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Bæredygtighed, moral og etik er nye ord i den finansielle sektor. Før handlede det over-
vejende om indtjening, rating, kunderne og investorerne. 

I kølvandet på den ene hvidvasksag efter den anden, er sektoren sat på mediernes og 
befolkningens dagsorden, på en til tider ret unuanceret måde.

Det ligger Jyske Bank Kreds meget på sinde, at Jyske Bank koncernen arbejder med  
bæredygtighed og samfundsansvar. Selvfølgelig skal banken tjene penge, men vi skal 
gøre det på en ordentlig måde. Fundamentet bør vise sig både i handling såvel som i 
ord.

Dette års seminar handler derfor om bæredygtige investeringer, ESG (Environmental, 
Social og Governance). Hvad er det, hvilken betydning får det for os ansatte og har  
tillidsmanden en særlig rolle i fremtiden?

Hvordan kan vi tale om det, der sker, hvem skal vi tale med og hvordan kommunikerer 
vi sammen om det, der sker i dagligdagen?

Formålet med seminaret er, at I får mulighed for at få ny viden, får mulighed for at få 
reflekteret, diskuteret og afprøvet jeres holdninger til sektorens moral, etik og samfunds-
ansvar. 

I år har vi fået tre forskellige personligheder til at være med til at bidrage med deres 
forskellige syn på emnet.

SEMINAR FOR  
TILLIDSVALGTE



Steen Hildebrandt, Ph.d. Professor, emeritus
Den finansielle sektor er presset af krav fra forskellige interessenter i samfundet. På 
Finansrådets sidste årsmøde fremhævede formanden Michael Rasmussen, at vi aldrig 
må komme i en situation, hvor hensynet til profit kommer før hensynet til etik. Det er 
en udfordring for både den finansielle sektors virksomheder og for alle andre virksom-
heder (offentlige og private) i samfundet at finde en vej gennem mange hensyn. Det 
ser ud til, at en vigtig, muligvis overordnet, dagsorden er ved at blive bæredygtighed, 
bæredygtighed forstået som indholdet af FN’s 17 verdensmål. Foredraget udfolder 
begreberne moral og etik i forbindelse med bæredygtighed og verdensmål og relaterer 
dette til virksomheder i den finansielle sektor.

Kent Petersen, formand for Finansforbundet
Hvem har set lyset i krystalkuglen og kan spå om den finansielle sektors fremtid? Der 
er mange, der har en mening, men hvem har svarene? Er det kun kompetencerne, der 
ikke slår til, eller skal der også arbejdes med begreber som moral, etik og ordentlighed? 
Og har vi de nødvendige IT-redskaber til fremtidens forventede digitalisering?
Kan vi medarbejdere løse fremtidens udfordringer alene, eller skal vi løse dem sammen 
med virksomheden, kunderne og samfundet? 
Der er ingen tvivl om, at den finansielle sektor er under pres og der er mange, der 
ønsker flere reguleringer af vores sektor. Der er også stærke ønsker om en cirkulær og 
mere bæredygtig økonomi i samfundet og pilen om ansvar peger i retning af finanssek-
toren. 
Så hvordan er og bliver det egentligt at være ansat? Hvilke krav skal eller kan der stilles 
til os medarbejdere, så der både kan tjenes penge, være tid til den fornødne kundepleje, 
tid til uddannelse og tid til et ordentligt arbejdsmiljø?

Tine Lundegaard, Afdelingsdirektør IR (Investor Relations) &  
Bæredygtighed og leder for ESG programmet i Jyske Bank
Hvordan får vi i Jyske Bank tilpasset vores forretningsstrategi, så den er i overensstem-
melse med og bidrager til den enkeltes behov og samfundets mål som udtrykt i FN’s 
bæredygtighedsmål, Paris-klimaaftalen og relevante nationale og regionale regler? 
Hvordan arbejder vi ansvarligt med vores kunder, medarbejdere og aktionærer for at 
fremme bæredygtige løsninger og økonomiske aktiviteter, der skaber fælles velstand for 
nuværende og kommende generationer?

Møde med ledelsen  
Traditionen tro deltager repræsentanter fra bankens ledelse på seminarets sidste dag.  
Du vil komme til at møde Peter Schleidt, Per Skovhus, Knud Nørbo og Line Højer 
Fogde. Mødet med ledelsen bliver på samme vis som i 2018 ved små cafémøder, hvor I 
mødes med ledelsen og formandskabet samt vores to arbejdsmiljørepræsentanter.  
Mødet indledes med et kort oplæg af Peter Schleidt.



Tid
Løbende ankomst tirsdag den 10. september 2019 fra kl. 17.00.  
Der er faglig time kl. 19.00 og middag serveres kl. 20.00
Seminaret slutter den 12. september kl. 14.15.

Sted
Vingsted hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Transport
Tog: Du skal selv sørge for togbilletter. Du får refunderet din udgift ved at sende ud-
giftsbilag med kvittering til bach-jensen@jyskebank.dk. Vi anbefaler, at I laver en samlet 
bestilling for jeres netværk. Det gør det nemmere at administrere for os – og I kan sidde 
sammen i toget.
I skal selv sørge for at komme fra Vejle station til hotellet og retur.
Bil: Hvis I kan fylde en bil, er det også i orden at køre i egen bil. Transport godtgøres 
med statens takster.

Overnatning
Du kan overnatte på enkeltværelse. Hvis du ønsker at overnatte sammen med en  
kollega, kan du vælge dobbeltværelse. Du vælger i forbindelse med tilmeldingen.

Påklædning
Der vil blive arrangeret aktiviteter udendørs, så tag tøj med, der passer til vejret. Tag 
eventuelt festtøj med til onsdag aften.

Tilmelding
Tilmeld dig på kredsens hjemmeside www.jyskebankkreds.dk senest 21. juni. Hvis du 
ikke tidligere har tilmeldt dig arrangementer i Finansforbundet, skal du bruge dit  
NemID. Klik på ”opret et personligt Login”.

Frihed
Ifølge overenskomsten har alle tillidsvalgte fri til at deltage i seminaret.
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