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Efter uro og beskyldninger om magtmisbrug i den tidligere ledelse af Global Business
Travel Association, skal nye medlemmer nu viske tavlen ren. To danskere er
bestyrelseskandidater.

Jens Liltorp og Carsten Østbjerg er de to danske kandidater til den kommende nye bestyrelse
med i alt 13 medlemmer af Global Business Travel Association.

GBTA, der betegner sig som verdens største sammenslutning for erhvervsrejser, har ifølge egne
oplysninger omkring 9.000 medlemmer blandt købere og leverandører til erhvervsrejser i og
udenfor USA. Den danske travel manager-forening, DBTA, er blandt medlemmerne af GBTA.

Jens Liltorp, der blandt andet er i bestyrelsen for Danish Business Travel Association, som han
tidligere har været formand for, er kandidat til det ene ledige sæde som EU Regional Director på
købersiden ved det igangværende valg til GBTA-bestyrelsen. Jens Liltorp er til daglig travel
manager hos medicinalkoncernen LEO Pharma, hvor han har titel af global catagory manager –
travel and M&E.

Den anden danske kandidat til den nye GBTA-bestyrelse er, på leverandørsiden, Carsten Østberg,
til daglig europæisk regionsdirektør hos CIBTvisas, der blandt andet leverer visa til
forretningsrejsende verden over.

Opgør med et tumultarisk lederskab 
Valget til den nye GBTA-bestyrelse begyndte i sidste uge, og afsluttes den 19. juli. Valget skal
blandt andet give en ny global bestyrelse efter et opgør blandt medlemmerne under en periode
med tumultarisk lederskab.

De kommende ændringer skyldes blandt andet et opråb sidste år fra en whistleblower med en
lang række anklagepunkter mod den daværende GBTA-bestyrelse og foreningens tidligere
formand, Scott Solombrino. Han blev blandt andet anklaget for at have skabt et usundt,
kvindefjendsk og til tider racistisk arbejdsmiljø på GBTA’s hovedkontor ligesom han og den
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Jens Liltorp er kandidat til det
ene ledige sæde som EU
Regional Director på
købersiden til GBTA-
bestyrelsen. Han er til daglig
som travel manager hos
medicinalkoncernen LEO
Pharma. Arkivfoto.

Carsten Østberg, europæisk
regionsdirektør hos
CIBTvisas, er kandidat til et
af de tre sæder for
leverandørerne i den nye

tidligere bestyrelse, ifølge anklagerne, havde raget godt til sig med blandt andet ophold på
luksushoteller.

Scott Solombrino blev tidligere i år frikendt i en undersøgelse, som GBTA’s eget advokatfirma
gennemføre. Men alligevel blev det besluttet, at han skulle forlade GBTA.

Branchemediet Travel Weekly skrev i juni sidste år en omfattede artikel om anklagerne mod
Scott Solombrino og den daværende GBTA-bestyrelse.

GBTA skal være mere global, demokratisk og transparent 
Til spørgsmålet om, hvorfor han stiller op til valget til GBTA, siger
61-årige Jens Liltorp til STANDBY.DK:

”Det er på opfordring. Jeg er en del af GBTA Europe Advisory
Board, og opfordringen til at stille op kommer herfra. Jeg kan se
meningen med opfordringen, fordi jeg gennem årene har været
ret engageret i travel management organisationsarbejde. Men
altid på dansk, nordisk eller europæisk plan.”

Jens Liltorp peger på, at Global Business Travel Association er verdens største organisation for
rejsebranchen – med over 9.000 medlemmer fra alle kontinenter.

”Der er i de seneste år sket meget i GBTA, der har været omfattende forandringer i deres
lederskab. Derfor kigger man nu på, hvordan man organiserer GBTA bedst fremover, på
medlemskab og så videre,” siger Jens Liltorp og tilføjer:

”Som resultat har der for nylig været stemt om ny GBTA-vedtægter, som blandt andet betyder,
at der bliver bedre global repræsentation med en global bestyrelse, hvor også Europa får et
sæde. Og det er dét europæiske sæde, som European Regional Director, jeg er kandidat til.

Samtidig er det dejligt, at mange fra Europa stiller op til GBTA’s nye bestyrelsesposter. Dermed
bliver GBTA mere global, demokratisk og transparent.”

Til spørgsmålet om, hvilken glæde rejsebranchen og travel managers har af GBTA, svarer Jens
Liltorp: ”Altså – det er selvfølgelig noget med at øve hos myndighederne og i rejsebranchen. Men
det er ført og fremmest netværket, jeg brænder for. GBTA’s største umiddelbare værdi er
medlemmernes erfaring og viden. Det kan GBTA-netværket facilitere og dermed få os alle til at
vokse og udvikle os i vore jobs på tværs af branchen.

Men selvfølgelig er GBTA også andet. Jeg tænker også det som et forum, hvor vi kan lære af og
forstå hinanden bedre på tværs af brancheskel – og i nogle tilfælde for eksempel udvikle
standarder og processer, som hjælper os alle,” siger Jens Liltorp.

”Jeg kan repræsentere en bred skare i branchen” 
Carsten Østberg, europæisk regionsdirektør siden 2018 hos
CIBTvisas, er kandidat til et af de tre sæder til leverandørerne,
Allied Seats, i den nye GBTA-bestyrelse. Han siger til STANDBY.DK
om grunden til hans kandidatur:

https://www.travelweekly.com/Travel-News/Corporate-Travel/Biz-travel-group-CEO-under-fire-after-whistleblower-alleges-misconduct
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GBTA-bestyrelse. Foto:
CIBTvisas.

”Jeg vil være med til at gøre GBTA mere global, i dag består
bestyrelsen overvejende af amerikanere. Til pladserne til Allied
Seats i den nye bestyrelse er der ti amerikanske kandidater, jeg
er den eneste udenfor USA. Og en global organisation skal også have en global bestyrelse, det er
en af mine kæpheste.

Jeg føler samtidig, at jeg både kan tale for købere og leverandører, fordi jeg i mit daglige virke
taler med begge parter. Så jeg hører, hvad folk siger, og kan dermed repræsentere en bred skare
i branchen,” siger han.

Til spørgsmålet om, hvilken glæde erhvervsrejsebranchen har af GBTA, siger Carsten Østberg:

”Det er vigtigt, at man kan lære af hinanden på tværs af brancheområderne og være med i en
organisation, der kan italesætte relevante emner så branchen bliver hørt. Det skal gøres enkelt
at rejse, og her har jeg en fordel på området for mobility, som få i bestyrelsen kender i samme
omfang som mig.

For det kommer i fremtiden til at blive mere komplekst at rejse, ikke kun på grund af
coronakrisen, som vil være hos os i en årrække. Derfor skal GBTA som global organisation kunne
italesætte mobilitet og lægge for eksempel globalt pres på EU for at harmonisere rejseregler,”
siger Carsten Østberg.

Relaterede artikler:

Bjørk Skieller er ny formand i DBTA

Danske travel managers skal have ny formand

Rejseindkøbere halverer rejsebudgettet i år
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