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Af Thor Melbye

Der er gang i salget hos Ga-
vefabrikken, som er en af 

landets største leverandører af 
firmajulegaver. Virksomheden, 

der sidste år præ-
sterede et over-
skud på 1,5 mio. 
kr., har i år øget 
sin omsætning 
med 80 pct. Det 

betyder, at der er sendt mere 
end 100.000 julegaver ud fra 
hovedkvarteret i Valby. Gaver, 
som i langt de fleste tilfælde, 
tilfalder ansatte i det private 
erhvervsliv.

“Der er ingen tvivl om, at 
størstedelen af vores kunder 
er private virksomheder. Det 
er ofte en langt mere krævende 
opgave som sælger at få de of-
fentlige institutioner med på 
vognen,” siger adm. direktør i 
Gavefabrikken, Nikolai Kiim.

Større og dyrere gaver
Billedet understøttes af en ny 
markedsanalyse, som A&B 
Analyse har foretaget blandt 
1000 tilfældigt udvalgte dan-
skere.  

Af undersøgelsen fremgår 
det, at 39 pct. af de offentligt 
ansatte har modtaget en ju-

legave i år. For ansatte i det 
private erhvervsliv er der tale 
om 88 pct.

Samtidig er den gennem-
snitlige værdi af julegaven 
også markant højere hos de 
private virksomheder. Her kan 
de ansatte se frem til 538 kr. 
i frynsegode, mens offentligt 
ansatte må nøjes med en jule
gave til 263 kr.

Torben Yde, adm. direktør i 
sikringsfirmaet Låsepartner, 
er en af dem, der har valgt at 
skrue lidt op for julegaverne til 
de ansatte i år.

“Vi giver vores 140 med-
arbejdere seks julegaver at 
vælge imellem. Værdien er ca. 
650 kr., og det er lidt mere end 
de foregående år. Det koster 
selvfølgelig, men vi vil gerne 

vise vores medarbejdere, at vi 
sætter pris på dem,” siger han.

En af de offentlige institu-
tioner, som har valgt at afskaffe 
julegaven, er Allerød Kom-
mune.

”Vi afskaffede medarbej-
derjulegaven i 2009. Så det 
har ændret sig. Grunden til, vi 
ikke giver julegaver i år, er, at 
anerkendelse af medarbejder-
nes indsats efter vores mening 
ikke kun hører julen til,” forkla-
rer borgmester i Allerød Kom-
mune, Jørgen Johansen (K).

Han fortæller videre, at 
skulle kommunen genindføre 
traditionen, ville det som mi-
nimum koste 180.000 kr. 

“Og så vil vi altså hellere 
bruge pengene på en buket 
blomster, når den ansatte har 
fødselsdag eller en ordentlig 
julefrokost,” siger Jørgen Jo-
hansen.  

Reglerne for beskatning er 
blevet ændret, så arbejdsgiver 
fra og med i år kan give med-
arbejderne gaver til en værdi af 
op til 800 kr. uden at påvirke de 
ansattes skattegrundlag.

thme@borsen.dk

Julegaveregn over 
privatansatte
9 ud af 10 privat
ansatte modtager 
en julegave fra 
arbejdsgiveren i år. 
Samtidig er gavens 
værdi over dobbelt 
så stor som offent-
ligt ansattes, viser 
ny undersøgelse
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MERE END 50 ÅRS ERFARING MED 
ARKITEKTRÅDGIVNING
    Fredede og bevaringsværdige bygninger

   Undervisning og forskning

   Herregårde, slotte og kirker

    Bygningssyn og handlingsplaner
   Kultur og kulturmiljøer
   Kontor og erhverv
   Vedligeholdelse

RØNNOW ARKITEKTER A/S
59 44 32 00     ra@ra.dk 
www.ronnowarkitekter.dk 
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Vi siger tak til vores samarbejdspartnere. 

Følg vores spændende virksomhed på 

LinkedIn eller www.adsboell.dk 

 

 

 

 

 


