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Når EU’s nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj, 
vil der være gevinster for både borgerne og dem, der behandler 
vores data, men der er stadig udfordringer, som ikke er løst. 

EU har sat persondata  
på dagsordenen

Artiklen fortsætter på side 2  

GDPR. Det er kun fire bogstaver, men de dækker over en ordentlig moppedreng, der i sin danske  

fortolkning fylder over 1.000 sider. Mere præcist dækker forkortelsen over ordene General Data  

Protection Regulation – også kaldet EU’s Persondataforordning som træder i kraft den 25. maj og 

fremover skal være den nye “grundlov” for databeskyttelsesretten i EU-landene, der har været  

udfordret af, at den teknologiske udvikling er løbet fra den nuværende forordning, som stammer  

tilbage fra en tid, hvor sociale medier, big data og hackerangreb ikke var ord, man hørte dagligt.
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Forordningens regler, der med Justits-

ministeriets ord “gælder for alle, som har 

oplysninger om personer, lige fra den lille 

tømrermesters personalefortegnelse i Ex-

cel til SKATs oplysninger om alle danske-

res skatteforhold”, skal med andre ord 

gøre lovgivningen mere tidssvarende og 

dermed styrke borgernes retsstilling og 

øge tilsynsmyndighedernes beføjelser og 

sanktionsmuligheder. Det betyder blandt 

andet, at der er skruet gevaldigt op for bø-

destørrelserne, der nu kan være op til fire 

procent af en virksomheds årlige globale 

omsætning, mens det nuværende bødeni-

veau typisk har ligget under 10.000 kroner. 

Noget af forordningen er allerede inde-

holdt i den gældende lovgivning på områ-

det, andet er nyt, men uanset om det er 

kendt stof eller ej, er der lagt op til, at der 

både er flere krav til dokumentation, mere 

kontrol og skrappere sanktionsmuligheder.

Mangeårigt efterslæb

Forordningen har givet masser af arbejde 

hos it-ansvarlige og it-leverandører – et ar-

bejde, som både er udfordret af, at det sta-

dig ikke er alle vejledninger fra myndighe-

derne, der er udkommet, og af, at der har 

været, hvad man måske kan kalde unoder 

rundtomkring hos virksomheder og orga-

nisationer, som indtil nu ikke er blevet på-

talt, men har fået lov til at fortsætte.

En af udfordringerne for virksomheder 

og andre organisationer er derfor at finde 

ud af, hvad det egentlig er for nogle data, 

man har liggende, siger Gert Læssøe Mik-

kelsen, ph.d. i kryptologi og leder af Secu-

rity Lab på Alexandra Instituttet. 

“Når man for eksempel har fået job-

ansøgninger ind, er de havnet på et eller 

andet drev, uden at man har tænkt over, 

hvorfor man har dem, og om man kan 

slette dem igen. Det samme gælder alle 

mulige andre data”, siger han og pointerer, 

at det ikke koster noget at gemme ting på 

computere.

“Det gør, at man har en masse data, som 

man ikke har overblik over og ikke ved, om 

man har brug for og egentlig har lov til at 

bruge til det, man gerne vil. Når vi i lang 

tid har haft en lovgivning, som ikke rig-

tigt er blevet overholdt, er der kommet et 

efterslæb. Derfor har alle virksomheder 

været i gang – eller bør komme i gang ret 

hurtigt – med at få afklaret, hvad det er for 

nogle data, de har, og slette dem, de ikke 

har en lovlig grund til at håndtere”, siger 

han og bakkes op af Thomas Hildebrandt, 

der er lektor på IT-Universitetet og kom-

mende professor ved Datalogisk Institut 

på Københavns Universitet.

“Man er hidtil sluppet af sted med at 

kunne indhente data, der kan henføres 

til personer, og gemme dem steder, hvor 

medarbejdere kunne få adgang til dem 

og bruge dem til de formål, de fandt rele-

vante. Det går ikke længere efter den 25. 

maj. Data skal have et formål, og man må 

kun bruge data til det formål, som dem der 

har givet data fra sig, har godkendt, og så 

nytter det ikke noget, at de ligger i en ind-

bakke. Virksomheder, der baserer meget 

af deres sagsgang på e-mail eller andre 

ustrukturerede dokumentsystemer, vil 

være udfordrede her. De skal have bygget 

noget automatik ind, så e-mails flyttes til 

et system, hvor man kan kontrollere data”. 

  Artikel fortsat fra forsiden

“De virksomheder, 
der gør det godt,  

får også mere fair 
konkurrence”. 
Gert Læssøe Mikkelsen,  

Alexandra Instituttet

“Når vi i lang tid har haft en lovgivning, 
som ikke rigtigt er blevet overholdt, er der 
kommet et efterslæb”, siger Gert Læssøe 
Mikkelsen fra Alexandra Instituttet.
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“Konklusionen er helt klart, at virksomhederne stadig ikke er 
klar, og de famler i høj grad efter, hvad de konkret skal gøre”. 
Birgitte Hass, direktør i IT-Branchen 

“Virksomheder, der baserer meget  
af deres sagsgang på e-mail eller  
andre ustrukturerede dokument- 

systemer, vil være udfordrede her”.
 

Thomas Hildebrandt, lektor ved IT-Universitet

Famlende virksomheder

Selvom forordningen blev vedtaget i 2016, 

er det ikke sandsynligt, at alle når at blive 

klar, til den træder i kraft. Undersøgelser 

har vist, at flere virksomheder har mere 

end travlt, hvis de skal nå alting. Blandt 

andet offentliggjorde organisationen IT-

Branchen i oktober resultatet af en un-

dersøgelse, hvor de havde spurgt godt 100 

danske virksomheder, hvor langt de var 

nået med at tilpasse sig den nye forord-

ning. Hver fjerde virksomhed var slet ikke 

gået i gang, viste tallene.

“Konklusionen er helt klart, at virksom-

hederne stadig ikke er klar, og de famler i 

høj grad efter, hvad de konkret skal gøre. 

Problemet er, at der kun er tre måneder, til 

reglerne træder i kraft, og vi mangler sta-

dig de sidste vejledninger fra regeringen. 

Der er på centrale punkter uklarhed om, 

hvad det vil sige at overholde reglerne. 

Sagen er bare, at det er meget komplekst. 

Det er ikke så simpelt, som det kan lyde: 

“Pas på dine data. Punktum””, siger Birgit-

te Hass, der er direktør for IT-Branchen.

Hun peger blandt andet på, at det sta-

dig ikke står helt klart, hvad der er person-

data, og hvilken hjemmel der er til at be-

handle dem.

Et andet eksempel på en uklarhed kom-

mer ifølge Gert Læssøe Mikkelsen fra det, 

der kaldes “retten til at blive glemt”.

“Hvis man ikke længere vil være kunde 

hos en virksomhed eller en anden organi-

sation, som har ens data, kan man bede 

dem om at slette de data. Men virksom-

hederne har også pligt til at sørge for, at 

der er ordentlig backup på deres syste-

mer og af de persondata, de håndterer, 

og det kan være problematisk at fjerne 

ting på backup. For det første kan de fle-

ste systemer ikke håndtere det endnu, og 

for det andet skal man helst ikke kunne 

slette sin backup – det er ideen med at 

have en backup. Den udfordring er der 

ikke kommet afklaring på”.

Sundt for alle

Selvom udfordringerne mange steder står i 

kø, er Persondataforordningen dog et frem-

skridt, pointerer Gert Læssøe Mikkelsen. 

“Som borger og kunde er det en for-

del, at der kommer regler omkring, hvad 

virksomheder må med de data, de samler 

op om os, og hvordan de skal forsøge at 

undgå, at de bliver lækket. Det er et frem-

skridt, og de virksomheder, der gør det 

godt, får også mere fair konkurrence. Man 

kan sammenligne det med gamle dage, 

hvor det ikke var så dyrt at forurene. Det 

gjorde, at nogle valgte ikke at gå så meget 

op i miljølovgivningen, og det gik ud over 

dem, der gjorde”, siger han.

Også Thomas Hildebrandt mener, at 

kravene er sunde både for dem, som reg-

lerne beskytter, og for dem, som skal ef-

terleve dem.

“Det sunde for borgerne og brugerne lig-

ger i, at man ikke bruger data til formål, der 

ikke er sagt o.k. til. Vi har haft nogle grelle 

eksempler, hvor vores børn i skolen for ek-

sempel taster trivselsoplysninger ind, som 

bliver gemt og brugt til sagsbehandling i 

kommunerne sikkert i en god hensigt, men 

det er jo ikke rimeligt”, konstaterer han og 

peger samtidig på, at forordningen også 

kan blive en gevinst for virksomhederne.

“Den positive effekt, man kan få, er,  

at de bliver tvunget til at kigge på deres 

arbejdsgange og få dem beskrevet, og 

deri ligger der en masse muligheder”,  

siger han.    
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•  Nye rettigheder for de personer, 

hvis personoplysninger behand-

les, herunder retten til indsigt, be-

rigtigelse og sletning af oplysnin-

ger, inden for korte frister. 

•  Skærpede krav til skriftlige data-

behandleraftaler mellem virksom-

heden og dens leverandører, som 

opbevarer eller behandler data på 

vegne af virksomheden.

•  It-systemer og applikationer, der 

anvendes til behandling af per-

sondata, skal opfylde et krav om 

”Privacy by Design”, dvs. at de som 

standardindstilling skal sikre størst 

mulig beskyttelse af persondata.

•  Skærpede krav om samtykke til  

behandling af privatoplysninger.

•  Skærpede krav om at kunne  

dokumentere, at man overholder 

reglerne.

•  Anmeldelsespligt ved databrud, 

for eksempel ved hackerangreb, 

hvor persondata kompromitteres, 

inden for 72 timer.

•  Der indføres blandt andet hjem-

mel til at pålægge private virksom-

heder store bøder på op til 20 mil-

lioner euro eller op til 4 procent af 

virksomhedens/koncernens års-

omsætning – afhængigt af hvad 

der er højest.

DET BETYDER PERSONDATAFOR- 
ORDNINGEN BLANDT ANDET:
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Medarbejdere skal 
også gøres klar

Sæt gang i videreuddannelse og kampag-

ner, der betyder, at medarbejdere, der ar-

bejder med persondata, er bevidste om 

persondata og beskyttelsen af dem. Sådan 

lyder opfordringen fra både brancheorgani-

sationer og rådgivere, op til EU’s Personda-

taforordning træder i kraft i maj.  

Men tilsyneladende er det en opgave, der 

er druknet lidt i diskussioner og alle de op-

gaver, der handler om systemteknik og jura. 

I hvert fald var 45 procent af virksomheder-

ne i oktober ikke gået i gang med at træne 

deres medarbejdere i såkaldt awareness, 

altså opmærksomhed på, hvad man skal 

tænke over, når det gælder persondata. Det 

viste en undersøgelse, som organisationen 

IT-Branchen havde gennemført.

“Nogle steder er man opmærksom på 

spørgsmålet, men jeg er nødt til at sige, at 

man andre steder ikke er. Når 45 procent 

ikke var gået i gang i oktober, er der formo-

dentlig et stykke vej”, konstaterer Birgitte 

Hass, direktør i IT-Branchen.

Et ekstra ressourcetræk

Der er dog god grund til at sørge for, at 

medarbejdere faktisk bliver klædt på til de 

nye regler, understreger Birgitte Hass.

“Det svageste punkt i en virksomheds 

sikkerhedskæde er faktisk meget ofte med-

arbejderne. Det er vigtigt, at vi får skabt en 

sikkerhedskultur, for at vi kan få en ægte 

sikring af persondata, for den menneske-

lige faktor vil altid være der. På samme 

måde som man lærer at vaske sine hæn-

der, skal man lære at tænke på den rigtige 

datahygiejne, hvor man i alt fra produkt-

udvikling til dataindsamling, markedsfø-

ring og interne arbejdsprocesser tænker 

persondataloven ind som en naturlig del af 

hverdagen”, siger hun.

Det kræver træning og dialog, siger Bir-

gitte Hass, og hun betoner samtidig, at 

man som virksomhed eller organisation 

må være indstillet på, at det ikke er uden 

omkostninger.

“Der er jo ikke mange medarbejdere,  

der sidder og har god tid i forvejen, så vi  

er nødt til at erkende, at det her er et eks-

tra ressourcetræk. Hvis vi lader, som om 

det bare skal glide ind ved siden af alt  

det andet, begår vi en kæmpe brøler”,  

siger hun og understreger, at det ikke  

er alle, der skal have styr på alt omkring  

forordningen.

“Men nogle skal klippe det ud i den kon-

tekst, der er relevant for den arbejdssitua-

tion, man sidder i”.

Det er vigtigt at sørge for, at relevante medarbejdere er klædt på til den nye 
Persondataforordning, lyder det fra brancheorganisationer og rådgivere. 
 Samtidig er de en vigtig ressource i arbejdet med de nye regler, betoner ekspert.

“Vi er nødt til at  
erkende, at det  
her er et ekstra  
ressourcetræk”. 

Birgitte Hass,  
direktør i IT-Branchen

“Det er vigtigt, at vi får skabt en sikkerheds- 
kultur, for at vi kan få en ægte sikring af  
persondata, for den menneskelige faktor  
vil altid være der”, siger Birgitte Hass,  
cand.scient. og direktør i IT-Branchen.
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Involver medarbejderne

Selvom det måske er medarbejdere, 

der flytter ting over på deres private 

computer, klipper fra dokumenthånd-

teringssystemet til mailen eller bruger 

en dropbox, som ingen rigtigt har styr 

på, så er de ikke kun en sikkerhedsri-

siko. De er også en vigtig komponent, 

når man som virksomhed skal have 

overblik over, hvordan datastrømmene 

i organisationen egentlig er, siger  

Thomas Hildebrandt, lektor ved  

IT-Universitetet.

“Det er dem, der kender arbejdsgan-

gene og dermed også formålet med, at 

man bruger data. Hvis man lukker et it-

system op, står der sjældent noget om, 

hvad formålet er med at gemme data. 

Derudover skal det holdes ved lige. Ar-

bejdsgange og processer ændrer sig, der 

kommer nye formål, og man skal også 

kunne håndtere, at folk, der har givet 

data, kan trække deres tilsagn tilbage 

Hvis man ikke allerede har gjort det, er 

det på høje tid at få involveret sine med-

arbejdere i at få beskrevet, hvad det er 

for nogle formål, man har med at bruge 

data, og få sat nogle procedurer op for 

at holde det ved lige”, siger Thomas  

Hildebrandt. 

Er det bare et spørgsmål om at få 

medarbejderne involveret, eller er der 

også brug for efteruddannelse?

“Der vil nok være brug for noget ef-

teruddannelse. Det behøver ikke at 

være langvarigt, men der er brug for 

noget for at kunne være med til at be-

skrive processer og forstå, hvad det 

er for nogle sammenhænge, hvor man 

ikke kan garantere formålet. Men det 

skulle gerne efterhånden bygges ind 

“Hvis man lukker et 
it-system op, står der 

sjældent noget om, 
hvad formålet er med 

at gemme data”. 
Thomas Hildebrandt,  

lektor ved IT-Universitetet

Beskyttelsen af persondata er selvfølgelig ikke kun relevant, hvis man på sit arbejde be-

handler andres personoplysninger. Arbejdsgiveren skal også passe på de ansattes oplys-

ninger. Når en virksomhed indsamler og opbevarer oplysninger om personer, der er ansat, 

har været ansat eller søger job i virksomheden, gælder persondataloven i dag, og bestem-

melserne vil stort set blive ført videre, når Persondataforordningen og supplerende dansk 

lovgivning træder i kraft.

Det betyder for eksempel, at:

•  Når man som potentiel medarbejder 

sender oplysninger i ansøgninger og 

cv’er, skal adgangen begrænses til rele-

vante oplysninger i virksomheden. Får 

man ikke jobbet, skal oplysningerne slet-

tes, typisk inden for seks måneder. Hvis 

arbejdsgiveren vil arkivere ansøgning/

cv, skal ansøgeren give sit samtykke.

•  Arbejdsgiveren må offentliggøre oplys-

ninger om ansattes arbejdsrelaterede 

forhold på sin hjemmeside. Oplysninger 

af arbejdsmæssig karakter er for eksem-

pel navn, arbejdsområder, ansættelses-

år, direkte arbejdstelefonnummer eller 

e-postadresse på arbejdet. 

•  Til gengæld kræver det samtykke fra 

medarbejderen, hvis arbejdsgiveren vil 

offentliggøre oplysninger af privat ka-

rakter. Det er for eksempel et billede af  

 

den ansatte, en privat adresse eller et 

privat telefonnummer.

•  Man kan som udgangspunkt registrere 

almindelige oplysninger om en ansat, i 

det omfang, det er relevant. Det er for 

eksempel navn, kontonummer, tidligere 

ansættelse, uddannelse med videre.

•  Såkaldte følsomme personoplysninger 

må som udgangspunkt ikke registreres. 

Følsomme oplysninger er for eksempel 

oplysninger om religion, fagforenings-

medlemskab, helbred, politisk tilhørs-

forhold og etnicitet eller race. Der er 

dog en række situationer, hvor det kan 

være tilladt.

•  Når en medarbejder fratræder, skal per-

sonoplysninger, der ikke længere er rele-

vante, slettes. Desuden skal vedkommen-

des arbejds e-mail lukkes hurtigst muligt.

i vores it-systemer, så medarbejderen 

egentlig ikke oplever det i dagligdagen, 

bortset fra at man vil være mere bundet 

til at arbejde i sagsbehandlingssyste-

mer. Man kan ikke længere bare lige  

kopiere data fra ESDH-systemer over i 

sin egen e-mail”, konstaterer Thomas  

Hildebrandt.   

VIDSTE DU, AT:
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Mens langt de fleste lønmodtagergrupper 

indbetaler til en pension, så forholder det 

sig ganske anderledes for de selvstæn-

dige. Sammenligner man nye pensionstal 

fra Forsikring & Pension med antallet af 

registrerede selvstændige i 2016 fra Dan-

marks Statistik, så er det kun 35 procent 

eller knap hvert tredje selvstændige, som 

indbetalte penge til en pension i 2016. 

Dermed halter de selvstændige langt ef-

ter lønmodtagerne, hvor det var mere 

end tre ud af fire, som betalte til en pen-

sion i 2016. 

At langt færre selvstændige end lønmod-

tagere sparer op til pension, handler nok 

især om, at indtægter for mange selvstæn-

dige kan svinge i løbet af årets måneder, 

også selv om det går godt i virksomheden. 

Det forklarer formand for Landsklubben af 

selvstændige og freelancere i Dansk Magi-

sterforening, Helle Idland. 

“Selvom årsomsætningen måske stiger, 

så kan mange selvstændige være tøven-

de over for at afsætte penge til pension, 

fordi det er en ekstra fast udgift. Man 

tænker mere på de udgifter, som er nu og 

her, og ikke så meget på fremtiden”, siger 

Helle Idland. 

Hun er uddannet retoriker og driver sit 

eget selvstændige rådgivningsfirma. Hel-

le Idland påpeger, at modsat lønmodta-

gere er en pensionsordning noget, hun og 

andre selvstændige aktivt skal vælge til, 

og det er ikke en fordel.  

“Vi er alle sammen vant til, at pensions-

opsparing er noget, der sker af sig selv, 

fordi systemet er lavet sådan med fokus 

på fastansatte lønmodtagere. Men flere 

og flere bliver selvstændige, freelancere 

og løstansatte på forskellig vis, og derfor 

står vi med en voksende gruppe, som ikke 

er sikret i alderdommen på samme måde. 

Det skal vi løse”, siger Helle Idland. 

Noget tyder dog også på, at højtuddan-

nede selvstændige som Helle Idland er 

bedre end den gennemsnitlige selvstæn-

dige til at indbetale til pension. En under-

søgelse blandt DM’s medlemmer fra 2016 

viste, at 68 procent af de selvstændige 

magistre og omkring halvdelen af freelan-

cerne sparer op til pension. Det er altså op 

imod dobbelt så mange som gennemsnit-

tet blandt alle selvstændige i 2016.

Selvstændiges pensionsmuligheder  

er gode

De nye pensionstal fra Forsikring & Pensi-

on viser, at selvstændige i 2016 i gennem-

snit indbetalte 49.244 kr. i privattegnede 

pensionsordninger og 4.625 kr. i arbejds-

giveradministrerede pensionsordninger. 

I alt 53.869 kr. Det er et par tusinde mere, 

end en lønmodtager på mellemniveau 

indbetalte, men 15.000 mindre end en løn-

modtager på højt niveau.   

Hvis pensionsordninger ikke havde væ-

ret obligatorisk for mange lønmodtagere 

gennem deres ansættelse, så havde der 

sikkert været, lige så mange lønmodta-

gere som selvstændige, der ikke indbe-

talte til pension. Det påpeger Kenneth 

Petersen, som er markeds- og kundechef i 

MP Pension, der er en medlemsejet pensi-

onskasse for mere end 120.000 magistre, 

gymnasielærere og psykologer.

“Havde pension ikke været et led i en 

ansættelse, så tvivler jeg på, at mange 

lønmodtagere ville få tegnet pension og 

en forsikring. Grundlæggende ved vi, at 

mange især unge har svært ved at skulle 

undvære 17 procent af deres løn, fordi 

de hellere vil bruge pengene på mursten 

og flyverdragter end på en pensionsop-

sparing, da der er mange år, til de går på 

pension. Det samme problem gælder selv-

stændige i en etableringsfase”, siger Ken-

neth Petersen. 

Han påpeger, at selvstændiges mulig-

heder for at tegne pension i MP Pension 

faktisk er bedre end lønmodtagernes. Det 

skyldes, at de selvstændige, modsat løn-

modtagerne med obligatoriske pensioner 

gennem overenskomster eller bestemte fir-

maaftaler, har en fuldstændig frihedsgrad 

til at sammensætte deres pensionsordning 

og eventuelt tilhørende forsikringer. 

“Det store problem er at få selvstændi-

ge til faktisk at huske at oprette en pensi-

onsordning”, siger Kenneth Petersen.  

Modsat lønmodtagerne kan selvstæn-

dige selv beslutte, om de vil spare op til 

pensionen i et pensionsselskab eller i en 

Kun hver tredje  
selvstændige sparer  
op til pension
Mens mere end 75 procent af lønmodtagerne indbetalte  
til pension i 2016, var det samme år kun hver tredje selv-
stændige, som indbetalte til pension. Selvstændiges indbe-
taling til pensioner i 2016 er desuden faldet til 2010-niveau, 
viser seneste pensionstal for Forsikring & Pension.  

6 af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · foto: Colourbox
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Kun hver tredje  
selvstændige sparer  
op til pension

bank. Vilkårene for selvstændige og løn-

modtagere kan dog være af vidt forskellig 

karakter, alt efter hvor pensionsordningen 

oprettes. Men det er ikke tilfældet i MP 

Pension. Her kan selvstændige ifølge Ken-

neth Petersen oprette pensionsordninger 

og tegne forsikringer på helt samme vilkår 

som lønmodtagere. Det er desuden om-

kostningsfrit at få samlet eventuelle klat-

pensioner flere steder fra i MP Pension. 

“Vi er medlemsejede, så ejerne er også 

kunder. Det giver jo ikke mening at tage 

høje gebyrer fra kunderne, for de er også 

ejere. Derfor kommer også selvstændige 

her ind i et fællesskab, hvor man deler sol 

og vind lige sammen med alle de andre 

medlemmer”, siger Kenneth Petersen.

Færre forventer, at virksomhedssalg  

finansierer alderdommen

Ifølge en undersøgelse fra Nordea Liv & 

Pension forventer kun knap hver fjerde 

selvstændige, at et salg af virksomheden 

skal finansiere resten af livet, når de går 

på pension, mens 60 procent ikke har den 

forventning. Tidligere har det ellers været 

den gængse opfattelse, at virksomheds-

salg skulle finansiere alderdommen. 

“De selvstændige har et meget realistisk 

syn på mulighederne for at sælge deres 

virksomhed og derigennem lade et salg fi-

nansiere økonomien i den tredje alder, og 

derfor ser vi også, at mange selvstændige 

faktisk vælger at spare op til pensionen”, 

siger cheføkonom i Nordea Liv & Pension 

Jens Christian Nielsen til Børsen. 

“Den knap så gode nyhed er dog, at selv-

stændige sparer betydeligt mindre op end 

resten af danskerne”, siger cheføkonomen. 

Helle Idland mener, at det er vigtigt, at 

selvstændige husker at prioritere pensi-

onsopsparing i regnskaberne – en post, 

der i øvrigt kan trækkes fra som udgift i 

virksomheden. 

“Det er farligt kun at spare op i sin virk-

somhed, og pensionsordninger kan også 

give adgang til forsikringer, som er vigtige 

at få med, fx sikring ved tab af erhvervs-

evne eller sikring af sin familie, hvis man 

skulle komme ud for en ulykke”, siger hun. 

Helle Idland er selv en af de selvstæn-

dige, som sparer op til pension, men ind-

rømmer, at det endnu ikke er så meget, 

som hun gerne ville. 

“Jeg har huslån og to børn og mange 

umiddelbare udgifter, og på den måde er 

jeg nok en ganske typisk repræsentant 

for de selvstændige, som burde lægge 

mere til side hver måned. Men planen er 

at ændre på det i år”, siger hun.   

7
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SÅ MANGE INDBETALTE TIL PENSION I 2016

Antal i alt Pensionsindbetaling Procent

Selvstændige 154.595 53.714 35 %

Lønmodtagere 2.264.097 1.716.948 76 %

Kilde: Forsikring & Pension samt Danmarks Statistik

SÅ MEGET INDBETALTES I GENNEMSNIT TIL PENSION I 2016

2010 2014 2016

Selvstændige 53.636 74.311 53.869

Lønmodtagere, højt niveau 64.669 67.762 69.872

Kilde: Forsikring & Pension

NB! Beløb er sammenlagt via arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger  

og privattegnede pensionsordninger
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Hvorfor mener sektoren for privat- 

ansatte og selvstændige, at arbejdet  

med hverdagsaktivisme er vigtigt  

for medlemmerne? 

Selvom DM’s medlemmer generelt er gla-

de for deres arbejde og eksempelvis har 

stor tillid til deres ledere, så er der jo sta-

dig mange ting på arbejdspladserne og på 

arbejdsmarkedet, som kræver fælles op-

mærksomhed og handling. Men desværre 

oplever vi, at det er svært at få engage-

ret folk i de sager. Ofte er det meget store 

dagsordener og problemer, der er i fokus: 

overenskomster, dagpengeregler, bevil-

lingssystemer, og det er jo ikke så under-

ligt, at det kan virke lidt uoverskueligt at 

skulle ændre på. Med dette arbejde vil vi 

give folk et lidt mere hverdagsorienteret 

perspektiv på aktivisme og fagbevægel-

sesengagement og vise, hvad man kan 

gøre selv i hverdagen. 

Der skal jo bl.a. udgives en håndbog om  

aktivisme. Hvad er det, I ønsker at  

opnå med arbejdet med aktivisme,  

og hvorfor skal det ligefrem på bog?

Vi vil inspirere folk til handling. Det er jo 

ikke en tjekliste eller opskrift på, hvad 

den enkelte skal gøre. Men grundlæggen-

de handler det om at bruge de ressourcer, 

man har, til at opnå den forandring, man 

ønsker. Det kan virke banalt, men ofte 

skal der også kun få kollektive handlinger 

til, for at man får stor opmærksomhed og 

forhåbentlig derigennem påvirker nogen 

eller noget. Tænk bare på, hvor stor op-

mærksomhed det fik, at alle havde sort 

tøj på til både Golden Globes og BAFTA. 

Det er en lille handling for den enkelte, 

men skaber utrolig stor gennemslags-

kraft, når alle gør det. Det er den slags ek-

sempler, vi vil bruge bogen til at præsen-

tere og inspirere med – men relateret til 

arbejdslivet. 

DM skal jo for første gang aktivt deltage 

i 1. maj. Hvorfor sker det nu, og hvad  

skal DM’s privatansatte medlemmer  

få ud af det?

Vi var jo allerede på 1. maj sidste år uden 

at være officiel arrangør. I år har vi fra 

DM Privats side fået resten af DM med og 

kommer også ind med et større setup end 

sidste år. Vi vil skabe fokus på fremtidens 

DM’s privatsektor  
starter kampagne om aktivisme
Vidensarbejdere skal inspireres til aktivisme, så derfor udgiver sektoren for 
privatansatte og selvstændige (DMP) i DM en håndbog, som kan bruges til 
at skabe forandring i hverdagen. I marts og april afholdes en workshop om 
emnet, som er åben for alle. Formand for DMP, Julia Hunt svarer på, hvorfor 
arbejdet med hverdagsaktivisme er igangsat.  

Ved Golden Globe-prisuddelingen i 2018 mødte mange af skuespil-
lerne op i sort som visuel støtte til #metoo-bevægelsen. Her er 
det skuespillerinden Uma Thurman. Den slags aktivisme er små 
handlinger, som kan skabe stor opmærksomhed, og det kan også 
inspirere fagforeninger til at skabe aktivisme sammen med med-
lemmerne for arbejdslivet, forklarer DMP’s formand, Julia Hunt.  

8 af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · foto: Scanpix 
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Artiklen fortsætter på næste side  

arbejdsmarked og det opbrud, der sker i 

forhold til blandt andet platforme og de 

mange nye, løsere ansættelser. Det gør, 

at vi må spørge os selv, hvem fremtidens 

“arbejder” er, og hvis arbejderkamp vi skal 

tage. DM Privat er jo sammen med resten 

af DM’s medlemmer nogle af dem, som er 

vidner til denne udvikling fra første par-

ket, og hvis ikke vi nu står fast på solidari-

teten på tværs af generationer og faglig-

heder, så tror jeg, at der er risiko for, at vi 

bliver spillet ud mod hinanden i fremti-

den. Så egentlig tænker jeg, at DM Privats 

medlemmer får det ud af det, at vi som 

akademisk fagforening viser, at vi er klar 

til fremtiden og gerne vil tage snakken og 

indgå i fællesskabet med alle de andre, 

som er i Fælledparken den 1. maj.   

Vi vil gerne invitere dig …
Men har vi dine kontaktoplysninger? 

Vi udsender nyhedsbreve, inviterer til arrangementer og holder jer opdaterede med, hvad der foregår i huset. 
Men det kan vi kun gøre, hvis vi har din nyeste mailadresse – den, du rent faktisk tjekker!

Skriv til dm@dm.dk, ring på 3815 6600 eller gå ind på www.dm.dk og opdater selv dine oplysninger og opdater 
dine kontaktoplysninger. Så lover vi, at du også får nyheden eller invitationen næste gang.

Vi glæder os til at kommunikere med dig!

Landsklubben for selvstændige & freelancere dm.dk

Hverdagsaktivisme handler om,  

hvordan du gennem handling kan  

aktivere fx dine kollegaer, dit netværk  

og andre for at forbedre jeres arbejds-

liv. Hverdagsaktivisme kan både ud-

rettes alene og sammen med andre. 

Formålet er at omsætte ord til  

handlinger, og der er mange måder  

på, hvordan det kan ske. 

Dansk Magisterforening søsatte  

initiativet i 2017, og det er nu tid til  

at tage skridtet videre. DM skal samle 

eksempler på hverdagsaktivistiske 

handlinger i en lille håndbog, som  

bliver præsenteret den 1. maj i  

Fælledparken i København. 

HVERDAGSAKTIVISME – HVAD ER DET?

Kom og vær med i denne workshop, hvor 

vi sammen udveksler erfaringer og gode 

idéer til hverdagsaktivisme. Workshop-

pen kan give dig ny inspiration til, hvad 

du selv kan gøre for at sætte nye initiati-

ver på din arbejdsplads i gang, og  

det eneste, det kræver, er, at du gerne  

vil dele dine gode idéer med os andre.  

 

Workshoppen er åben for alle – også 

dem, der ikke er medlemmer af Dansk 

Magisterforening.

 

Tid og sted: 14. marts og 16. april 2018 

kl. 17-20.30 hos Dansk Magisterforening 

i København. 

WORKSHOP OM HVERDAGSAKTIVISME
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Der er altid plads til en til, der ønsker at 

yde et bidrag – stort som småt – til fagfor-

eningspolitik. Bestyrelsen i sektoren for 

privatansatte og selvstændige (DMP) har i 

de seneste år kunnet konstatere en stigen-

de bevidsthed blandt medlemmerne om, at 

hvis man holder fast i som individ at løse 

sine problemer i forhold til arbejdsgiver-

nes stigende krav, så står man ikke stærkt, 

men svagt. Rå magt trumfer altid selv det 

stærkeste individ. Man orienterer sig igen 

mod fællesskaberne. Derfor har DMP ar-

rangeret to møder den 14. marts og den 16. 

april kl. 17 i Dansk Magisterforening (DM) 

i København, hvor vi sætter fokus på hver-

dagsaktivisme. Møderne er for både med-

lemmer af DM og for alle andre, som er  

interesserede i at dele erfaringer og få  

ny inspiration. 

I vores arbejde med aktivisme har vi 

hentet inspiration fra det, der på engelsk 

kaldes “organizing”. Senest i januar må-

ned, hvor Prosa og FTF havde inviteret 

amerikanske Zack Exley til Danmark for 

på et stormøde at kunne dele hans erfa-

ringer som kampagnerådgiver for Bernie 

Sanders' valgkampagne. Dette politiske 

projekt eller fænomen, som man næsten 

kan kalde det, er utrolig interessant. Som 

udgangspunkt havde Bernie Sanders nem-

lig hverken et parti, en organisation eller 

penge til rådighed. Alligevel nåede han 

meget langt i retning af at blive stillet op 

til præsidentvalget i USA. Zack Exley or-

ganiserede en systematisk rekruttering af 

græsrødderne. Han gik efter dem, der hav-

de visioner, men intet sted at gå hen med 

dem. Han gik efter dem, der nøjagtig vid-

ste, hvad Bernie Sanders talte om, og som 

kunne genkende deres liv i hans program. 

Han besøgte Arbejdermuseet den 30. janu-

ar og talte for en forsamling af aktive fag-

foreningspolitikere. 

Ingen fagforeninger, ingen magt

Zack Exley har også en fortid i de ameri-

kanske fagforeninger. Man er i Danmark 

tilbøjelig til at tro, at folk melder sig ind i 

en fagforening, fordi de vil opnå rabatter 

på fitnessabonnementet eller ser det som 

en slags forsikring mod at hænge på alt for 

store advokatregninger. 

Men en af Zack Exleys hovedpointer var, 

at det vindende argument i hans erfaring 

var, at hvis ikke alle lønmodtagere er med-

lemmer af en fagforening, har man ingen 

magt. Det kom han igennem med i et land, 

hvor under seks procent er organiserede, 

og hvor arbejdsgiverne ikke ser med milde 

øjne på opviglere, som det hed i Danmark 

i 1800-tallet. Denne indlysende pointe har 

man næsten glemt i Danmark, hvor fagfor-

eningerne har haft en helt anderledes ind-

flydelsesrig rolle. 

Men ingen position er sikret for evigt, og 

de seneste 20 års neoliberalisme har trin 

for trin afmonteret rettigheder, man tro-

ede var vundet for altid. Hvad nytter det 

at have 37-timers uge, hvis man uofficielt 

arbejder 50-60 timer? Hvis man ikke slutter 

op og holder fast, smuldrer rettighederne 

- også for de heldigt stillede medlemmer i 

DM, der har alle rettigheder og en høj løn.

Græsrødder er vigtige. Man kan enga-

gere sig i alt lige fra dårlig kaffe og løntabu 

på arbejdspladsen til EU’s sociale dimen-

sion. Derfor: Mød op til medlemsmøderne 

d. 14. marts og/eller d. 16. april og giv dit 

græsrodsbud på aktiviteter og nye politik-

ker. Du er den førende ekspert på dit eget 

arbejde, og alle bidrag nytter, som Zack  

Exley siger. Og hvis du allerede nu vil enga-

gere dig dybere, kan du kontakte DM Pri-

vats formand, Julia Hunt, og blandt andet 

høre mere om det politikudviklingsmøde, 

vi vil afholde for DMP's medlemmer i  

maj måned.   

Involvering i  
fagforeningspolitik  
– mod nye mål 
Med udgangspunkt i aktivisme eller organizing inviterer sektoren for  
privatansatte og selvstændige medlemmer af Dansk Magisterforening 
og alle andre til at involvere sig i fagforeningsarbejde på en ny måde. 

Kontakt formanden for sektoren for  

privatansatte og selvstændige

Julia Hunt: jhu@dm.dk

1 0
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Flere danskere  
tegner private  
lønsikringer

 

For et voksende antal danskere er dag-

pengesystemet ikke godt nok. De tegner 

en privat lønforsikring, der skal dække 

de tabte lønudgifter, hvis de mister job-

bet. 210.000 danskere har tegnet en eks-

tra lønforsikring, der sikrer dem en højere 

indtægt end den maksimale dagpenge-

sats på 18.633 kroner før skat. Over de se-

neste ti år fra 2006 til 2016 er antallet af 

lønmodtagere med lønforsikringer steget 

med knap 150 procent – fra 83.000 til de 

210.000. Det viser tal fra Forsikring & Pen-

sion, skriver DR. 

“Pengene fra a-kassen er for lidt for 

mange danskere, der har en mellemind-

komst eller højere. Og derfor tror vi, at 

flere vil få lønforsikringer fremover”, siger 

brancheorganisationens vicedirektør  

Jan V. Hansen.

Omkring to millioner borgere i Danmark 

er medlem af en af landets 25 a-kasser og 

har dermed ret til dagpenge, hvis de mi-

ster deres arbejde. Men for et stigende an-

tal lønmodtagere er det altså ikke nok.

Danmark vil have  
flest i arbejde i  
EU i 2030

 

Danskere er på vej til at sætte Europa-re-

kord i at arbejde. En fremskrivning fra EU-

Kommissionen viser, at Danmark i årene 

fremover vil være det land i Europa, hvor 

flest arbejder. I 2030 vil danskerne sidde i 

førersædet, når det gælder arbejde i EU, 

og i 2050 vil vi desuden have EU’s højeste 

pensionsalder. 

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervs-

råd kan den høje beskæftigelsesfrekvens i 

Danmark særligt tilskrives de to tilbage-

trækningsreformer, Velfærdsaftalen fra 

2006 og “Aftale om senere tilbagetræk-

ning” fra 2011. De betyder, at Danmarks 

pensionsalder frem mod 2050 gradvist vil 

blive hævet til 71,5 år. Det bliver EU’s høje-

ste. 4,5 år højere end både Norge, Sverige 

og Tyskland, hvor pensionsalderen i 2050 

vil være 67 år.

I 00’erne sagde økonomer, at jorden 

brændte under Danmark, fordi der ikke vil-

le være råd til, at der kom flere ældre.

“Fremover må diskussionen om refor-

mer basere sig på noget andet end den 

brændende platform. De seneste års 

reformer har bragt Danmark i en 

situation, hvor der ikke længere 

er akut behov for reformer til 

at øge arbejdsudbuddet”, si-

ger økonomisk vismand fra 

Aarhus Universitet Michael  

Svarer til Politiken. 

Privatansatte  
får oftest  
højere løn

 

Privatansatte får oftest bedre løn end of-

fentligt ansatte for den samme type job-

funktion. Det viser en gennemgang, som 

Danmarks Statistik har foretaget. Dan-

marks Statistik har således lavet en opgø-

relse, der sammenligner lønninger i sekto-

ren Offentlig forvaltning og service i den 

offentlige sektor med lønninger inden for 

sektoren Virksomheder og organisatio-

ner i den private sektor). Den viser, at pri-

vatansatte får højest løn i 12 ud af de 20 

funktioner, mens lønnen er størst i den of-

fentlige sektor i de resterende otte. 

De tre største forskelle i lønnen mellem 

sektorerne finder man inden for funktio-

nerne: udvikling og analyse af software og 

applikationer, ingeniørarbejde (undtagen 

inden for elektroteknologi) og arbejde in-

den for virksomhedsadministration. Løn-

nen inden for udvikling og analyse af soft-

ware og applikationer er 52 kr. højere i den 

private sektor end i den offentlige sektor. 

Inden for ingeniørarbejde er timelønnen 

44 kr. højere i den private sektor end i den 

offentlige. Inden for virksomhedsadmini-

stration er timelønnen 36 kr. højere i det 

private end i det offentlige. Den jobfunk-

tion, hvor det offentlige betaler mest sam-

menlignet med det private, er inden for 

social- og sundhedsarbejde i private hjem. 

Her er lønnen i det offentlige 27 kr. højere, 

end den er i det private.

I sammenligningen indgår timeløn-

nen for de 20 største, klart afgrænsede 

arbejdsfunktioner, hvor der er mere end 

1.000 fuldtidsbeskæftigede i begge sekto-

rer. Opgørelsen fokuserer kun på lønmod-

tagere uden ledelsesansvar.

Kort nyt  
til DM Privat 

af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · foto: Colourbox
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I skrivende stund ved vi ikke, hvad der sker med overenskom-

sterne på det offentlige område. Det er spændende, og hele for-

løbet op til disse afsluttende forhandlinger har gjort mange af 

os opmærksomme på, hvor utrænede vores fagforeningsmusk-

ler er ved at blive. Vi ved, de er der, vi ved, vi kan træne os op 

igen, men i virkeligheden er der måske gået kaffe og hverdag i 

den i lidt for lang tid. 

Vi har i disse år en kæmpe opgave med at minde os selv, hin-

anden og de yngre generationer om, hvad det er for en historie, 

vi hviler på. Hvorfor fagforeningerne er her, og hvorfor solidari-

teten på tværs af generationer, sektorer og ansættelsesforhold 

er så vigtig. Det er vores danske model. Det er vores arbejds-

marked. Vores arbejdsvilkår.

Det kan være svært som enkeltperson at se, hvad man kan 

gøre i en overenskomstforhandling som den, vi står midt i nu. 

Ligeledes er det med andre af de store samfundsudfordringer 

svært at se sin egen rolle: Hvad skal vi gøre ved dagpengereg-

lerne? Skattereformerne? Den globale konkurrence? I vores sek-

torbestyrelse har vi, siden vi blev valgt ind for to år siden, haft 

stort fokus på, hvilke hverdagshandlinger man kan gøre for at 

få en oplevelse af, at ens engagement nytter noget og i sidste 

ende skaber forandringer. 

Vi ved fra vores medlemsundersøgelse, at langt de fleste 

medlemmer betragter de udfordringer, de møder på arbejds-

pladsen, som noget, de skal håndtere individuelt. Vi vil gerne 

skabe fokus på, hvor meget mere man kan gøre, hvis man rejser 

problemerne kollektivt i stedet. 

Derfor vil vi nu udgive en lille inspirationshåndbog om hver-

dagsaktivisme. Det er ikke de store indsatser, som kræver et 

kæmpe organiseringsapparat, økonomi og planlægning. Der-

imod er det de små handlinger, du og dine kollegaer kan gøre i 

hverdagen for at sætte fokus på de små og lokale problemstil-

linger, som for den enkelte ofte fylder langt mere end de natio-

nale og globale tendenser, lovgivninger og aftaler, som vi be-

skæftiger os meget med i fagbevægelsen. 

Hvad kan I eksempelvis gøre, hvis I oplever, at jeres arbejds-

miljø bliver nedprioriteret, hvis der ikke er fokus på det gode 

kollegaskab, eller hvis I ikke involveres i de beslutninger, der 

vedrører jeres hverdag? Det er dét, vi fokuserer på med disse 

små hverdagsaktivistiske inspirationer. 

Samtidig vil jeg igen opfordre alle, som kunne have interesse 

i det, til at komme og være med til at forme nutidens og frem-

tidens DM og DMP. Det er en spændende tid at være en del af 

fagbevægelsen. Der er meget at se til, men der hviler også et 

stort ansvar på netop vores skuldre. Det er min helt ærlige vur-

dering, at det er i disse år, vi skal sikre, at vores børn og børne-

børn også har en dansk model at være stolte af. Og vi kan sag-

tens bruge flere i det arbejde!   
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Træn dine fagforeningsmuskler  
– du ved aldrig, hvornår du  
skal løbe et maraton!

L E D E R    af Julia Bjerre Hunt, formand for DM Privat og Selvstændige

Har du fået nyt job eller har 
du skiftet e-mail og telefon?

Ret dine medlemsinfo, så vi kan servicere dig bedst muligt 
og give dig den rette rådgivning.

dm.dk/minside

dm.dk
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