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forsikringer. Fri bil og telefon. Gratis internetforbindelse og hjemmecomputer. Listen over medarbejderfryns er lang, og den
koster statskassen et stadigt stigende beløb. Skatteministeriet har i en ny rapport opgjort provenutabet
for statskassen i 2007 til at
være 1,675 mia. kr., og det er
en stigning på 320 mio. kr. i
forhold til året før. Alene
den skattefri sundhedsforsikring koster til sammen
statskassen 645 mio. kr. I
alt havde 550.800 danskere sundhedsforsikringer i
2007. Det er en stigning på
124.800 i forhold til 2006.
ritzau

Ingen erstatning for
dumheder nytårsaften
FORSIKRING. Hvis skader ef-

ter fyrværkeri skyldes uagtsomhed, er der ingen forsikringspenge at hente, lyder
advarslen, inden krudtet
tændes nytårsaften.
Sprut, kådhed og fyrværkeri er en særdeles farlig
cocktail, som kan koste både
liv og lemmer. Uansvarlig
opførsel med fyrværkeri kan
betyde invaliditet – og også
et farvel til erstatning fra
ulykkesforsikringen, advarer Forsikringsoplysningen.
Konsulent Christian Skødt
nævner en 18-årig ung
mand, som ikke fik erstatning, efter et kanonslag gik
af i hånden på ham. Manden
mistede det yderste af ven-

stre pege- og tommelfinger
og fik højre trommehinde
beskadiget.
»En ting er, at han kom
meget slemt til skade, men
han fik heller ikke erstatning fra sin privattegnede
ulykkesforsikring. Ankenævnet for Forsikring gav nemlig forsikringsselskabet
medhold i, at selskabet kunne afvise at betale erstatning, da der var tale om grov
uagtsomhed fra hans side,
fordi han holdt et kanonslag
i hånden, mens han tændte
det«, siger Christian Skødt.
Dermed gik den tilskadekomne glip af erstatningen
på omkring 120.000 kroner.
ritzau
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Svenskere vil arbejde i Danmark
ARBEJDSMARKED. I alt 6.667 svenskere krydsede i år

Øresund for at tjene penge hos en dansk arbejdsgiver, viser beregninger fra Øresundsinstituttet. Det er
næsten en fordobling i forhold til 2006 og mere end
de to foregående år tilsammen. Nu har det toppet, så
danskerne får i de kommende år knap så mange
svenske kolleger, vurderer Niels Paarup-Petersen,
analytiker ved Øresundsinstituttet. I 2006 kom
3.484 svenskere til Danmark, mens tallet var 1.391
året før.
ritzau

Økonomer: Dårligt at holde
boligskat ude af skattereform
SKATTEREFORM. Det er en

rigtig dårlig idé med en
skattereform, hvor boligskatterne fredes.
Det mener et stort flertal
af landets førende økonomer i Ritzau og RB-Børsens
økonomiske panel.
65 procent af de adspurgte økonomer dumper dermed de snærende bånd,
som regeringen vil lægge på
Skattekommissionen, der
nedsættes i begyndelsen af
det nye år.
Skattekommissionen har
fået til opgave at komme
med forslag til, hvordan
skatten på arbejde kan sænkes. Men det ligger i opdraget at det ikke må betyde

højere boligskatter. Regeringen har nemlig fredet boligbeskatningen totalt.
Kun 28 procent af de adspurgte økonomer mener
på linje med V-K-regeringen,
at det er en god idé at holde
boligskatten ude af en kommende skattereform.
Økonomiprofessorer og
økonomiske vismænd har
mange gange peget på behovet for en ambitiøs skattereform, der sænker skatten
på arbejde markant.
Men når boligskatten og
de store boligformuer udelukkes, kan en skattereform
ikke blive særlig ambitiøs,
har advarslerne lydt.
ritzau

Carlsberg

»Vi er ikke hovski-snovski«
Carlsbergs nyudnævnte
koncernchef, Jørgen
Buhl Rasmussen, om
forsøget på at opkøbe
en konkurrent, og om at
»sige hvad man tænker,
og gøre hvad man føler«.

Øretævernes
holdeplads
Hvem er de, og hvad vil de?
Politiken interviewer fire af årets højdespringere; to topchefer, en fagforeningsformand og en toppolitiker. Alle personer i markante job, der kan
gå hen og blive øretævernes holdeplads. Tidligere interview: LO-fomand Harald Børsting (27. dec.) og
Lars Liebst, bestyrelsesformand for
TV 2 (28. dec.).

interview
STIG ANDERSEN

D

e fleste nyudnævnte topchefer
bruger de første uger til at stikke
fingeren i jorden. Sådan har det
ikke været med Carlsberg-koncernens
nye topchef, Jørgen Buhl Rasmussen. For
ham har der været ’krig’ stort set fra dag
et, og det er ham selv, der har startet den.
Carlsbergs og Heinekens forsøg på at
overtage den skotske bryggerikoncern
Scottish & Newcastle for omkring 100
mia. kr. har ført til en stillingskrig, som foreløbig ikke har ført nogen resultater
med sig, men som tværtimod har skabt
vrede i Skotland. Her kalder man buddet
for latterligt, og det har skabt undren hos
Jørgen Buhl Rasmussen, der er manden
bag det ’latterlige’ bud.
Du er som ny topchef i Carlsberg røget direkte ind i et åbent opgør. Hvad har du personligt på spil i Scottish & Newcastle-sagen?
»Det er nok mere et spørgsmål om,
hvad der er på spil for Carlsberg. Hvis det
lykkes at overtage Scottish & Newcastle,
vil det være med til at gøre Carlsberg til en
helt anden virksomhed. Vi vil blive stærkere globalt og komme ind på nye markeder. Samtidig vil det gøre os til eneejer af
bryggeriet BBH i Rusland, som vi nu ejer
sammen med Scottish & Newcastle«.
Så for Carlsberg er der meget på spil?
»Ja, men lykkes det ikke, vil Carlsberg
også være en fantastisk virksomhed uden
Scottish & Newcastle«.
Men hvad vil det betyde for dig personligt? Vil du være en fiasko, hvis ikke forsøget
på at købe Scottish & Newcastle lykkes?
»Altså hvis forretningen Carlsberg begynder at halte, så er det en fiasko. Men
lykkes det ikke med Scottish & Newcastle,
ser jeg ingen grund til, at Carlsberg skulle
begynde at halte. Det skotske bryggeri er
en mulighed, som jeg håber lykkes til den
rigtige pris. Men at tale om en fiasko, hvis
det ikke lykkes, det vil jeg bestemt ikke«.

Vi forstår det ikke
Carlsberg har i mange år samarbejdet med
Scottish & Newcastle, og I ejer sammen det
russiske bryggeri BBH. Hvorfor snakker I ikke
bare sammen?
»Den daglige forretning og så vores interesse i at købe Scottish & Newcastle er to
adskilte ting. Jeg er direkte indblandet i

ning kan virke lidt hovski-snovski?
»Vi er ikke hovski-snovski. Vi har lagt et
forslag frem, som reflekterer den værdi, vi
ser i den forretning. Vi forstår ikke responsen, men det får os ikke os til at ændre opfattelse«.

Fornuft er økonomi

FORSKEL PÅ
FIASKO. Hvis
Carlsbergs forsøg
på at opkøbe Scottish & Newcastle
mislykkes, vil det
ikke være en fiasko
for adm. direktør
Jørgen Buhl Rasmussen. Det bliver
det først, hvis forretningen begynder at halte med
ham ved roret. Foto: Jacob Ehrbahn

dem begge, og vi har lige haft en succesrig konference i BBH, hvor alle ledelsesgrupper var samlet, og hvor vi kørte det
sammen med skotterne. Men vi diskuterede ikke vores opkøbsforsøg«.
Skotterne har direkte kaldt jeres bud for
latterligt?
»Ja, de har brugt mange fine ord«.
Hvordan kan man have en samarbejdspartner, man er på så dårlig talefod med?
»Vi er ikke på dårlig talefod i den daglige forretning. Men der er også taktik og
følelser involveret. Vi har forsøgt med et
andet sprogbrug og kaldt deres reaktion
følelsesladet og mindre professionel«.
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Skotterne har sagt, at de ikke ønsker at lade sig opkøbe. Hvorfor ikke respektere det?
»De har sagt, at de ikke er interesseret
og ikke ønsker at snakke med os. Men de
har mig bekendt ikke sagt, at de ikke ønsker at blive købt«.
»Nogle gange, når tiden går, får man en
anden opfattelse. Markedet er jo ikke ligefrem blomstrende i øjeblikket, og vi fornemmer, at en del af deres aktionærer
gerne ser, at der sker noget. At tiden læger
nogle sår, og at der kommer en dialog.
Det er jo det, vi håber på og regner med«.
Du har brugt udtryk som ’vi har tid nok’ og
’de kommer nok tilbage’. Carlsbergs hold-

»Jeg forstår ikke, hvad der driver skotterne, ud over at der måske er en del følelser,
og at man gerne vil være uafhængig. Men
i sidste ende må de jo også tænke på deres
aktionærer«.
Er det, hvad man kalder ’den rå kapitalmagt’, der fungerer her?
»Nej, når du køber eller sælger, er det jo
et spørgsmål om at skabe værdi, både for
køber og for sælger. Det har ikke noget
med rå kapitalmagt at gøre. Men selvfølgelig kan der være følelser involveret«.
Men fornuften, den er økonomisk?
»Der ligger økonomi i fornuften. Der
ligger også noget strategi. For mig er det
vigtigt, at Carlsberg også om 10 og 20 år er
en virksomhed, der gør sig godt, og som
man kan være stolt over«.
Hvilke krav stiller du til dig selv i dit job?
»Vigtige værdier for mig, både professionelt og privat, er ærlighed og åbenhed.
Sig, hvad du tænker, og hvad du føler. Det
får man det bedste ud af. Men det betyder
også meget for mig, at jeg har et drive i
det, jeg gør, og at der er en entusiasme«.
At motivere og engagere virker tilsyneladende ikke i relation til skotterne. Hvordan
er du løbet ind i sådan et problem?
»Jeg kalder det ikke et problem, jeg kalder det en udfordring. Livet er jo aldrig
kun en dans på roser«.
erhverv@pol.dk

blå bog

JØRGEN BUHL RASMUSSEN
52 år, siden 1. oktober 2007 koncernchef i Carlsberg.
Blev i 2006 vicedirektør i bryggerikoncernen. Har haft ledende poster i Gilette-koncernen, Duracell-koncernen, A/S
Lagerman og i Master Foods.

Læs om byens forestillinger på
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Rejs med hjerte,
hjerne og holdning

Krydstogtstilbud

Albatros’ store
Caribienkrydstogt
New York - Den Dominikanske Republik
- St. Thomas - Aruba - Belize - Honduras
- Mexico - New Orleans
– med dansk rejseleder, 16 dage
Oplev de gamle danske tropekolonier i Vestindien og Caribiens
fortættede atmosfære på dette herlige krydstogt.
Vores krydstogtskib Norwegian Spirit ligger ved kaj ved Hudson
River i hjertet af New York, så vi har indlagt en overnatning og
en formiddagsbyrundtur i ”The Big Apple” inden krydstogtet
starter. Udsejlingen forbi Manhattans lyshav, Frihedsgudinden
og Ellis Island er et minde for livet.
Vi besøger halvøen Samana i Den Dominikanske Republik.
Naturen er mageløs med tropisk regnskov, koralrev og naturlige
kilder, og strandene er lange med kridhvidt sand. Samana er
intet mindre end en rigtig bounty-ø.
Vi fortsætter vores sørejse til en af de gamle danske kolonier,
St. Thomas. I hovedstaden, Charlotte Amalie, skal opleve de
historiske levn fra den danske kolonitid.
Skibet sejler videre til Aruba, Belize, Roatan i Honduras og den
mexicanske ø Cozumel, inden vi når frem til jazzens hjemby,
-DVÄ.QKD@MR ÄGUNQEQ@ÄUHÄÇXUDQÄSHKA@FDÄSHKÄ#@ML@QJ
Dag 1 Afrejse København, ankomst New York
Dag 2 New York og ombordstigning
Dag 3-4 På havet mod Den Dominikanske Republik
Dag 5 Samana, Den Dominikanske Republik
Dag 6 St. Thomas, Dansk Vestindien
Dag 7 På havet mod Aruba
Dag 8 Oranjestad, Aruba
Dag 9-10 På havet mod Belize City, Belize
Dag 11 Belize City, Belize
Dag 12 Roatan, Honduras
Dag 13 Cozumel, Mexico
Dag 14 På havet mod New Orleans
Dag 15 Ankomst New Orleans og hjemrejse
Dag 16 Ankomst København
Afrejse d. 17/10 2008

Kr. 17.990,Begrænset antal pladser
Oplys rejsekode POL52
Rejsen kan også bestilles på
www.albatros-travel.dk
Rejsen inkluderer
Flyrejse København - New York og New Orleans - København, alle
danske og amerikanske lufthavnsafgifter, transport jf. program, 1 nats
ophold i New York på turistklassehotel (uden morgenmad), byrundtur
i New York, 13 nætters krydstogt med Norwegian Spirit med ophold i
HMCUDMCHFÄRS@MC@QCJ@GXSÄTCUDMCHFÄJ@GXSÄLNCÄSHKKF ÄTCÇTFSÄO¬Ä
St. Thomas, helpension på krydstogtskibet, dansk rejseleder.

www.albatros-travel.dk
tlf. 36 98 00 00

