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Hvor skal pengene komme fra?

I

går morges vågnede vi op til et ræverødt danmarkskort. 52 af landets 96
kommuner har nu et flertal af S og SF.
Hele Fyn er rødt. Også på Sjælland dominerer de røde kommuner, selv om de borgerlige overlever i spredte enklaver i Nordsjælland og på Frederiksberg. Kun i Jylland, hvor
en stor del af det aktive erhvervsliv findes,
er de blå kommuner stadig i overtal.
VI MÅ NATURLIGVIS acceptere valgets resultat. Det er demokratiets spilleregler. Men
skræmmende er det unægteligt, at et flertal
af danskerne sætter deres stemme på partier, som i praksis ikke forstår, at vi kun har
råd til velfærd, hvis vi har et velfungerende
erhvervsliv. »Hvor skal pengene komme
fra?« Dette helt elementære spørgsmål er
flertallet af danskerne ikke længere i stand
til at besvare.
Med udfaldet af kommunalvalget kan vi
forvente en endnu mere lemfældig økonomistyring i landets kommuner i de kommende år. Vi må imødese stærkt stigende kommunale udgifter og stigende skatter, hvis
den politiske tendens fra kommunalvalget
holder efter næste folketingsvalg.
MENS FYRESEDLERNE RULLER i den private sektor, hvor virksomhederne tilpasser
sig krisen, har kommunalpolitikerne givet
lønforhøjelser til offentligt ansatte uden
nogen dækning i en produktivitetsfrem-

»

På et tidspunkt vil situationens alvor gå op for
danskerne. Vi, der arbejder i det private, har
næsten alle familierelationer i det offentlige.
Vi må tage diskussionen
op ved julebordet og forklare, hvor pengene kommer fra.

munden og fortæl ude på virksomhederne, hvordan samfundsøkonomien hænger
sammen. Forklar medarbejderne, hvis de
ikke allerede ved det, at vi er nået en smertetærskel for, hvor meget velfærd trækdyrene i den private sektor kan vedblive at
finansiere.
PÅ ET ELLER andet tidspunkt vil situationens alvor gå op for danskerne. Vi, der
arbejder i det private, har næsten alle familierelationer i det offentlige. Vi må tage
diskussionen op ved julebordet og forklare,
hvor pengene kommer fra. Også selv om det
er ubehageligt.
Danskerne er hverken dumme eller
naive. Men alt for få ved åbenbart, hvordan
samfundsøkonomien hænger sammen. Det
ville unægteligt være trist, hvis de skal til at
lære det på den hårde måde.

ErhvervsLiv
Af Carsten Steno

gang. Tværtimod.
Hvornår får det mon en ende?
Man fristes til at sige, at det først sker,
når lommerne er tømt hos det mindretal,
der stadig arbejder i den private sektor og
ikke lægger de offentlige kasser til last.
Desværre er den dag ikke særlig fjern,
hvis verden udvikler sig, som vi har set i
den forløbne del af i år.
LIGE NU OPLEVER vi, hvordan store dele
af det private erhvervsliv afvikles under
krisen. Tusinder af arbejdspladser i mindre
danske industrivirksomheder forsvinder i
disse måneder. De kommer formentlig aldrig igen, og det kniber voldsomt med at få

dem erstattet af nye i de såkaldte »videnstunge« erhverv. Vore højtuddannede ved
for lidt, og de har taget deres eksamener i
fag, som der ikke er brug for til at udvikle et
nyt højteknologisk Danmark.
Bare for at holde trit med tabene skal
produktiviteten i den private sektor vokse
mangefold i de kommende år.
HVAD KAN VI, der stadig ønsker et samfund i balance, gøre? Vi må jo erkende, at
den offentlige sektor også er vokset under otte år med borgerligt styre, selv om
skattestoppet har forhindret de allerværste
udskejelser.
Jeg kan kun se én løsning. Ta' bladet fra
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Energien til at skabe resultater kommer fra ren, rå arbejdsglæde
Af Pernille Fischer Boulter,
president & CEO,
Kisserup International Trade Roots Europe ApS

I forbindelse med etableringen af min nye
virksomhed, Kisserup International Trade
Roots Europe ApS, fandt jeg hurtigt ud af alle
de ting, jeg ikke vidste noget om: Væksthuse,
ansættelsesaftaler, regnskabsår, revisorkrav,
skattelov/krav, ja, alle de ting som kan virke
helt uoverskuelige, når man bare tumler med
ideen, gerne vil videre, men ved at der skal
startes rigtigt, på det rigtige grundlag med de
rigtige ressourcer.
Jeg kunne jo sagtens google meget på net-

tet, lave noget god research og komme op
med mange svar på mine spørgsmål. Men jeg
manglede nogle at tale med, nogle til at rådgive.
Det er et helt nyt kapitel at blive selvstændig, der er helt andre udfordringer, og det er
rådgivning på et andet plan, end hvad der
normalt søges som ansat, arbejdsløs eller
studerende. Hvis man ikke i forvejen færdes i
handelskamre eller foreninger og har netværk
med andre selvstændige, hvor søger man så
råd? Hvor søger man inspiration, og hvor får
man opbakning til sine planer?
Hos mig blev svaret klart efter nogen research. Jeg fandt Iværksætterordningen hos

Dansk Industri. Jeg ansøgte om medlemsskab,
og det er gået stærkt fremad siden da. Vi har
fået råd og vejledning om netværk, vi har fået
værktøjer til at håndtere vores vækst og vigtigst af alt: Vi har altid fået svar, når vi har
spurgt om noget!
Vi har fået ordrer i hus, både nationalt og
internationalt. Vi har ordrer for arbejde internationalt i 2010. Ja, vi har ovenikøbet vundet
et tilbud på at tage en delegation af virksomheder fra Canada til Bright Green og COP 15 i
Danmark i december.
Det er hårdt arbejde, det er megen energi,
der skal til, og der kræves kapital til og styring
af væksten. Det er udfordrende, men samtidig

er det noget, jeg virkelig brænder for, og successen kommer, når arbejdsglæden er der. Det
er også oplagt at bruge krisen som et springbræt til at blive selvstændig. Det er vigtigt for
Danmarks fremtid, at flere tør blive selvstændige, for her bliver de gode ideer sluppet løs.
Så mit råd er:
Tag springet, meld dig ind i DI, find en
mentor og gå i gang som iværksætter! Der er
så meget rå energi i at være selvstændig. Positive resultater kommer ikke af sig selv, men
energien til at skabe dem kommer fra ren, rå
arbejdsglæde.
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