
AF HENRIK BUSCH, dire k t ø r, Magasin,
f o rmand for Københavns City Center

Det lader til, at alle forklaringer og
undskyldninger for at forbrugerne
ikke vil handle om søndagen nu er
forstummet. Beviserne har været
mange, og senest med søndag-
såbent i december har kunderne
for alvor talt.

De tidligere beviser, nemlig det
faktum at dagligvareomsætningen
om søndagen sætter nye rekorder
og at flere og flere forretninger, der
må holde åbent, gør det – selv efter
at omsætningsgrænsen er nået –
er andre synlige tegn på, at det er
på tide at få lukkeloven helt op-
h æ v e t .

Andet halvår af 2001 har vist, at
mange forretninger uden for dag-
ligvarebranchen har benyttet sig
af de mulige fire søndage, og der
har også her været mange bemær-
kelsesværdige resultater med søn-
dagsåbent. December har naturlig-
vis været et tilløbsstykke, så selv
Bent Aarebo Pedersen (formand
for Hvidovre Erhvervsforening og
for Danmarks Handelsstandsfore-

ninger) har udtalt sig positivt om
resultaterne, og så er vi nået langt.
Til trods for dette, har han an-
meldt Føtex i Lyngby Storcenter og
Amagercenteret for at »stjæle« en
ekstra søndag, nemlig søndag den
30/12. At dømme efter tilstrømnin-
gen til Lyngby Storcenter var det
vist en rigtig god ide at holde
åbent. Det vrimlede med menne-
s k e r, og det må være fordi de hav-
de lyst og brug for at handle – men,
det må straffes....., ja det er utroligt
i et moderne samfund, at vi skal
ligge under for den slags.

Gør op med re g l e rn e
Skulle den nye regering så ikke få
samlet kræfterne én gang for alle
og få lavet om på det fuldstændige
tåbelige regelsæt, som gør, at kun-
derne ikke kan handle, når de har
lyst og forretningerne ikke må hol-
de åbent, når kunderne vitterligt
gerne vil handle. Man har sat en
skohandler til at være trafikmini-
ster og en politimand som er-
h v e r v s m i n i s t e r. Begge vil klare sig
godt, er jeg overbevist om, men det

vil klæde dem at ændre den sidste
grad af modstand mod en lov, som
hindrer det frie valg og som vil
fremme detailhandelen, og som vil
lette frustrationerne hos politiet,
som alligevel ikke har ressourcer
og lyst til at sætte en stopper for
de, som overtræder lukkeloven.

De ekstra fire søndage som vi fik
i 2001 suppleres i 2003 med yderli-
gere fire. Begrundelsen for de fire i
2003 er hensynet til turisterne,
men hvordan skal det tilrette-
lægges, når turistsæsonens pri-
mære periode er maj til september
med ca. 20 søndage, ja så bliver det
for alvor svært og vi vil fortsat ha-
ve det skisma, at det er tilladt at
handle bikini og sommertøj på
Skagen og i Hundested, men ikke i
København med millioner af turi-
ster. Nu må den urimelighed op-
h ø r e .

B a g s t r æ b e r i s k
Hvad sker der hvis man bryder lo-
ven? Umiddelbart ingenting. Det
er en kendt sag, at flere forretnin-
ger har overskredet den tilladte
omsætningsgrænse, at andre hol-
der mere end de fire tilladte sønda-
ge (+ julesøndagen) åbent. Det gør
de naturligvis kun, fordi kunderne
har bevist, at de ønsker at handle
og ikke fordi forretninger decideret
ønsker at begå en forbrydelse. 

Til sommer, når vi får EU-for-
mandskabet og København og an-
dre byer bliver mål for megen op-
mærksomhed mediemæssigt og tu-
ristmæssigt, så vil det da være sør-
geligt, at vi fortsat har en bag-
stræberisk holdning til forbruge-
rens frie ret til at handle, når de
fleste har fri.

Der er ingen tvivl om, at regeringen – og ikke mindst den nye
b e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r, Claus Hjort Frederiksen – har været
en rød klud i ansigtet på fagbevægelsen siden den 26. novem-
b e r, hvor regeringsgrundlaget blev kendt. Når LO-toppen her
til middag mødes med beskæftigelsesministeren til de første fi-
re-partsdrøftelser samtidig med, at finansminister Thor Pe-
dersen og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen præs-
enterer dødslisten over mere end 100 råd og nævn, så vil fag-
bevægelsens topfolk da heller ikke ligefrem opfatte det som op-
læg til en fredsaftale.

Mens Claus Hjort Frederiksen er parat til at slagte de helli-
ge køer i arbejdsmarkedspolitikken og svinge pisken over især
de ledige indvandrere, så er de to økonomiske ministre nemlig
også ude med den store rive.

Listen over råd og nævn samt puljer, der står over en luk-
ning eller kraftig sanering, vil således vise, at fagbevægelsen
står til at miste tocifrede million-tilskud, som den ellers gen-
nem årtier har opfattet som velerhvervede rettigheder. Derfor
vil der med garanti lyde et ramaskrig fra bevægelsen, fordi de

faglige organisationer uundgåeligt
kommer til at skære i deres aktivi-
tetsniveau og personalestab, nu hvor
de får frataget sugerøret til de offent-
lige kasser.

Men der er mere i vente fra rege-
ringens side. Fagbevægelsen kan og-
så se frem til konkurrence fra en ny
statslig a-kasse, ligesom regeringen
også agter at tage et opgør med eks-
klusivbestemmelserne, gennemføre
lovgivning om deltidsarbejde samt
ændre reglerne for fagforeningernes

muligheder for at give tilskud til politiske partier. I praksis et
angreb på de milliontilskud, som Socialdemokratiet hvert år
modtager fra fagforeningsmedlemmer, til trods for at stadig
færre af dem stemmer på det gamle arbejderparti.

Det er modigt af Anders Fogh Rasmussen at udfordre fag-
bevægelsens bastioner. Bevægelsen har klart overspillet sine
kort under de seneste to valgkampe, og det er da også givet, at
man dybt inde i Venstre endnu ikke har glemt, at det netop var
fagbevægelsen penge, der tilbage i 1998 gjorde udslaget, så det
ikke allerede dengang lykkedes Venstre og Uffe Ellemann-
Jensen at fravriste Nyrup magten.

Det må aldrig mere gentage sig, og med et rygstød på nu 34
pct., ifølge dagens friske Greens-måling her i Børsen så har
Anders Fogh Rasmussen nu klart befolkningens mandat til at
kaste grus i fagbevægelsens store pengemaskine.

Men det er oplagt, at VK-regeringen på mange områder og-
så har brug for samarbejde med fagbevægelsen. Det må såle-
des være en fælles målsætning at få skabt et mere rummeligt
arbejdsmarked, hvor der i højere grad bliver plads til de svage,
de ældre og indvandrerne.  Regeringens ambition om 120.000
job er oven i købet højere end den gamle regerings, men hvis
fagbevægelsen vil være med til at trække på samme hammel
som regeringen, bør det kunne lykkes ved et miks af frivillig-
hed og tvang over for de ledige.

Foreløbig har fagbevægelsen truet med krig, hvis regeringen
gennemfører lovgivning for deltidsarbejde. Spørgsmålet er blot,
om fagbevægelsen har nogen hær at kæmpe med, eller om ik-
ke den tjener sine interesser bedst ved at lægge våbnene og i
stedet søge indflydelse ved forhandlingsbordet.
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AF JØRGEN JENSEN, 
Line Manager, Scandlines

I en artikel om Fanøoverfar-
ten mandag den 7. januar for-
tæller Børsen, at Scandlines
helt frit selv fastsætter pri-
serne på Fanøoverfarten. Det
er ikke korrekt. Scandlines
fastsætter taksterne i samar-
bejde med Fanø kommune.

Også Fanøs sikkerhed for
færgeservice i lyset af diskus-
sionen om ejerstrukturen i
Scandlines har været omtalt.

Problemet går helt tilbage
til privatiseringen af DSB
Rederi i 1995, hvor man ikke
havde udfærdiget særlige
aftaler om Fanøoverfarten. 
Vi har nu – efter drøftelser
med vores ejer Tr a f i k m i n i s t e-
riet – haft særdeles konstruk-
tive drøftelser med Fanøs
borgmester om, hvordan vi
kan udforme aftaler, som
sikrer Fanøs borgere en
stabil, pålidelig og god færge-
service i overensstemmelse
med Fanøs behov – uafhæn-
gigt af, hvem der ejer Scand-
l i n e s .

Når en sådan aftale om
færgedriften er på plads,  har
vi både sikret den sikkerhed
for driften, som Fanø har
behov for, og den professiona-
litet og tekniske ekspertise,
der er nødvendig, og som
Scandlines som et stort rede-
ri kan levere.

AF PETER ARNVIND SØRENSEN, dire k t ø r, 
Olivenlunden 77, 2630 Tåstru p

Globaliseringstoget kører med uformindsket styrke over hele verden.
Samtidig fortsætter privatiseringsbølgen af de store offentlige
s e l s k a b e r, som det er sket med TDC, men også med DSB og Post-
Danmark i kikkerten.

Dansk erhvervsstruktur er generelt præget af mange små virk-
s o m h e d e r, og Danmark er et lille land i en global, endsige europæisk
sammenhæng. Disse forhold gør os sårbare over for den globale kon-
k u r r e n c e .

Der er naturligvis de hæderkronede helte som Mærsk, Danfoss,
Novo Nordisk, Danisco og ISS, for at nævne nogle få, som formår at
skabe sig globalt ledende forretningsområder. Men på andre om-
råder er Danmark ved at blive datterselskabernes land.

Resultaterne af denne udvikling ser vi klart i disse tider. 
Beslutningerne træffes ikke i Danmark, men i udenlandske

hovedkvarterer,  og sammen med beslutningskraften flytter ind-
flydelsen på bl.a. den internationale arbejdsdeling, og dermed
Danmarks velfærd og beskæftigelse på lang sigt. Et klart symptom
er flere aktuelle eksempler på danske topledere, som fratræder pga.
meget snære tøjler.

Det offentlige må tænke anderledes
Set på denne baggrund er det da også med stor undren, at man ser,
hvordan Danmark forvalter nogle af vores største offentlige virk-
somheder som PostDanmark, og mest aktuelt DSB. Vi r k s o m h e d e r,
som har størrelsen og måske muligheden inden for veldefinerede ni-
cher til at blive danske vækstlokomotiver med globale aspirationer.

I stedet for lidt ensidigt satse på  privatisering med henblik på
skattebesparelser (hvilket jo i sig selv er prisværdigt) burde der fra
politisk hold tænkes i,  hvordan vi kan udvikle disse store offentlige
virksomheder til afgørende internationale spillere, med eller uden
støtte fra staten. 

Ligesom de store private danske virksomheder i endnu højere grad
må tage de internationale briller på for at blive en af de virksomhe-
d e r, der kan gøre sig på den globale scene, således må også det of-
fentlige Danmark tænke lidt anderledes. 

Der må tænkes stort for det lille land – Danmark som hovedsæ-
dets land.
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AF HANS-HENRIK DITLEV, 
f o rmand for 
Randers Gru n d e j e rf o re n i n g

Konsekvenserne af lejelovens
regeltyranni er let at aflæse:
Færre moderniseringer, dårli-
gere vedligeholdelse, nationa-
lisering af boligmassen og
voldsomme indgreb over for
udlejerne ved selv de mindste
overtrædelser af de i øvrigt
komplicerede regler… Er det
sådan vi ønsker boligmarke-
det i dagens Danmark? Øn-
sker vi et boligmarked, der er
så gennemreguleret, at det
næsten kommer på højde med
skatteområdet? Under alle
omstændigheder er situatio-
nen i dag sådan, at Lejeloven,
som stammer tilbage fra slut-
ningen af trediverne, har fået
knopskud på knopskud. Re-
sultatet er, at privat udlejning
i dag foregår ud fra et regel-
sæt, som er præget af en
slående mangel på systematik
og logik. Samtidig er lejeom-
rådet vanskeligt tilgængeligt
juridisk såvel som politisk, og
bl.a. derfor har skiftende rege-
ringer tilsyneladende be-
stræbt sig på at lade det hvile
i mølposen. Nu har Danmark
endelig fået en borgerlig libe-
ral regering, som er enig med

udlejerne i, at viljen og tilliden
til fortsat investering i fast
ejendom er ét af vores sam-
funds allervigtigste funda-
m e n t e r. De danske udlejere
ser derfor med stor forvent-
ning frem til en snarlig for-
enkling af lejeloven.

Et snærende bånd
Regulering af huslejefastsæt-
telsen var oprindelig nødven-
dig, fordi der, pga. den gene-
relle dårlige økonomiske til-
stand i trediverne, var behov
for at sikre billige boliger til
borgerne. Siden 1975 har
denne regulering haft den
særlige udformning, der i dag
kendes som den såkaldte om-
kostningsbestemte lejefast-
sættelse. En egentlig fri pris-
fastsættelse på boligmarke-
det har altså ikke fundet sted
siden trediverne. 

En anden samfundsmæs-
sig konsekvens af den regule-
rede husleje er, at udlejere
sparer på vedligeholdelsen.
Dette forhold har man fra po-
litisk side søgt at modvirke
med kostbare offentlige by-
f o r n y e l s e s p r o j e k t e r. De reelle
betalere for disse projekter er
alle landets skatteborgere, og
ikke de lejere som igennem

tiden har beboet lejligheder-
ne til langt under markeds-
prisen. Udover at private ud-
lejningsejendomme er under-
lagt maksimalpriser, er de
også underlagt en meget
vidtrækkende regelstyring.
Der er en lang række detalje-
rede regler for, hvordan ejen-
dommene skal administre-
res, og der kan være uover-
skuelige og alvorlige konse-
kvenser ved ikke at opfylde
de mindste formkrav. Det
mest synlige resultat af den-
ne regeljungle, er at den ved-
ligeholdelsesmæssige stan-
dard på de private udlejning-
sejendomme er alt for dårlig.

En verden for sig
Lejelovgivningen er spækket
med formelle krav til varslin-
ger af lejeforhøjelse, frister
mv. Overholdelse af disse er
en verden for sig, og indgåen-
de kendskab til lejeforhold er
absolut nødvendigt, hvis man
vil investere i en ejendom.
Manglende overholdelse kan
medføre betydelige tilbagebe-
talingsbeløb, og der er rets-
praksis for, at lejerne kan
henvende sig flere år efter
fejlens opståen og kræve be-
talt husleje tilbage for hele

den efterfølgende periode.
Det gælder, hvad enten udle-
jeren egentlig var berettiget
til at opkræve f.eks. en for-
højelse eller ej. Dette er blot
et enkelt af de utallige juridi-
ske »huller« og forhindringer,
som udlejere møder. Og det
var bl.a. disse huller, som i
1997 fik flertallet af Lejelovs-
kommissionen til at foreslå
en gennemgribende sanering
af lejelovgivningen. Den soci-
aldemokratisk ledede rege-
ring valgte imidlertid at lade
stå til, uanset udvalgets me-
get klare udmelding. Konse-
kvensen kan man iagttage i
dag, hvor væksten i antallet
af boliger hovedsageligt fore-
går i den almennyttige bo-
l i g s e k t o r, og hvor lejligheder-
nes vedligeholdelsesstand ik-
ke er god nok - målt med
vestlig standard. Al moderni-
sering sker med betydelig of-
fentlig støtte til byfornyelse,
og stort set alt nybyggeri sker
med statsstøtte – især som
almennyttigt byggeri. Der er
med andre ord tale om en sy-
stematisk nationalisering af
boligmassen. Man må gå ud
fra, at nedlæggelsen af Bolig-
ministeriet ikke betyder, at
udlejere nu er overladt til
endnu flere tilfældigheder og
endnu mere regeltyranni. En
forenklet og ureguleret leje-
lov vil derimod være til gavn
for både lejer, udlejer og sam-
fundet som helhed, og vi ser
med stor forventning frem til
den nye regerings kommende
initiativer på området.

AF MORTEN FLATAU, 
udviklingskonsulent, flatau &
kompani, Struenseegade 15,
2200 København N.

Rollen og ansvaret som leder
er uløseligt forbundet til be-
grebet »vi«. At påtage sig et
lederskab er også at påtage
sig opgaven med at skabe og
opretholde et »vi«.

Jeg har på det sidste ople-
vet flere situationer, hvor en
leder overbevist og uden at
tøve, har talt om »vi«, uden at
der blandt medarbejderne
kunne spores nogen oplevelse
af det »vi«. Fælles for situati-
onerne var da også, at de var
præget af kommunikations-
og samarbejdsproblemer. 

Det er måske nærliggende
at tale om dårligt lederskab.
Mere grundlæggende opleve-
de jeg, at situationerne var et
udslag af manglende bevidst-
hed blandt begge parter, om
hvad »vi« er for en størrelse,
og især af hvilken art »vi« le-

dere og medarbejdere i dag
og i fællesskab er afhængige
af at skabe og opretholde. Så
hvad er 'vi' for en størrelse? 

Fælles for de pågældende
ledere var, at det »vi«, som de
refererede til var et produkt
af en simpel summering. »Vi «
var i alle tilfælde lig antallet
af personer som var involve-
ret i situationen. Som sådan
viste lederne sig tro overfor
Newtons læresætning om, at
et hele er lig summen af dets
dele. En læresætning, som
har dannet grundlag og skole
for vores måde at tænke på. 

En af det 20. århundredes
store videnskabelige landvin-
dinger har været erkendelse
af, at Newtons læresætning
langt fra var så universel i
sin gyldighed, som vi antog.
Erkendelse af, at et hele ofte
er både mere end og forskel-
lig fra summen af dets dele.
Og erkendelse af, at det er re-
lationerne delene imellem,
der gør den forskel. 

Det samme gælder for virk-
somheder og organisationer.
D´e er også både mere end og
forskellige fra summen af an-
tallet af ansatte. Og det er re-
lationerne mellem de ansat-
te, der gør forskellen. Me-
ningsfulde relationer, der gi-
ver os mennesker rum til og
mulighed for at være tro mod
os selv og vores mest grund-
læggende værdier. Relatio-
n e r, som er selve grundlaget
for vores kreative proces, og
som derfor i dag er mange
virksomheder og organisatio-
ners primære værdiskabende
f a k t o r. 

At arbejde med relationer
er et arbejde, der er meget
forskelligt fra det, der tegner
en leders faglige og admini-
strative ansvarsområde. 

Menneskelige relationer er
ikke håndgribelige og svære
at få øje på. Vel efterlader de
sig spor i form at forskellige
hændelser og episoder, men
deres væsen forbliver ofte
usynligt for det blotte øje. 

Relationer kan ikke om-
sættes til tal. Vi kan ikke må-
le os vej fra spørgsmål til
s v a r. At forstå og løse relati-
onsopgaver handler om at se

de sammenhænge, som for-
skellige hændelser og episo-
der passer ind i. Det handler
om at se de handlingsmøn-
stre, som binder dem sam-
men i en meningsfuld helhed. 

Jo klarere ledere og medar-
bejdere ser de sammenhænge
og det handlingsmønster, de-
sto nærmere er de et »vi«, der
kan virke som kreativt
grundlag for at skabe udvik-
ling og forandring.
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U d l e j e re vil ud af vildnisset


