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I SAMFUNDETS TJENESTE
Oplysning til borgerne om samfundet.
Så enkelt kan opgaven for JP/Politikens Hus
beskrives. Med journalistik, debat og litteratur
forsøger vi at udstyre borgerne med fakta og
viden, som gør dem bedre rustet til at tage
aktivt del i et demokratisk samfund. Vi driver
publicistisk virksomhed.
Helt fundamentalt er JP/Politikens Hus bygget
på princippet om redaktionel uafhængighed.
Hvert enkelt nyhedsmedie har sin egen
ansvarshavende chefredaktør, som har det
fulde og hele ansvar for indholdet i det pågældende medie. Der kan derfor være stor forskel
på den redaktionelle linje i de enkelte medier.
Men det er faktisk meningen. Vi ønsker ikke, at
vores medier går i takt.
To krav er dog fælles for vores medier. For det
første kravet om, at indholdet hviler på fakta.
Vi søger den bedst opnåelige version af sandheden. Herved adskiller vi os fundamentalt fra de
sociale medier, som villigt distribuerer løgne
og misinformation uden på forhånd at tjekke
sandhedsværdien.
Det andet krav er, at medierne skal være økonomisk bæredygtige. Redaktionel frihed hviler
på økonomisk frihed. Kun med en sund og
bæredygtig økonomi kan et medie reelt være
redaktionelt uafhængigt.
Ved at efterleve disse principper påtager JP/
Politikens Hus sig et helt afgørende samfundsansvar. Forudsætningen for velfungerende
demokratier er, at borgerne kan deltage i
valghandlinger på et oplyst grundlag, og at

vælgernes viden baserer sig på fakta, der er
fremskaffet og distribueret af uafhængige
medier. Det er helt afgørende for samfundet, at
borgerne har adgang til uafhængige, pålidelige
og stabile medier.
Det er særligt vigtigt det kommende år.
I 2019 afholdes mindst to, store demokratiske valg i Danmark; et til Folketinget og et til
Europa-Parlamentet. For vores danske medier
vil en selvstændig ambition være at ruste borgerne bedst muligt til disse to valghandlinger.
Vores aktiviteter handler dog ikke kun om
politik. Vores indhold berører også de fleste af
livets andre facetter. Det gælder blandt andet
det indhold, som udgives af vores forlag i
Danmark og Sverige. Udover bøger, der belyser
samfundsaktuelle problemstillinger og skaber
debat, udgiver forlagene stribevis af bøger, som
man kan grine af, gyse over, eller blot føle sig
godt underholdt af. Mange af de bøger, vi udgiver, bliver oversat til andre sprog, og udkommer i andre lande.
Foruden nyhedsmedier og forlag har vi en række digitale erhvervsmedier, som både producerer generelt erhvervsindhold, men også mere
specifikt indhold til særlige brancher. Flere af
vores erhvervsnichemedier publicerer også på
engelsk.
Sidst, men absolut ikke mindst, udgiver vi en
række lokale, husstandsomdelte ugeaviser i
Danmark og Sverige. I aviserne følger vi det
lokale liv tæt og er ofte de lokale samfunds primære informationskilde, hvilket er et ansvar, vi
er stolte af og bestræber os på at leve op til.
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Med godt 2.100 ansatte er vi en af Danmarks
førende medievirksomheder. Men vi ønsker
ikke at hvile på laurbærrene og har derfor
iværksat en ambitiøs vækstplan med en klar
publicistisk kerne. Med udgangspunkt i vækstplanen har vi i 2018 igangsat flere initiativer
end længe. Vi har blandt andet lanceret tre
nye erhvervsmedier, et historiemagasin, en ny
daglig podcast, en børneavis, og vi har indgået aftale om opkøb af Saxo.com, Danmarks
største online boghandel.

CSR-RAPPORT
2018

Med vores oplysningsvirksomhed løfter vi en
betydelig samfundsopgave, men vores samfundsansvar er bredere end oplysning. Vi ønsker på alle måder at udvise ansvarlig adfærd
og at bidrage til samfundet. Derfor har vi også
i 2018 valgt at gøre en ekstra indsats for miljøet
og klimaet. For første gang udarbejder vi nu en
opgørelse over koncernens samlede CO2-aftryk
for dermed at få et billede af, hvordan vi kan
nedbringe vores klimapåvirkning.
Nærværende CSR-rapport beskriver de aktiviteter, der bidrager til vort samfundsansvar, idet
der i rapporten er lagt vægt på, at rapporten
tillige kan fungere som en introduktion 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.

Brugere af JP/Politikens Hus’ medier.
Foto: Peter Hove Olesen

Stig Kirk Ørskov, Adm. direktør,
JP/Politikens Hus, januar 2019
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FORRETNINGSBESKRIVELSE
JP/Politikens Hus A/S er en af Danmarks
førende medievirksomheder. Hovedformålet
for JP/Politikens Hus er at oplyse borgerne
ved at formidle nyheder, debat og underholdning.

Med JP/Politikens Forlag udgiver vi en række
af Danmarks og Sveriges mest læste forfattere. Og i regi af Politikens Lokalaviser udgiver
vi mere end 50 lokale ugeaviser i Danmark
og Sverige.

Koncernens udgivelser tæller blandt andet
Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken
samt nogle af Danmarks toneangivende
erhvervsudgivelser. JP/Politikens Hus ejer
49,9 pct. af Dagbladet Børsen og står bag
Finans og Watch Medier.

Vi driver ligeledes tryk- og distributionsvirksomhed i form af koncernens trykkerier og
med medejerskab i Dansk Avis Omdeling og
Bladkompagniet. JP/Politikens Hus beskæftiger godt 2.100 ansatte og havde i 2018 en
omsætning på 2,8 mia. kr.

Om CSR-rapporten
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.
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ANSVAR FOR SAMFUNDET
JP/Politikens Hus’ vigtigste bidrag til samfundet
er udgivelsen af frie og uafhængige medier.
Vi tager et ansvar for, at borgerne har medier,
som rapporterer og oplyser om væsentlige
samfundsforhold og dermed skaber grundlag
for den demokratiske debat.

medier bliver præsenteret for meget, som er
vanskeligt at navigere og sortere i.
Alt sammen for at fortsætte og styrke vores
arbejde med at skabe oplyste borgere.

Uafhængige og troværdige medier

Herudover arrangerer Ekstra Bladet, JyllandsPosten og Politiken i hele landet debatmøder
om aktuelle emner, og de er hver især medie
partnere i en række kulturelle, sociale og
sportslige arrangementer. Også lokalaviserne
er i nærkontakt med borgerne i deres område
gennem arrangementer, og forlagene arrangerer forfattermøder og -debatter rundt om
i landet.

Vores medier er hver måned i kontakt med
over 3 mio. danskere på tværs af vores digitale
og trykte udgivelser. 65 pct. af den danske befolkning over 12 år læser og bruger hver måned
et eller flere af vores medier.
Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken har
over 500.000 læsere på hverdage og næsten
700.000 læsere på søndage. Hver måned har
vi 110 mio. besøg på vores nyhedssider og
knap 400 mio. sidevisninger. Et besøg på vores
nyhedssider varer gennemsnitligt næsten 6
minutter. Det betyder, at omkring halvdelen af
tidsforbruget på Danmarks 20 største kommercielle nyhedssider foregår hos vores medier.
Vi udgiver 52 lokalaviser i Danmark og Sverige,
som leverer lokale nyheder og lokal markeds
føring til mere end 1,3 mio. husstande i Danmark og Sverige hver uge.
Vores forlag udgav i 2018 mere end 130 bøger
i Danmark og knap 40 bøger i Sverige om alt
fra intriger i politik til tips til kagebagning,
rejsebøger, hårrejsende krimier, følelsesladede
romaner og meget, meget mere.
Derudover har vi i 2018 lanceret en række nye
medier herunder Børneavisen. Børneavisen
skal guide børn med seriøs og målrettet journalistik i en verden, hvor oplysning om samfundsforhold i stigende grad foregår via de sociale
medier, og hvor børn gennem særligt sociale

Overskud til oplysning og kultur

Et eksempel er den årlige Mediekonkurrence
for landets grundskoler, der i 2018 blev afholdt
for femte gang i samarbejde mellem Politiken,
Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Sex & Samfund,
Mary Fonden og Ligestillingsafdelingen i
Udenrigsministeriet. Under overskriften ’Elsk
dig selv – krop og idealer’ deltog mere end 500
skoleklasser i konkurrencen om at sætte fokus
på kropsidealer og selvværd. Samlet bruger
vi godt 2 mio. kr. på mediekonkurrencen. Det
er et stort beløb, men det er vigtigt for os, at
borgerne allerede i folkeskolen bliver bevidste
om vigtigheden af journalistik.
Et andet eksempel er Politikens Undervisningspris, som uddeles i samarbejde mellem
Politiken og Lundbeckfonden. Prisen hædrer
dygtige lærere i grundskolen, gymnasierne og
erhvervsuddannelserne, og hvert år indstilles
hundredvis af lærere fra hele landet af elever,
forældre, kolleger og skoleledere til at modtage
prisen.
Ekstra Bladet har igen i 2018 samarbejdet
med Dansk Folkehjælp om en julehjælp
kampagne for at støtte udsatte familier.
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137
Udgivne bøger
i Danmark

38
Udgivne bøger
i Sverige

110 mio.

5 min.
53 sek.
Pr. besøg

besøg har vores medier
hver måned på deres sider

388 mio.

65%

Sidevisninger
om måneden

af befolkningen
over 12 år læser
og bruger vores
medier

666.000
Læsere af vores
aviser om
søndagen

570.000
Læsere af vores
lokalaviser
i Danmark

594.000
Læsere af vores
lokalaviser
i Sverige
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Jyllands-Posten har arrangeret adskillige debat
arrangementer, særligt i Aarhus, for at drøfte
f.eks. fremtidens folkeskole, Aarhus Kommunes
økonomi m.v. med borgerne.
Alt sammen initiativer, der rækker ud over
oplysningen, der gives i nyhedsmedierne, og
som i disse tre tilfælde skaber kulturel, social
og politisk oplysning.
Vores ejere, 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 information herom kan findes på
Politiken-Fondens og Jyllands-Postens Fonds
hjemmesider.

Ansvarlige medier
Det er vigtigt for os, at borgerne oplever vores
medier som ansvarlige og troværdige.
Vores medier har et ansvar for det indhold,
de publicerer. Derfor har alle vores udgivelser
etiske retningslinjer for deres journalistik, som
alle medarbejdere er bekendt med. Disse justeres løbende, og der tages stilling fra sag til sag
om, hvordan medierne skal gebærde sig. De
etiske overvejelser er en stor del af det daglige
journalistiske arbejde på redaktionerne.
Nyhedsmediernes egne etiske regler fremgår
af deres respektive hjemmesider.
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.
Desuden deltager medierne gerne i radioog tv-programmer samt i interviews, hvor de
bliver stillet til ansvar for deres journalistiske
metoder. Det er afgørende for at sikre, at mediernes troværdighed opretholdes. JP/ Politikens
Hus’ medier følger dansk lovgivning, herunder
medieansvarsloven og reklamelovgivningen og
holder sig inden for de rammer, som Pressenævnet udstikker.
Kravet om troværdighed i mediernes journalistik er altafgørende, hvorfor vores journalisti-

ske medarbejdere skal afholde sig fra enhver
disposition, der kan skabe tvivl om denne
troværdighed og uafhængighed, herunder sammenblanding af journalistiske arbejdsopgaver
og private forhold, uanset om disse forhold er
af politisk, økonomisk eller idealistisk art.
Derfor har vores medier klare retningslinjer
for de redaktionelle medarbejderes mulighed
for bijobs. Ansvaret for håndhævelsen heraf
er placeret hos de enkelte nyhedsmedier, og
retningslinjerne fremgår af såvel ansættelseskontrakter som af lokale politikker.
Det er vigtigt for os, at indholdet på vores
sider lever op til vores høje etiske standarder.
Derfor indførte vi allerede i 2017 Kvalitetsløftet.
Kvalitetsløftet betyder, at vi præsenterer redigerede medier til såvel vores brugere som til
vores annoncører. Indholdet er – i alle hjørner
af vores medier – produceret og godkendt af
mennesker. Det repræsenterer en helt særlig
kvalitet, sikkerhed og dermed værdi for en
annoncør.

Annoncørbetalt indhold
Medierne har derfor også regler for annoncørbetalt indhold. Annoncørbetalt indhold bliver
til i et samarbejde mellem mediernes annonce
afdeling og en annoncør. Annoncørbetalt
indhold vil altid være tydeligt deklareret som
‘Annoncørbetalt indhold’ og med annoncørens
logo for at gøre det tydeligt for læserne, at artiklen er betalt. Det er dog ikke annoncørerne
selv, der skriver teksterne. Lige som annoncørerne heller ikke har nogen indflydelse på mediernes redaktionelle indhold. Alle tekster er
skrevet af de kommercielle medarbejdere hos
de enkelte medier og er underlagt det givne
medies respektive standarder for indholdet.

JP/Politikens Hus’ medier engagerer sig
i mange debatter og arrangementer.
I 2018 blev otte skoleklasser hyldet som
vindere af Politiken, Ekstra Bladet og JyllandsPostens Mediekonkurrence: ’Elsk dig Selv’. Her
overrækker Ekstra Bladets chefredaktør, Poul
Madsen og Jyllands-Postens chefredaktør,
Jacob Nybroe priserne. Foto: Jens Dresling
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Vores aviser bliver trykt på fire
forskellige trykkerier, to øst for
Storebælt og to vest for Storebælt.
Al papiret stammer fra certificeret
papirproduktion i Skandinavien,
hvor det kommer fra skove, der
drives bæredygtigt.
Foto: Mathias Svold og
Thomas Borberg
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ANSVAR FOR MILJØ OG KLIMA
I JP/Politikens Hus ønsker vi løbende at mindske vores klima- og miljøpåvirkning. Vi har i
flere år indsamlet data på forskellige parametre
for at måle vores udvikling med henblik på at
nedbringe vores forbrug. For at kunne nedbringe vores miljøpåvirkning yderligere har vi i
2018 igangsat en måling af vores CO2-aftryk.

Vores CO2-aftryk
Grundlaget for den nye måling af vores
CO2-rapport er The Greenhouse Gas Protocol
(GHG-protokollen), som er et internationalt
anerkendt værktøj til at opgøre og rapportere udledning af drivhusgasser, og måle, hvor
meget CO2 en virksomhed udleder.

Det store energiforbrug er en naturlig konsekvens af at have mange medarbejdere og
at have servere, der indeholder vores meget
besøgte nyhedssider. Ligeledes er det energikrævende at trykke aviser. Vores trykkerier står
således for 41 pct. af vores samlede energiforbrug.
Vores transport og distribution er ligeledes
med til at belaste klimaet. Vi har forretninger
og distribuerer aviser i hele landet. Det medfører selvsagt en del transport. Vi kørte sammenlagt 5 mio. km. i 2017, og transport står dermed
for 14 pct. af vores samlede CO2-udledning.

GHG-protokollen opdeler udledninger i tre
kategorier. Kategori 1 omfatter alle direkte
udledningskilder herunder transport i køretøjer, der ejes eller lejes af virksomheden og
egen varmeproduktion. Kategori 2 omfatter de
indirekte udledninger såsom vores indkøb af
elektricitet, fjernvarme og fjernkøl, mens kategori 3 omfatter indirekte udledninger herunder
fly- og togrejser, distribution igennem under
leverandører, madforbrug i kantine m.v.
Målingen af JP/Politikens Hus’ CO2-aftryk omfatter direkte og indirekte drivhusgasudledninger
for JP/Politikens Hus, herunder de virksom
heder vi har finansiel kontrol over.
I 2017 var JP/Politikens Hus CO2-aftryk for
kategori 1 og 2 på 4.679 tons CO2. Det svarer til
2,2 tons pr. medarbejder. Til sammenligning
bruger en gennemsnitsdansker pr. år 15-19 tons
CO2.
Vores indirekte udledninger, herunder
indkøbt el og varme, står for langt den største
del af vores klimabelastning, nemlig 80 pct.
Særligt vores forbrug af el bidrager til vores
klimabelastning og står for hele 70 pct. af vores
samlede klimaaftryk.

Vores
CO2-aftryk

Persontransport i egne/
leasede køretøjer
Distribution i egne køretøjer
Egen mervarmeproduktion
Egne køleanlæg
Købt el
Købt varme

9%
5%
5%
1%
70%
10%
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Dertil kommer en stor del udledninger i kategori 3. I 2019 forventer vi at inddrage kategori
3 for at få det fulde overblik over koncernens
CO2-aftryk. På baggrund heraf kan vi fastlægge
de største bidragsydere til CO2-aftrykket, og
dermed potentialer for at nedbringe vores
klimabelastning. Efter COWIs anbefalinger vil
vi afvente den fulde måling, før vi opstiller konkrete målsætninger for vores CO2-reduktion.

Bæredygtigt papir
Vi køber papir til vores produkter igennem
branchefællesskabet ’Pressens Fællesindkøb’.
Al papir stammer fra certificeret papirproduktion i Norden. Hovedparten af papiret kommer
fra norske skove. En mindre del kommer fra
svenske skove og en meget lille del kommer
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.
Der fældes ikke mere træ, end der genplantes,
så skovene kan nå at reproducere mindst den
mængde træ, der fældes. I en FSC-certificeret
skov fældes træerne skånsomt og bredt, så
skovdækket holdes så konstant som muligt.
Det betyder f.eks., at foruden bevarelse af
selve skoven, beskyttes truede arter og udsatte
områder mod fældning. Der fastsættes et antal
træer per hektar, der aldrig må fældes – eller
fjernes, når de er døde. Dette skaber bedre
vilkår for dyre- og planteliv.
Vi registrerer og rapporterer alt vores papirforbrug på hvert enkelt produkt. Og anvender
genbrugspapir, ligesom vi som hovedregel
trykker på det tyndest mulige papir (40 gram
pr. m2) for dermed at reducere papirforbruget.
Vi bidrager i branchefællesskaber til at udvikle
mindre miljøbelastende trykmetoder, trykfarver og rensevæsker.
Ikkesolgte aviser samt overskydende aviser
indsamles til målrettet genanvendelse.

Lavere energiforbrug
Nogle af vores bygninger er gamle og er
dermed ikke bygget efter nutidens klimastandarder. Vi ønsker derfor at tilpasse bygningerne til at blive mere energivenlige, ligesom
vi har fokus på energiforbrug fra server
udstyr/-kapacitet. Der arbejdes på optimering
af it-infrastruktur og serverkapacitet gennem
kontinuerlig investering i effektiv kapacitet, der
bruger mindre strøm.
Vi arbejder fortsat med optimering af effektive driftstider i ventilationsanlæg ved at afstemme brug af lokaler og start/stop af anlæggene.
Ved nyrenoverede lokaler lyses med LED-lys,
og der indbygges løbende bevægelsesfølere, og
følere, der regulerer efter ydre lyspåvirkning.
Alt sammen for at mindske vores energiforbrug.
De forskellige initiativer til nedbringelse
af elforbruget har medført, at det samlede
elforbrug på koncernens to hovedadresser på
Grøndalsvej 3 i Viby og Rådhuspladsen 37 i
København siden 2015 er faldet med 13 pct.

Flere eldrevne køretøjer
Distribution af aviser er en transporttung aktivitet. Derfor arbejder vi konstant på at reducere miljøbelastningen.
Over de senere år har vi løbende introduceret elcykler og elscootere i distributionen. I
løbet af 2018 er der iværksat forsøg med små
eldrevne biler, der især anvendes i industri
kvarterer og havneområder. Det er målsætningen, at ca. 75 pct. af den samlede omdeling
i 2020 sker via eldrevne køretøjer, hvilket
reducerer miljøbelastningen støjmæssigt og
CO2-mæssigt.
Der er i 2018 indsat yderligere ca. 150 elscootere og elcykler, og hermed foregår omtrent 50
pct. af distributionen nu på eldrevne køretøjer.
Øget samarbejde mellem distributionsselskaber og udgivere har mindsket tomkørsel og
har øget fyldningsgraden på avisbilerne. Vi
forsøger at undgå tomgangsture ved at sikre,
at retur (ikkesolgte aviser og bøger) kan tages
med tilbage i forbindelse med den sædvanlige
udbringning.
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50 pct. af vores distribution foregår allerede
på miljøvenlige køretøjer. Vi har en målsætning om, at 75 pct. af den samlede omdeling
af v
 ores aviser i 2020 skal ske på eldrevne
køretøjer. Foto: Dansk Avis Omdeling
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Der blev 20. november
2018 afholdt rejsegilde for
Jyllands-Postens nye domicil
på Aarhus Havn. Domicilet
skal stå endelig færdigt i
2019, hvor det kommer til
at afløse det nuværende
hovedkvarter i Viby. I byggeriet etableres blandt andet et
affaldssystem for kantinen,
som kværner madaffaldet,
og fører det ned i en nedgravet beholder og derved
mindsker afhentningsintervallet fra en vognmand.
Foto: Stine Rasmussen
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Andelen af distribution varetaget
af miljøvenlige transportmidler

50%
40%

30%

2015

Bedre affaldssortering
Vi ønsker ligeledes at mindske vores affalds
produktion og at foretage bedre affaldssortering. Derfor er der implementeret affaldssortering på koncernens lokationer. Der er således
opsat affaldssorteringsstationer i alle afdelinger, og kontorerne har fået suppleret skraldespande med kasser til papir. Der sorteres efter
papir, pap, tonere, elektronik og kaffegrums.
Der er desuden oprettet sorteringssteder til:
Andet affald, småt brændbart, aviser og pap,
hård plast, lyskilder, glas/flasker, metal (dåser),
elektronik og batterier. Al elektronik af større
omfang sorteres og videresælges hvis muligt.
I Jyllands-Postens nye domicil etableres et
affaldssystem for kantinen, som kværner
madaffaldet og fører det ned i en nedgravet
beholder. Igennem disse tiltag bidrager koncernen til, at der kan foretages bedre og mere
effektiv affaldshåndtering, og at affaldet skal
hentes færre gange, hvilket skal mindske vores
påvirkning på miljøet.
Almindeligt brændbart affald er faldet fra
177 tons i 2017 til 122 tons i 2018. Det svarer til
gennemsnitligt 82 kg. pr. medarbejder i 2017 og
58 kg. pr. medarbejder i 2018.

2017

2018

Siden 2016 er vores mængde almindeligt
brændbart affald mindsket fra 268 tons til 122
tons.
Faldet skyldes bedre lokal affaldssortering. Dette kan også ses på, at mængderne af
affaldstyper, der sorteres, er steget. F.eks. er
vores madaffald steget fra 19 til 31 tons fra 2017
til 2018. Det skyldes, at vi er blevet bedre til
at sortere de enkelte affaldstyper, og dermed
kan sende meget mindre affald til almindeligt
brændbart.
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ANSVAR FOR MEDARBEJDERNE
JP/Politikens Hus både støtter og respekterer
internationalt erklærede menneskerettigheder
og følger de overenskomster og lokalaftaler,
som eksisterer i mediebranchen. Vi respekterer fuldt ud organisationsfrihed og retten til
kollektiv forhandling. Og vi stræber efter at
give medarbejdere lige udviklingsmuligheder
uanset køn, alder, etnicitet, handikap, seksuel
orientering eller religiøs overbevisning.

Decentral organisationsstruktur
JP/Politikens Hus er baseret på en decentral
organisationsstruktur og -kultur med færrest
mulige politikker på tværs af forretningsenhederne og størst mulig respekt for de enkelte
udgivelsers redaktionelle og kommercielle
ståsted. Denne grundholdning afspejles også i
vores tilgang til ledelse samt medarbejder- og
ledelsesudvikling. Ansvaret for medarbejderog ledelsesudvikling ligger derfor i de enkelte
forretningsenheder.
Vi ønsker at lede med tillid og ansvar snarere
end med kontrol. Vi tror, at medarbejdere
trives bedre med frihed og fornuft end med
diktater i ledelseshåndbøger, og er fast over
beviste om, at både virksomhed og medarbejdere udvikles bedre med tydelige og ambitiøse
målsætninger end med daglig kontrol.

Fokus på ligestilling og diversitet
JP/Politikens Hus ønsker så vidt muligt at
afspejle befolkningens sammensætning og
arbejder aktivt for ligestilling og konsekvent for
at minimere forskelsbehandling.
Vi tilstræber diversitet i medarbejderstaben.
Diversitet skaber værdi, medarbejdertilfredshed, innovation og udvikling til gavn for
koncernen og medarbejderne. Vi vil dog altid

vælge de mest kvalificerede medarbejdere og
aldrig rekruttere specifikt på baggrund af køn,
tro, alder, etnisk baggrund eller seksualitet.
Vi stræber efter at blive en mere rummelig
virksomhed og ønsker at skabe rammerne for,
at flere stillinger i koncernen kan besættes af
mennesker med handicap og mennesker, der
ønsker at komme i jobtræning. Vi har i 2018
øget antallet af beskæftigede i fleksjob.
Fordelingen mellem kvinder og mænd i JP/
Politikens Hus er 39 pct. kvinder og 61 pct.
mænd. Blandt ledere er fordelingen 35 pct.
kvinder og 65 pct. mænd. Blandt journalister
er fordelingen 29 pct. kvinder og 71 pct. mænd.
Den kommercielle koncernledelse bestod ved
udgangen af 2018 af 11 personer; syv mænd og
fire kvinder. Siden 2014 er andelen af kvinder
både blandt ledere, blandt journalister og i den
kommercielle koncernledelse steget. Blandt
den samlede medarbejderstab er antallet af
kvinder faldet 0,3 pct.-point til 39,2 pct.
Aldersfordelingen blandt medarbejdere
spænder bredt. 71,4 pct. af medarbejderne er
mellem 30 og 59 år, 18,3 pct. er under 30 år, og
10,3 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 54 til 56 pct. fra 2017 til 2018.

Flere kvinder i ledelsen
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. I 2018 er andelen af kvindelige
ledere steget til 35 pct.
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KVINDER I LEDELSEN:
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Kønsfordeling i JP/Politikens hus
KOMMERCIEL KONCERNLEDELSE
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For bestyrelsen i JP/Politikens Hus er den vedtagne målsætning og politik, at der tilstræbes
en ligelig kønsmæssig fordeling. Under hensyn
til kontinuitet i bestyrelsen, kompetence
fordeling og bestyrelsens størrelse i øvrigt, er
det målsætningen, at hverken mænd eller kvinder har en lavere repræsentation end 33 pct.
I 2018 har der været én ændring i bestyrelsen.
Både det forhenværende og tilkomne medlem
er mænd.
Ved udskiftningen af medlemmet blev der
lagt vægt på medlemmets entreprenante initiativ, erfaringer fra ledelse af førende internationale, digitale medievirksomheder og særlige
digitale kompetencer. Det påhviler bestyrelsesformanden sammen med ejerne at arbejde for,
at målsætningen opfyldes.
Ved årets udgang var en ud af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer kvinde, hvorfor
nuværende status er 16,7 pct. Det er målet
inden for fire år at opnå målsætningen om 33
pct.
Der er i hovedforretningerne arbejdet med
treårige handlingsplaner for at bidrage til, at
indsatsen for flere kvinder i ledelsen er en integreret del af rekrutteringsprocesser og arbejdet
med lederudvikling. Disse handlingsplaner
udløb ved udgangen af 2018. Handlingsplanerne har medvirket til, at koncernen har øget
andelen af kvindelige ledere.
Endelig er der i koncernens mentorprogram
rettet særligt fokus mod udvikling af kvindelige
ledere i alle forretningsenheder.

Vi indberetter årligt lønoplysninger til DA
Statistik til udarbejdelse af en kønsopdelt
lønstatistik. Der har i 2017 været et lønløft for
de fem største medarbejdergrupper, herunder
især kvindelige journalistiske medarbejdere.
For kvindelige medarbejdere i kategorien
almindelige lønmodtagere med journalistisk
arbejde er lønnen steget til 96 pct. af medianlønnen ift. 93 pct. i 2016. Udviklingen er de
seneste år gået den rette vej mod mere ligeløn.
Blandt ledere ses derimod en negativ udvikling, hvor forskellen i lønnen er større end i
2017. Således ligger kvindelige ledere på 84 pct.
af medianlønnen, mens mandlige ledere ligger
på 110 pct. af medianlønnen. Koncernen har
fokus herpå, og har derfor tildelt en ekstra
ordinær pulje ifm. den årlige lønregulering
med formålet at reducere uforklarlige forskelle
i løn mellem mænd og kvinder.
Kønsopdelt lønstatistik
Kvinder

Mænd

Alm. journalistisk arbejde
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Ledere
1,2
1,1

I 2019 iværksættes en omfattende medarbejderundersøgelse, hvori der ligeledes vil være
fokus på eventuelle barrierer, når det gælder
karrierelogik, arbejdskultur og værdisæt.
Undersøgelsen skal afdække, hvordan koncernens forretninger i fremtiden bliver bedre
til at rekruttere og fastholde kvinder i talent
forløbet til lederposterne, og dermed sikre
bedre udnyttelse af medarbejderpotentialet.
Undersøgelsen skal udmønte sig i et prioriteret katalog af forslag til forbedringer og tiltag
samt nye handlingsplaner for den kommende
årrække.
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I JP/Politikens Hus får medarbejdere, der fratræder, tilbud om et afgangsinterview, der skal
afdække deres vurdering af arbejdspladsen.
JP/Politikens Hus spænder bredt og tilstræber
at have diversitet i medarbejderstaben, fordi
det skaber værdi, medarbejdertilfredshed og
udvikling. Foto: Andreas Haubjerg.

Tilfredshed blandt tidligere medarbejdere

36,1%

40

I 2018 var
den gennemsnitlige
tilfredshed blandt
tidligere ansatte
5,7 ud af 7

30

20

25,0%

50

22,2%

Tidligere ansatte er tilfredse

Elever og praktikanter er et vigtigt og prioriteret udviklingsområde i JP/Politikens Hus.
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.
I 2018 havde JP/Politikens Hus i alt 87 elever
og journalist- og fotopraktikanter. I 2017 var
tallet 88.

11,1%

Med henblik på en stærkere og løbende monitorering af medarbejdernes vurdering af deres
udviklingsmuligheder introducerer koncernen
i 2019 en tværgående måling af medarbejdertilfredshed i alle forretninger. Ud over at give
indblik i trivsel, arbejdsmiljø og udviklingsmuligheder i de enkelte forretninger giver
målingen også mulighed for, at forretningerne
kan sammenligne sig med hinanden og dermed
finde forbedringspotentialer.

Flere elever og praktikanter

5,6%

Ledelsen i de enkelte forretningsenheder har
ansvaret for, at dette føres ud i livet. For alle
medarbejdergrupper i de enkelte forretningsenheder skal der derfor være klare planer
for kompetenceudvikling og for tiltrækning,
udvikling og fastholdelse af talent. Blandt
andet har Jyllands-Posten påbegyndt et
lederudviklingsforløb for alle redaktionelle
og kommercielle ledere. Politiken og Ekstra
Bladet har indgået samarbejder med Syddansk
Universitet om lederudvikling. Politikens Lokal
avisers opmærksomhed er særligt rettet mod
talenter i branchen, hvorfor de sammen med
Jyllands-Posten har indgået samarbejde om et
sælger-graduate-program. Alle forretninger
arbejder særskilt med ledelses- og organisationsudvikling.

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

10

0%

JP/Politikens Hus’ ambition om fortsat at være
Danmarks førende, private mediehus, fordrer
et højt kompetenceniveau og en meget høj
faglighed hos både medarbejdere og ledere.
Faglighed og kompetenceudvikling er derfor
i centrum, når det gælder medarbejder- og
ledelsesudvikling.

Af interviewene i 2018 fremgår det, at 85 pct.
kan forestille sig at vende tilbage til koncernen
på et senere tidspunkt, mens 91 pct. ville anbefale andre at søge job i JP/Politikens Hus. I 2017
kunne 80 pct. forestille sig at vende tilbage på
et senere tidspunkt, mens 90 pct. ville anbefale
andre at søge job i JP/Politikens Hus.
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Høj faglighed hos medarbejdere
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Elever og praktikanter
i JP/Politikens Hus

88

87

71

På redaktionerne har praktikvejledere ansvaret for at bistå journalist- og fotopraktikanter
med deres uddannelsesforløb, feedback samt
netværk. Koncernen har ligeledes deltaget i
udarbejdelsen af en ny praktikaftale for journalist- og fotopraktikanter. Den nye aftale sikrer
bedre vilkår og mere læring og skal ligeledes
sikre flere praktikpladser.
Koncernen har et elevnetværk, hvor formålet 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.

Mindre sygefravær

2016

2017

2018

Koncernens gennemsnitlige sygefravær er
faldet fra 3,1 pct. i 2016 til 2,6 pct. i 2017.
Sygefraværet for det samlede område i Dansk
Arbejdsgiverforening (DA) ligger uændret på
3,1 pct.
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JP/Politikens Hus har en konkret målsætning om
at have 40 pct. kvinder i ledelsen, så den også
afspejler kønsfordelingen i medarbejderstaben.
I 2018 steg andelen af kvinder i ledelsen
til 34,9 pct. Foto: Peter Hove Olesen

Sygefravær i JP/Politikens hus
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Alle arbejdspladser og arbejdsfunktioner
i JP/Politikens Hus er omfattet af en arbejds
miljø- og sundhedspolitik. Formålet er at kunne
sætte proaktivt ind på eventuelle problem
områder. Foto: Peter Hove Olesen
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Der har i 2017 og 2018 været arbejdet aktivt
med tidlig indsats over for sygemeldte medarbejdere samt en fortløbende indsats på
forebyggende sundhedstiltag generelt.
Koncernen indledte i 2017 et forløb med PFA,
hvor parterne i fællesskab har søgt at forbedre
sygdomsforløb gennem aktiv skadesbehandling allerede efter 14 dage. Dette har blandt
andet udmøntet sig i iværksættelse af forløb
med leder, medarbejder og læge/specialist, når
det har været vurderet hensigtsmæssigt, for
derigennem at forøge chancerne for medarbejderens tilbagevenden til arbejdet.
Samtidig har der været sat yderligere ressourcer af til kommunikation og rådgivning
af personaleansvarlige ledere med henblik på
forebyggende indsats samt til reaktivering af
syge medarbejdere.
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
mulig, 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, tydelig
gøres 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, der ligeledes tilbydes medarbejdere.
Ansatte tilbydes helbredssikring med udvidet
dækningsområde mod en mindre egenbetaling.
Medarbejdernes børn er også omfattet.

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 forretningernes 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 relevante
udvalg og afdelinger, herunder sam
arbejdsudvalget og personaleafdeling.
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 problem
områder, og dermed kunne fokusere på forebyggende tiltag.
Den lovpligtige arbejdspladsvurdering er i store
dele af koncernen udvidet og omfatter også
gruppeinterview med henblik på at få et mere
nuanceret indblik i eventuelle arbejdsmiljø
problemer, herunder særligt problemer med
det psykiske arbejdsmiljø, krænkende adfærd
samt arbejdsrelateret vold og trusler om vold.
Arbejdsmiljøorganisationerne arbejder
systematisk med handlingsplaner fra arbejdspladsvurderingen og prioriterer arbejdet med
at forebygge arbejdsulykker højt, blandt andet
med afsæt i arbejdspladsvurderinger og konkrete hændelser.
Enhver arbejdsulykke gennemgås med
den relevante arbejdsmiljøorganisationens
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repræsentanter såvel som den relevante
arbejdsmiljøgruppe. Nærved-hændelser registreres og behandles ligeledes for at sikre bedst
mulig forebyggelse af ulykker.
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. Medarbejderne tilbydes
ergonomisk rådgivning, afspændingsmassage, influenzavaccination, rygestopkurser,
misbrugsbehandling, hjertestartskurser, førstehjælps- og repetitionskurser.

Chikane og krænkende adfærd
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. Mobning eller
andre former for chikane er uacceptabelt og
tolereres ikke.
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.
Drøftelser i samarbejdsudvalget har ligeledes
ført til en skærpelse af koncernens politik for
håndtering af private relationer mellem medarbejdere på arbejdspladsen.
Dette har ført til retningslinjer om, at ingen
ledere må have personaleansvar for personer,
de har nære relationer til, ej heller indirekte.
Såfremt en leder etablerer et forhold til en
medarbejder i direkte eller indirekte reference,
er vedkommende forpligtet til at orientere sin
nærmeste leder og personaleafdelingen. I givet
fald skal der findes en varig løsning. Som udgangspunkt er det den pågældende leder, som
må forlade sin stilling, medmindre en anden

løsning kan findes. Der tages særligt hensyn til
medarbejdere under uddannelse, f.eks. praktikanter og elever.

Særlige fokusområder
Arbejdsmiljøorganisationerne på Rådhuspladsen og i Viby har siden 2016 haft særligt fokus
på arbejdsrelateret vold, trusler, krænkelser,
herunder digitale krænkelser og chikane,
som kan relateres til arbejdet – også uden for
arbejdstid.
Arbejdsmiljøgrupperne foretog en kortlægning af særligt udsatte medarbejdergrupper
og igangsatte 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. Dette
arbejde er fortløbende.
I 2018 har der tillige været fokus på forebyggelse af stress og sygefravær, hvilket fortsætter i
2019 ved at omhandle konkrete stressforebyggende tiltag, blandt andet oplæg og videndeling
om WorkLifeBalance. Det præventive aspekt
vægtes højt, blandt andet fordi det fremgik af
den nyligt overståede APV-undersøgelse på
Rådhuspladsen, at der blandt medarbejderne
blev oplevet en god håndtering og systematik i
tilgangen til stressbelastede medarbejdere. Dog
blev der ikke tilsvarende oplevet en systematisk og forebyggende indsats for at forhindre
og opdage stress, inden det udviklede sig til
sygefravær.

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: Jacob Ehrbahn og Peter Hove Olesen
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OVERSKUD
MED ANSVAR

JP/Politikens Hus’ medier og forretninger påvirker samfundet på en række måder. Vi ønsker,
at vores måde at drive virksomhed på gavner
samfundet på så mange måder som muligt.
Derfor efterstræber vi ansvarlighed i alle dele
af vores virksomhed. Vi gør derfor det yderste
for at sikre vores mediers uafhængighed, for
at sikre ordentlig behandling af personoplysninger, og for at sikre, at vi investerer vores
overskud ansvarligt. Og vi betaler med glæde
vores skat til fællesskabet.

Økonomisk uafhængige medier
JP/Politikens Hus er ejet af Jyllands-Posten
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
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 koncernen.

Pressen i JP/Politikens Hus bliver brugt til
mange forskellige arrangementer, hvor
brugerne inddrages: Debatter, udstillinger,
prisoverrækkelser og læsermøder som her,
hvor EU-kommissær Margrethe Vestager og
Politikens chefredaktør Christian Jensen taler
om regulering af techgiganter.
Foto: Therese Jægtvik
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Men ét er fondenes klare formål og principper.
Reel redaktionel uafhængighed forudsætter
økonomisk bæredygtighed og frihed. Kun ved
at drive økonomisk bæredygtige medier sikres
den redaktionelle selvstændighed.

til velgørende formål. I 2018 gav vi derfor 260
julegaver videre til Frelsens Hær og Hellebro,
som er et værested for unge.

Selv om oplysning af borgerne er det essentielle og vigtigste output, er vores medier og
forretningers økonomiske bundlinje derfor af
største vigtighed for os. En god økonomi og
økonomisk uafhængighed er en forudsætning
for, at vi kan fortsætte med at udgive og udvikle
medier og dermed oplyse borgerne.

Vi investerer en del af vores kapital i finansielle aktiver. Koncernens investeringer foregår
igennem en række kapitalforvaltere, der arbejder efter politikker baseret på internationale
standarder vedtaget i FN-regi. De vedrører bl.a.
metoder for, hvordan menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption
indgår i screening og monitorering af investeringer. Igennem ESG-programmer (Environment, Social, Governance), fastlægges kriterier
for den løbende vurdering af selskaber og
investeringers bæredygtighed. Grundlæggende
tager arbejdet udgangspunkt i internationalt
anerkendte konventioner og normer fra blandt
andet FN, OECD og ILO.
Alle forvaltere arbejder med en eksklusions
liste, der omfatter investeringer, selskaber og/
eller lande, der systematisk og vedvarende
overtræder de fastlagte politikker for ansvarlighed. Alle forvaltere har i tillæg hertil fravalgt
investering i selskaber, der producerer våben
som klyngevåben, antipersonelle landminer
og atomvåben, ligesom der ikke investeres
i lande underlagt internationale sanktioner
imod statsgæld eller lande, som i øvrigt anses
for ikke-investeringsegnede bl.a. som konsekvens af manglende overholdelse af FN Global
Compacts 10 principper.

JP/Politikens Hus
er blandt de 100
virksomheder
i Danmark,
som betaler mest
i selskabsskat.

Tilbagebetaling til fællesskabet
JP/Politikens Hus har været overskudsgivende
hvert eneste år siden 2008 og har opbygget en
egenkapital på 2,2 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr.
er likvide midler.
JP/Politikens Hus er blandt de 100 virksomheder i Danmark, som betaler mest i selskabsskat. Vi betaler skat med glæde. Også selv om
vores store internationale konkurrenter på
det danske marked med stor omhu undgår at
betale dansk skat.
Alle vores medarbejdere, inklusive medarbejdere i udliciterede funktioner, tilbydes hvert
år julegave fra koncernen. Dette gør vi for at
sætte ekstra stor pris på medarbejderne.
De overskydende julegaver giver vi videre

Ansvarlige investeringer

Fair konkurrence
I JP/Politikens Hus byder vi åben og effektiv
konkurrence velkommen. Vi ønsker at sikre,
at vi altid overholder konkurrencereglerne, og
derfor skal vores medarbejdere undgå situationer, der kan føre til ulovlig og konkurrence
begrænsende adfærd.
Vi har i 2018 indført og gennemført et uddannelsesforløb for alle ledende medarbejdere
samt relevante kommercielle og redaktionelle
medarbejdere. Dette for at øge kendskabet
til konkurrencereglerne. Forløbet har bl.a.
omfattet en håndbog og et kursus i konkurre-
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ceret, som medarbejderne skulle gennemføre,
samt efterfølgende tests af medarbejderne. Der
følges løbende op på, hvilke medarbejdere der
har gennemført forløbet, og der arrangeres
løbende nye kurser for at sikre, at nyansatte
medarbejdere lever op til reglerne.
117 medarbejdere har gennemført dette kursus, herunder samtlige kommercielle ledere,
og udvalgte redaktionelle ledere, hvilket har
styrket vores indsats for at opretholde fair
konkurrence.

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 korruption og bestikkelse bidrager vores medier til at
bekæmpe korruption og bestikkelse igennem
deres journalistiske arbejde. Vi har derfor 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. Udviklingen
af digitale medier og herunder indsamlingen af
data om brugernes adfærdsmønstre er blevet
et helt centralt værktøj i moderne medievirksomheder.
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 tjenester. Vi arbejder derfor på gennemsigtighed og åbenhed
omkring indsamling og behandling af personoplysninger. Og vores medier har egne persondatapolitikker på deres hjemmesider.
I 2018 har koncernen iværksat et særligt uddannelsesprogram for alle relevante medarbejdere
for at sikre, at vi overholder reglerne i den nye
persondataforordning, der netop har skærpet
virksomheders krav til, hvordan personoplysninger behandles, f.eks. indsamling, registrering og opbevaring af data.

I Politikens Hus’ Forhal afholdes løbende kunstudstillinger, hvor borgerne kan opleve dansk
samtidskunst i udstillinger, performances, debatter og talks. Foto: Andreas Haubjerg
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Essensen af JP/Politikens Hus er at skabe oplyste borgere.
Et af tidens store emner er techgiganternes indflydelse på vores
samfund. Det var årsagen til, at vi i 2018 med støtte fra JyllandsPostens Fond udgav Jonathan Taplins bog Move Fast and Break
Things og Franklin Foers bog Verden fra Forstanden og i København
og Aarhus afholdte debatarrangementer om bøgerne. På billedet ses
Jonathan Taplin ved debatarrangementet i København.
Foto: Miriam Dalsgaard
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