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5. BUPL siger nej til forhandlinger

SUNDHED. Flere kommu-
ner tilbyder nu deres an-
satte en sundhedsforsik-
ring. Aktuelt har tre kom-
muner planer om at give
deres ansatte mulighed for
at springe køen i det offent-
lige over og blive behand-
let i det private sundheds-
væsen via en forsikring.
Det skriver Ugeskrift for
Læger i dag. 

Sundhedsøkonom Jakob
Kjellberg mener, udviklin-
gen er bekymrende. Han
forudser, at en stadig sti-
gende udvikling i de pri-
vate sundhedsforsikringer
vil trække personale fra det
offentlige sundhedsvæsen
til det private.
ritzau

Flere kommuner 
forsikrer ansatte

EU. Løsningen af en gammel
arbejdsmarkedsstrid i EU
står måske for døren. I så
fald kommer der et nyt di-
rektiv, der skaber bedre for-
hold for vikaransatte. De nye
EU-regler for vikarområdet,
der måske vedtages i dag, vil
give klarere regler og bedre
forhold for de op mod
50.000 vikaransatte danske-
re, som i dag udfylder i alt
25.000 fuldtidsjob. 

På dagens EU-møde i Lux-
embourg er der en sjælden
mulighed for, at ministre fra
de 27 lande kan enes om nye
regler for både vikarer og ar-
bejdstid i Europa. Arbejds-
tidsdirektivet omhandler
retten, eller pligten, til over-

arbejde og har i årevis delt
EU-landene i en britisk og en
fransk blok, uden at sagen
kom ud af stedet. Men en ny
aftale på det britiske arbejds-
marked kan føre til en løs-
ning, der omfatter et vikar-
direktiv, som den danske re-
gering hidtil har været med
til at blokere for.

»Brugen af vikarer er eks-
ploderet i flere medlemslan-
de. Samtidig sker det oftere
og oftere, at de, som rejser
over grænserne for at søge
job, ender som vikarer. Di-
rektivet vil være et kæmpe
fremskridt for alle vikarer i
EU«, siger EU-parlamentari-
ker Ole Christensen (S).
ritzau

Vikarer kan se frem til 
bedre arbejdsvilkår 

ENERGI. De rige industrilande i G8 samt Kina, Indien
og Sydkorea sagde i en fælles erklæring i går, at der
er »et overhængende behov« for at øge den globale
produktion af olie på baggrund af de store stignin-
ger i oliepriserne. Ministre fra landene, der er samlet
i Aomori i Japan, understregede samtidig, at der er
»et akut behov for øgede og rettidige investeringer i
energisektoren«. I erklæringen blev der også opfor-
dret til mere dialog og mere samarbejde mellem de
olieproducerende lande og forbrugerne. 
ritzau/reuters

Store lande kræver mere olie
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ADVARSEL. En drømmeor-
dre på 20 millioner kroner
fra et kinesisk firma ankom-
mer til et firma i Danmark.
Men før begejstringen tager
overhånd, bør man tænke
sig grundigt om, det kan vi-
se sig at være svindel.

Sådan lyder det fra Dan-
marks Eksportråd i Beijing,
som nu advarer danske virk-
somheder mod falske ordrer
fra Kina. »Da jeg ankom til
Kina for to et halvt år siden,
var problemet knap nok syn-
ligt. Vi vil gerne gøre op-
mærksom på, at dette møn-
ster findes, da der stadig er
danske virksomheder, som
ikke har hørt om det«, siger
Thomas Højlund Christen-

sen, salgs- og marketingdi-
rektør hos Danmarks Eks-
portråd på den danske am-
bassade i Beijing.

Typisk starter bedrageriet
ved, at der pludselig kom-
mer en stor ordre fra et
ukendt kinesisk firma. Den
danske virksomhed synes, at
ordren ser attraktiv ud, og et
par repræsentanter flyver til
Kina, hvor danskerne får lov
til at betale for ekstravagan-
te middage og en pengebo-
nus eller store gaver som tak
for ordren. Når danskerne
forsøger at kontakte kineser-
ne igen fra Danmark, eksi-
sterer den kinesiske virk-
somhed ikke længere.
ritzau

Danske firmaer bliver snydt 
med falske ordrer fra Kina

Private servicevirksom-
heder vil gerne ind 
i det offentlige. Det vil
mindske sygefraværet og
højne kvaliteten, hævder
direktøren i sikkerheds-
virksomheden G4S.

Privat vs. offentlig

»Vi kan gøre det bedre end det offentlige«

D et tårnhøje sygefravær blandt
medarbejderne i Københavns
Kommune på over 20 sygedage

om året kan blive væsentligt lavere, hvis
Københavns Kommune og andre offentli-
ge arbejdsgivere vil lade det private kom-
me ind i varmen.

Påstanden kommer ikke overraskende
fra en, der meget gerne vil ind i varmen
og tjene penge på driften af nogle af de of-
fentlige institutioner. Men et lavere syge-
fravær vil være effekten, hvis private virk-
somheder får adgang, hævder direktøren
i sikkerhedsvirksomheden G4S, Kristian
Durhuus. 

»For i det offentlige er ledelsesretten
blevet udhulet af love, regler, systemer og
overenskomster gennem mange år, som
har efterladt mange offentlige ledere i en
nærmest umulig situation«, er hans ople-
velse.

Både administrerende direktør i Køben-
havns Kommune Claus Juhl og overborgme-
ster Ritt Bjerregaard har sagt, at der skal me-
re motivation til blandt medarbejderne for
at sænke sygefraværet. Kan dit firma sikre
det?

»Jeg vil tro, vi kan gøre det på de områ-
der, der ligger naturligt til en virksomhed
af vores type, altså inden for hele sikker-
heds- og tryghedsområdet, men vi er også
ved at bevæge os ind på omsorgsområ-
det, hvor der vil være en meget større fæl-
lesflade med Københavns Kommune,
f.eks. sociale institutioner inden for psyki-
atriområdet og ungdomsinstitutioner.
Og vi vil kunne drive sådanne instituti-
oner bedre, først og fremmest fordi med-
arbejdertilfredsheden og motivationen
vil være højere hos os. Det vil automatisk
mindske fraværet«.

Hvad er det, I kan gøre?
»Bedre motivation og højere tilfreds-

hed følger automatisk med, når det er en
privat virksomhed. Der er højere identi-
tetsfølelse blandt medarbejderne, der er
mere ’vi’- og ’os’-holdning. Så skiller vi os
også ud ved, at vi har et værdisæt, som
rent faktisk bruges i hverdagen, både
kommunikations- og ledelsesmæssigt.
Der er også forskel på måden, vi måler og
vejer vores ledere på. Vi vælger ledere til

og fra, også på baggrund af deres evne til
at leve op til vore værdier. Det er vigtigt, at
de følges, så der er et fælles mål og en fæl-
les vision. Både for medarbejdere og le-
dere og for vore kunder. En patient eller
en ung på en institution er jo en kunde,
og kunderne er også med i det værdiar-
bejde«.

Med og uden hjerte
Tror du ikke også, det er sådan inden for det
offentlige?

»Nej, for offentligt ansatte er det meget
mere diffust, hvorfor de egentlig er der,
og hvem de er der for. Mange af dem er
mennesker med hjertet på rette sted, og
de er ikke i tvivl om, at de er der for f.eks.
patienterne, eller hvem det nu drejer sig
om. Men de skal jo også være der for deres
egen skyld og for arbejdsgiverens skyld«.

Hvad så med dem, der ikke har hjertet på
rette sted?

»Ja, dem er der også nogle af. Og det er
jo noget af det, man har kunnet se med de
forfærdelige historier, man har hørt om
fra institutioner. Det er jo sådan noget,
der kommer, når ting som motivation og

arbejdsglæde mangler«. 
Hvis din virksomhed nu kommer og tager

konkurrencen op, vil det så ikke være demo-
tiverende for de offentligt ansatte at blive
udkonkurreret af en kommerciel virksom-
hed. I kan jo ikke overtage det hele?

»Vi er jo verden over vant til at overtage
kontrakter på offentlige opgaver. Og det
er ikke den oplevelse, vi har, når vi overta-
ger medarbejdere«.

Men hvad med de medarbejdere, I ikke
overtager, og som stadigvæk er i systemet?

»De kommer selvfølgelig i en situation,
hvor sammenhængen mellem handling
og konsekvens bliver mere tydelig«.

Tror du, motivationen stiger af det?
»Jeg vil mene, den gør det. Der er i hvert

fald områder, vi gerne vil ind i, hvor vi kan
se, at vi giver de offentligt ansatte større
mulighed for at beskæftige sig med kvali-
ficeret arbejde«.

Vil gerne overtage asylcentre
Du vil gerne erobre den offentlige sektor. På
hvilke områder?

»En stor del af de områder, vi gerne vil
ind på, er områder, hvor man ikke vil lade

det private komme ind i øjeblikket. F.eks.
kriminalforsorg, asylcentre osv. Nogle
gange er det lovgivningen, der forbyder
det, andre gange tror jeg bare, det er en
principsag«.

Et asylcenter, kan du drive det bedre end
det offentlige?

»Indholdsmæssigt er det jo drevet på
baggrund af kriterier, fastsat af det offent-
lige, der definerer, hvilke kvalitetskrav
der skal leves op til, hvad der betales for,
og hvad man får for pengene. Det, vi som
privat foretagende kan gøre bedre end
den offentlige sektor, det er måden, man
leder medarbejderne på. Det har både no-
get med kvaliteten og effektiviteten at gø-
re«.

Det mener du, I kan gøre bedre?
»Det kan vi. Først og fremmest, fordi

det, at det er privat, gør, at der hos den en-
kelte medarbejder som regel er et større
ejerskab forbundet med arbejdet. Et stør-
re tilhørsforhold. For vore medarbejdere
bliver der tale om, at de får med en kon-
kret virksomhed at gøre, og det bliver
konkrete mennesker af kød og blod, de ar-
bejder for og med. Det er ikke den her sto-

re grå, uformelige offentlige sektor, hvor
penge ligesom er noget, der gror på træ-
erne«.

Tror du ikke, de offentligt ansatte, der nu
har ansvaret for asylcentrene, mener, de ar-
bejder med mennesker af kød og blod?

»Jo, der er ikke tvivl om, at lige på dette
område er det i høj grad folk, der har hjer-
tet på det rigtige sted, og som ikke ønsker,
at et asylcenter skal drives kommercielt.
Men her skal vi have overbevist beslut-
ningstagerne om, at man sagtens kan få
begge dele. Både en højere kvalitet og en
kommerciel drift«.

Men helt præcist: Hvor vil de mennesker,
der bor i asylcentrene, opdage en højere kva-
litet, hvis I som privat virksomhed får lov til
at drive dem?

»Typisk vil de komme til at opleve en
højere medarbejdertilfredshed hos de
mennesker, der arbejder direkte med

dem, og det smitter af på slutbrugerne.
Med mere tilfredse medarbejdere vil de
også opleve lavere sygefravær. En del af
forklaringen er, at vi som privat virksom-
hed har mere synlig ledelse, end man har
i den offentlige sektor«.

Offentlige ledere usynlige
Det offentlige er opmærksom på lige præcis
det?

»Ledelsen i det offentlige er slet, slet ik-
ke synlig på samme måde. I den offentlige
sektor er ledelsesretten blevet udhulet af
love, regler, systemer og overenskomster
gennem mange år og har efterladt man-
ge offentlige ledere i en nærmest umulig
situation. De vil gerne meget, men hele
strukturen forhindrer det. Og der har vi
som privat virksomhed i højere grad mu-
lighed for at gøre det. Og det har ikke no-
get at gøre med at piske de ansatte. Det er
helt moderne ledelsesprincipper, vi føl-
ger«.

Har I medarbejdermæssigt overhovedet
forudsætninger for at gå ind og lede en ung-
domsinstitution eller et asylcenter?

»Vi blev spurgt om det samme, da vi
overtog kontrakten for sikringsanstalten
på Nykøbing Sjælland, hvor de hårdest
psykisk syge er. Den kontrakt fik vi, fordi
sikringsanstalten selv havde problemer
med at skaffe medarbejdere med den rig-
tige profil. Vi skaffede medarbejdere
blandt f.eks. politifolk, tidligere pædago-
ger m.v., folk med en lidt anden og bløde-
re profil end de medarbejdere, vi traditio-
nelt har haft i vort sikkerhedsfirma. Disse
mennesker har vi uddannet, og de funge-
rer fint i dag«. 
erhverv@pol.dk

STIG ANDERSEN
interview

NYE GRÆSGANGE. G4S vil gerne
have foden inden for f.eks. kriminal-
forsorgen og på asylcentre, fortæller 
sikkerhedsselskabets danske direktør,
Kristian Durhuus. Foto: Sara Galbiati

fakta 
G4S

G4S har mere end 530.000 ansatte i
115 lande verden over.
På verdensplan var omsætningen i
G4S i 2007 ca. 43 milliarder kroner.
G4S blev dannet i 2004 som en fusion
mellem danske Group 4 Falck og eng-
elske Securicor. I Danmark er G4S den
største sikkerhedsvirksomhed med ca.
2.000 ansatte.

blå bog 
KRISTIAN DURHUUS

40 år. Uddannet cand.merc. fra Han-
delshøjskolen i København. 
Administrerende direktør for den
danske afdeling af sikkerhedsselskabet
G4S (tidl. Falck Securitas).
Har tidligere haft direktørstillinger i
Rentokil, Lufthansa, Swissair og Falck
Securitas.


