DOX
gik i 2017 til filmen ’City of Ghosts’, som handler om krigen i Syrien. Filmens skabere donerede det fulde
præmiebeløb til CSRO, en nødhjælpsorganisation i Syrien.
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