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Denn e læ sev ej l edning ind eh o lder en ko r t ov e r s igt over 

proj ekt e t s hov eda f snit, sa mt en ko r t fa t te t "b eskri ve l se " 

a f i ndh o ld e t d e enk e lt e hov eda fsnit . Ve jl e dn i ngen skull e 

gern e fun ge r e s om en h jæ lp for d e l æse r e , d e r ikk e h a r l y s t 

til a t l æse projekt e t fra end e t i l anden. 

Proj ekt e t e r opde lt i føl g end e h ov ed a f snit :. 

FORLØBSBESKR IVELSE. 

Er sp ændende l æsning, s p e c i e lt da d e tt e af snit indeh o lder 

e n g rundi g b eskrive l se a f, ~ vo rdan v i a rb e jded e me d proj ekt e t. 

Endvide r e e r d e t ogs å h is torier- om, h vo rda n v i h a r a rbejd e t 

me d andet en læ sning a f t e ore ti sk litt e ra tur , s om jo 'e r 

en anden s ide a f v ores s tudi e. 

Forløbb eskri v el sen bør l æses s in h e lh ed . Dog k a n vores 

und e r s øge ls e p å s id e ( 'IZ ) l æses sep ara t. 

TEORETI SK AFSN IT. 

Vi a rb e jde r s om b ek endt og s å t e or e t isk , og v i f or s øg e r 

i d e tt e a fsnit , a t b ehandl e priva ti se ringstank en i e n t e ore tisk 

r a mme . De t k an vi rk e tungt, og k an ud emærk e t springes ove r . 

TEORETI SK EMPIRISK AFSNIT. 

He r for s øge r vi a t kn y tte vores "p rakti sk e " er f a ringe r 

f r a brand r ednings og ambul ance område t s ammen me d r eg e ringen s 

priva tis e rings for s l ag . Kan anbefa l e s . 

KONKLUS ION I PERSPEKTIVERING. 

He r saml es tråd en e, og vi anlægger nog l e politisk e b e trag t

n .inger på kon s ekv ens e rn e 3.f nrivatisering , s:'> e cielt i relation 

til brand r edning og ambulanc e tjenest en. 
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VURDERING AF KRISTENSENS UNDERSØGELSE. 

Er vores forsøg på, at forstå en undersøgelse af rentab ili 

t°et ved brandb ered s k a b er i kommuna lt regie. 

BILAGSDEL. 

En samling af artik l er og andet relevant material e for 

projektet. Vi kan anb efa l e a ll e at læse Peter Hjort s art ik e l 

om Assenssagen s. /98 J, da det er en forudsætning for 

at få noget ud af pro jektet. Endvidere indeholde r bi lag ssaml in

gen egne art ikler. 
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Problemformulering. 

På områderne brandslukning , ambula ncekørse l og red

niAg stjeneste er privat drift opstået gennem et l angt 

hi s tori sk forløb. "Pri vatiseringen " har på di sse omr å der 

eks i steret længe før de n borgerlige fløj fik den intro

duceret i medierne /o ffentligh e den . Man kan sige at der på 

disse områder er tale o~ privatisering i e n moden fase . 

Mulighede rn e for i dansk sammenhæng, ge nn em ko nk r et 

empirisk arbejde, at undersøge konsekvenser ne af udlici

tering, sa mt hensynet til a l sidighede n i priv atiserins

klyngens undergru pper, gør det naturligt for os at tage 

udlicitering på brandslukningsområdet op som emne for 

projektarbe jdet. 

I dette vil vi søge at fremhæve/ belyse/ afdække nog

le af de mekanis mer der opstår i kølvandet på privat drift 

af offentlige ansvarsområder. 

Vi har set uregelmæssigheder i for bind e ls e med netop 

udl iciattion på brandslukningsområde t og vil derfor under 

søge i hvilket omfang disse kan være affødt af såkaldte 

markedsmekanismer. 
\ 

Dybest set drejer privatiseringsdebatten sig om et valg 

mellem to allokeringsmekanismer, mar kedet og det politisk 

burokratiske system . Dette afføder nogle spørgsmål som 

vi i det fø lgende vil ridse op : Svarer idealforestillin

ge n om udbudsprivatisering ( specifikt udbudsprivatisering 

på brandslukningsområdet ) som det er tegnet i bl.a. pri

vatiseringsrapporten til det som vi , netop i kraft af sen 

fremskredne udvikling, er i stand t il at konstatere ved 

empirisk markarbe jd e? Hv}s dette ikke er tilf ældet, hvad 

v i har en ide om, h va d kan d a uoverensste mme lsen sky ld es ? 

' 
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Kan der anlægges rentabilitetsbetragtninger . i sammenligningen 

a f kommunale respektive private brandvæsener? Er det reelt 

nlr de{ er økonomiske besparelser der _fremhæves i argumenta

tionen for privatisering, eller er der ved privatisering tale 

om politiske valg og i givet fald, hvilke teoretiske elementer 

kan fremdrages som legitimering af privatiseringstanken? 

Sagt pi en anden mide. I hvilket ideologiske / politiske miljø 

har privatiseringstanken taget sit udspring og hvordan for

holder vi os til det? Er markedet det politisk burokratiske 

sy stem overlegent i r e lation til r es sourceallokering ? 

Alle disse spørgsmil mødes i et : llvilke farer ligger i 

a t lade private varetage funktioner af kollektiv, fælles karak

te r. 

-1-

Studieforl Øbsbeskrivelse for Falckgruppen hus 3.~.5 sam.bas.~.år. 

Gruppen består af Maiken Kjærulff 

Tine Trærup 

Jens Breum 

Stig NØrgård. 

Vi er en undergruppe i privatiseringsklyngen og arbejder med udli

citering/udbudsprivatisering på brandslukningsområdet. Vores empiriske 

udgangspunkt er et privatiseringsforlØb fra Assens kommune på Fyn. 

Ind l edning. 

Denne studieforlØbsbeskrivelse er tænkt som en samlende kraft i et 

puslespil af de middelsvære. Projektets forskellige brikker er tilfø-

jet i den kronologiske rækkefølge de er fremkommet. Ved denne fremgangs- . : ,, 

måde håber vi at skabe et overskueligt billede af et sammenhængende men 

spraglet projekt. Ideen er,at det skal være muligt at focusere på de de--, 

le af projektet, der med udgangspunkt i studieforlØbsbeskrivelsen måtte 

virke interessante, gumpetunge, geniale, famlende, sv~ge, nye eller krum

melurede alt efter personlige præferancer. Dette er kort sagt en tilnær

melsesvis fagligt orienteret indfØring i et meget sammensat projekt. 
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H~orfor f ælles proj ekt og formid l ing? 

I efteråret 83 var huset præget af en kol lekt iv skol etræthed: Et el

lers rart og nogenlunde velfungerende fagligt og socialt miljø syntes at 

smuldre bort i udefinerbare frustrationer. Det manifesterede sig ved at 

færre og f~rre kom til arbejdet i teoriklyngerne, til vejlederoplæggene 

og de pseudoterapeutiske husmØder. Nogle følte et begyndende ubehag ved 

huset . Andre, de lidt smarte, fandt en harmoni gennem et halleluja til er

hvervsarbejdet, den mest udbredte fraværsform på RUC. Enkelte var på nip

pet til at springe helt fra. Dårlige vibrationer bredte sig og gav fornem

melsen af en ufrivillig røvtur på en kØkkentrappe med for høje trin. Der 

var en diffus ·og desillu~ioneret stemning, som det umiddelbart var svært 

at diskutere på husplan. Der blev dog tumlet med disse problemer mindre 

sammenhænge, så langsomt bredte der sig en fornemmelse af,at der måtte 

forandringer til. En totalt ureflekteret ide om at nogen måtte tage et ini

tiativ til at vise apatien bagdøren. 

RUC blev som universitet ki l det under hagen og sparket i mellemgulvet i 

små gruppevise diskussioner. Kritik,tanker og ideer fik dog først verbale 

krykker at støtte sig til i større sammenhænge i forbindelse med snakken 

omkring t emaorganisering og fælleshustema. Her blev det til en slags hud

flettende selvransagelse, tilnærmelsesvi s med udgangspunkt i det klassiske 

spørgsmål fra l. års rusperiode : Hvad er det speci elle ved at gå på RUC? 

Flere seancer afslørede , at der i det skjul te havde været en helt pæn in

tellektue l aktivitet omkr ing dette spør gsmål . Der var altså en vi"je til 

at få gennemdiskuteret problemerne. Det snavsede undertøj blev hevet frem 

og vasket of fentligt i en hed atmosfær e. Temaorgani seringen blev f or en 
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tid skubbet i baggrunden til ford el f or en livlig i nt ern evaluering af 

RUC . Sådanne diskussioner har s e lvføl gelig svært ved at munde ud i nogl e

egentlige s var /konklusioner , men huset bl ev s at i bevægelse , bl ev inter 

es sant at være i og der med må man sig at di s kuss ionen ( f or en gangs skyl d) 

både var· beretti get og konstruktiv. Herunder f øl ger et f orsøg på at skit

ser e de problemstill inge der mere konkret optog sindene i de hekt iske dage. 

Den noget stereotype gengivelse må ses i for l ængelse af spørgsmål enes 

komplexitet/sammensatte karakter. Det vil simpelthen være umuligt at nå 

hele vejen rundt på en rimelig ukompliceret måde 1· enhver anden skriveform. 

Det vil føre for vidt at redegøre for diskussionens kvalitative indhold, 

men ved efterrationalisering ser det ud til at vi bevægede os i følgende 

cirkler: 

Hvordan er individualiseringsprocessen slået igennem på RUC? Hvilke 

er jeg-æraens konsekvenser for den kollektive arbejdsproces, som det 

projektrettede gruppearbejde er udtryk for? Kan og skal et univer

sitet med en "given" struktur konkurrere med den frodighed af "selvud

viklende" tilbud, der på paddehatteagtig vis skyder frem omkring un

derholdning og undervisning? 

Ovennævnte er i det store hele et brodderi med udspring i vores ( de stu

derendes ) motivation i relation til studiet. Et andet håndarbejde med 

lidt større armbevægelser var en slags livline til RUC f l ettet af basis

uddannelse, o~erbygningsmuligheder,gruppe og projektarbejde, tværfaglighed 

vejledersystem, oplægsform m.m. for at afsløre evt; strukturelle fod~ ·., 

l ænker ti l gene f or de s tuder ende. På polemis k v i s kunne dett e for muler es 

i føl gende spørgs mål : 

,, 

,, 

, 1 

,, 
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Er basisuddannelsen blevet en institutionaliseret trædemølle med træ

skotvang, en løssluppen evergreen af typen fra giro 413? Er den kørt 

fast i en ureflekteret reproduktion eller har den stadig anderledes og 

progrssive elementer at byde på? Er tværfagligheden og de andre klas

siske institutioner stadig garanter for et fornuftigt uddannelsesforlØb 

eller er de kørt agterud i en hastig samfundsudvikling ·? Er det nØdven~ 

digt med lidt frækhed, der kan løfte lidt på de . skyklapper man som RUC'er 

har i cepteret som en reminiscens fra Go'erne og 7o'erne? Er der behov 

for en ny dimension i ~ontakten mellem RUC og det omgivende samfund? 

I givet fald, hvilken form skulle en sådan have for at opfylde en in

tention om at bevare RUC som et brændpunkt i offentligheden ? 

I koncentreret form kan alle disse spørgsmål, der jo som tidligere nævnt · er 

en omskrivning af diskussionerne i huset, sammenfattes i følgende: 

Er universitetet på Marbjerg Mark stivnet i en bagudskuende, gnidret, 

isoleret, navlebefamlende, selvtilfredshed? Samt hvis der er gran af 

sandhed i dette, hvad kan gøres? 

Spørgsmålene må endelig ikke opfattes som en lidet begavet pendant til Ber

tel Haarders "litterære perler" som de kan opleves i bl.a. Istitutionernes

Tyranni omkring RUC. De negative aspekter i kritikken af vort kære universi

tet var ingenlunde så bastante og unuancerede som det overfor fremførte kun

ne tyde på. Til det lidt sjofle form skal tilføjes en god ·portion groft for

ankret tro på de idealer RUC bygger på. Formen er altså, blot et blidt pro

vokerende forsøg på at komme bort fra den lidt klæbende selvhøJtidelighed 

som den kan spores i følgende hentet fra RUC N:fl' side 2 
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Seglet 

~ 
............ , 

J \ 
i ~. - . 
~ . ..., .... / 

RUC bærer i sit segl en koral. Dermed 
hentydes til følgende træk ved korallernes 
liv og død : 

»Koraller kan kun trives i meget rent og 
saltholdigt vand, som er i stadig bevægel
se. Derfor dør korallerne på læsiden af 
rev, men på vindsiden, hvor bølgeslaget 
og strømmen er stærkest, vokser de og 
udvikler sig i store og smukke kolonier. 
Det hører imidlertid også med til billedet, 
at det er de ældre, men [orkalkede dele ar 
revet, som giver dette styrke og kraft til at 
modstå bølgeslaget gennem århundreder. 
Den latinske 1tckst kan på dansk gengives 
således: I stilheden døden - i strømmen 
næres livet.« 

Som sagt tidligere er det svært at komme med en egentlig konklusion på 

dette forlØb, at finde en hat vi alle kunne proppes ind under, men skal 

man finde en fællesnævner og samtidig blive i ovennævnte verden af uskyldige 

metaforer må det blive noget i retning af dette: Der var i huset en udbredt 

fornemmelse af,at de ældre og forkalkede dele af koralrevet var begyndt at 

blokere for gennemstrømningen af friskt vand, at de enkelte koralkolonier 

havde behov for at mærke en tilknytning til et større Økologisk system samt · 

at samme kolonier havde behov for en solid tilførsel af næring eller om man 

vil det, energi. Status Quo var utilfredsstillende. Derfor fællesprojekt og 

formidling. 



-1 2-

Opstarten på fællesprojektet. 

Der var faktisk en reel intere·sse for at for at lave et fællesprojekt, 

samt for at styrke formidlingsdelen af projektarbejdet, men samtidig lå 

der nogle ret fast~ ideer til projektemner og det betØd i r ealiteten en 

slags todeling af huset, Det nye fællesprojektet Ødelagde altså ikke mu

lighederne for at få stablet et fælleshustema på benene. Opdelingen be

tØd imidlertid en stærk afhængighed mellem de to grupper,der på den ene si

de bestod af de mere eller mindre faste emnegrupper med randbefolkning og 

på den anden tu~perne ,der kunne tænke sig at være med til at <Udvikle ideer

ne ti l fællesprojektet og dets formidling. 

I november blev det på baggrund af et par l øse forslag ( bilag 1. ) 

vedtaget på husplan at give grønt l ys for fortsættelsen af fællesprojek-

tet, eller som det med fastlæggelse af temaet kom .til at hedde "Privati

seringsklyngen". Det vil føre for vidt her at komme ind på problemerne med 

fas tlæggelsen af projektets struktur, arbejdsform, teoriramme, problemformu

lering samt den endelige formidlingsform. Problemerne var der og størstede

len af dem nåede aldrig at blive løst. Det meste nåede aldrig længere end til 

det verbale tegnebrædt. På trods af denne tunge og uvante oratoriske balast 

nåede vi efter en næsten lidenskabelig balanceakt frem til d.25.11,83, hvor 

fem helt fornuftige undergrupper kunne nedsættes. Om formålet med disse 

hed det bl.a . i et skriftligt oplæg til gruppedannelse : "Denne overvejende 

sektorielle opdeling af grupperne ( midterspalten fra t avlen) inviterer 

ti l en e~pirisk granskning indenfor hver ~ektor".( bilag 2.). Vi.gik sammen 

under den meget brede betegnelse II Offentlige serviceydelser gruppen 11
• In

denfor dette startede vi op på to i klyngesammenhæng nye områder samtidig. 

L. Indførsel af markedsmekanismer i Statsanstalten for Livsforsikring 

( også gangbar under betegnelsen modernisering). 2, Privatisering af det . 

kommunale brandvæsen i Assens kommune. Gruppen der holdt sit første mØde 

d.6.12.83 valgte hurtigt at koncentrere sig om sidstnævnte. 

Lad os bare her endnu engang slå fast,at det ikke forlØb så glat,som det 

måske kan fremstå. Både fællesprojektet og ideen om den fælles formidling 

var fremmed land, så hvert eneste skridt var famlende og usikkert. En række 

hurdler gjorde denne periode til en slags brydningstid, hvor intern mistro 

til privatiseringsklyngens skabende kapacitet , en latent frygt for at bli

ve kvast under et tidspres,konkurrerede med valget af formidlingsform/medie 

om at skabe splittelse. Det var en barsk omgang,der langsomt mundede ud 1, 

at det fælles formidlingsprojekt midlertidigt blev lukket ned og at energien 

herfra blev overført på undergrupperne. Fælles har dog været en hjemmestrik

ket oplægsrække samt nogle "obligatoriske" møder. 

I skrivende stund er det tanken, at det fælles projekt skal produceres 

mellem tidspunktet for projektaflevering og eksamen, hvad angår en evt. bil

ledside. Textsiden hviler stadig på en række punkter i det uvisse . Den er 

tndtil videre planlagt som en slags empirisk antologi, med en fælles teore

tisk indledning. 

Arbejdet i undergruppen. Hurtigt dØbt Falckgruppen). 

Vi fik kendskab til vores empiriske lækkerbidsken gennem to fagblade, 

"Sygeplejesken" og "Brandmanden" ( Jens' søster er sygeplejeske og svoger 

er brandmand ). Artiklerne herfra gav os l yst til at fortsætte med Assens-

•• 
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sagen. Jens kontaktede pr. tlf. Peter Hjort ( redaktør og til tider skribent 

på begge blade) og fik et mØde istand til d.13.12.83. Dagen før mØdtes vi for 

med udgangspunkt i artiklerne at fabrikere nogle spørgsmål. ( bilag 3. ). Vi 

mØdte altså op med forberedte spørgsmål og en båndoptager. Foruden os og 

Peter Hjort deltog Teddy Koch, journalistelev og midlertidig i praktik på 

ugeavisen KØBENHAVN, hvor han beskæftigede sig med sagen og med Falck i sær

deleshed. Som makkerp~r var de umulige at holde styr på. Båndet vi kom hjem 

med ( bilag 4 ) svulmede med gode historier og en flok usorterede svar på 

vores spørgsmål. Desuden fik vi en kopi af en interessant brevveksling mellem 

P.W.Falck ( direktør i korpset ) og amtrådsmedlem for socialdemokratiet Else 

Knudsen ansat ved Assens Sygehus . ), et par nr. af KØBENHAVN, flere fagblade 

s amt en tilladelse til at ringe igen, når vi fik lyst. Et dynamisk par. 

Ud fra det indsamlede materiale udarbejdede vi i Week-enden 16/17.1.2.83 et 

ar bejdspapir til privatiseringsklyngen. Med dette papir, som overvejende var 

empirisk funderet, beskrev vi kort forlØbet i Assens til daværende udviklings

trin. Vi ridsede nogle spændende problemstillinger op og fremlagde brain

s tormsagtige ideer til indhold, målgruppe og medie i forbindelse med vores 

mål; formidling. Formålet hermed var at papiret skulle fungere som et slags 

springbrædt for nye interesserede. Det skulle være muligt hurtigt at sætte 

sig ind i vores område. Papiret var et gå i gang papir. Det blev helt pænt 

modtaget i klyngen, hvilket nok skal tilskrives dets extremt konkrete og 

afgrænsede form. Vores formidlingsmæssige "ambitioner"skabte dog en svagt iro-: 

nisk,lattermild stemning. ( bilag 5 ). Senere kan man sige at dette papir 

har fungeret som en slags formålsparagraf, en behagelig ledsager der var til 

at stole på. 

- ts-

Det fortsatte researcharbejde. Der arrangeres interviews. 

I forlængelse af det hidtidige empiriske arbejde, der udelukkende 

havde været baseret på andenhåndsinformationer, fandt vi de~ naturli gt 

at kontakte og hvis muligt besøge de mest implicerede parter i Assens

sagen. Dette skulle tjene flg. formål; 

1. At checke, udvide og ajourføre forlØbet i Assenssagen på daværende 

tidspunkt var sagen endnu ikke afsluttet ). 

2. Indsamling af relevant lokalTstof, ex. avisartikler. 

3. En lodning af den politiske stemning m.h.t. privatisering af det kom

munale brandvæsen. 

4. Indsamling af råmateriale til det senere lyd/dias-show. ( Billeder 

sagsakter,interviews,stemningsbilleder m.m.) 

5. At vi gennem "the feeling of location" kunne ff- et mere nært og ved

kommende forhold til vores empiri. Turen skulle som delikatesse skær

pe appetitten. 

Ergo blev inden juleferien besluttet at arrangere en tur til det fynske. 

Det vi stod lidt usikre overfor var den tidsmæssige placering af en sådan 

tur. Skulle den trykkes af før eller efter mediekurset (derpå helt for

_nuftig vis var blevet arrangeret som konsekvens af husets formidlings

feber. For at ha' noget projektrelevant materfale med med på kurset be

sluttede vi at f:cemskynde turen således at den kom til at ligge fØr ,, · 

kurset. Vi fik altså pludselig djævelsk travlt med at telefonere. I fe

rien blev der -etableret kontakt til direktør Poul William Falck, vice

borgmester A.P.Nielsen (s), borgmester P.Thaysen (v), formand for Brand 

!lllllldenes klub og kommunal brandmand Claus -Andersen og brandinspektør 
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Ib Dahlsfledt. Kabalen gik op. Alle indvilligede i at tale med os og 

det kunne ovenikØbet koordineres således,at samtlige aftaler blev pla

ceret indenfor 3 dage ( onsdag,torsdag,fredag ). P.W.Falck gik dog 

først med på spøgen efter halvgeniale manipulationer med ord som :"Fa

re for ensidighed, objektiv interesse, samfundsvidenskabeligt udgangs

punkt" samt nogle portioner diplomatisk veltalenhed, Han havde såvidt 

vi kunne forstå haft dårlige erfaringer tidligere, 
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Ole P. Kristensen drages ind i projektsammenhæng. 

I marts 83 blev der på foranledning af finansminister Henning 

Christoffersen nedsat et privatiseringsudvalg i regeringen regi. En 

rapport fra dette udvalg kom i dec. 83 lige i tid til at blive et sup~ _ 

plement til Julelæsningen, Rapporten var afgræset i den forstand at den 

i store træk focuserede på den specielle disciplin . der kaldes udbuds

privatisering eller udlicitation af offentlige driftsopgaver. Til vores 

overraskelse fandt vi her Falck placeret i den skråsikre rolle som en 

succesrig mastodont i varetagelsen af oVfentlige serviceydelser, Korpset 

blev endvidere brugt som en slags .i rambuk i et velment men blegt forsøg 

på at gennembryde den mur af kritik der har været og er rejst af priva

tiseringstanken. Uden at overdrive må man sige at udvalget næppe har t a

get den rejste kritik alvorligt. Rapporten gav os imidlertid en mulighed 

for at sammenholde de autonomt opdyrkede problemfelter med en _pro-Falck 

og pro-privatiserings størrelse. 

Efter ferien fortsatte de praktiske og teoretiske forberedelser. For 

at starte med det teoretiske skal det nævnes at vi kontaktede en privati-

seringsgruppe på forvaltning. Gennem den fik v i mulighed for at Øge vo-

res faglige tyngde med et mindre udvalg af duplikerede skrifter. Især et 

papir vakte vores interesse : " PRIVAT ELLER OFFENI'LIG PRODUKTION AF OF -

FENI'LIGE SERVICEYDELSER : DANSK BRANDVÆSEN SOM EKSEMPEL, Lektor Ole . p.Kri s-, .; 

tensen, Institut for statskundskab Århus Universitet. Navnet og passager 

i teksten fik en lille genk&ndelsen~ klokke til at ringe. Vi t og ikke fejl. 

O,P.Kristensens navn figurerede bladt privatiseringsudvalgets medlemmer. 

Med en sådan sammenhæng var det pludselig nemt at se, hvorledes O,P.K. 's 

synspunkter var gentaget i i ufordøjet for m i privatiseringsrapporten. 

,, 



Som henholdsvis ophavsmand og bidragsyder til to for os ret centrale 

tekster på dansk vedrørende privatisering på brandslukningsområdet, var 

O. P.Kri stensen svær at komme ude nom. Vi kontaktede ham telefonisk og 

fik en aftale i stand. Derefter nærlæste vi, i kke he lt uden problemer, 

hans papir. Der blev rent faktisk holdt et vejledermØde alene med ud

gangspunkt i samme . Den undersøgelse der er indeholdt i papiret byg

ger på en matematisk metode,som det har været svært f or os at gennem

skue endsige at kontrollere.( Der er t ale om en multipel regressions

analyse ) . Sproget og opbygningen iØvrigt ! : dette papir har voldt os 

store kvaler. 

For at mØde forberedte op til de mange aftaler vi efterhånden havde 

arrangeret startede vi en produktion af spørgsmål til de i Assenssagen 

direkte implicerede. ( bilag 6 ). De praktiske gøremål fortsatte. Der 

blev ansøgt om bevillinger til mad, overfart, overnatning, farvediasfilm, 

samt 650 km kørsel med en af RUC's tjenestevogne. ( Denne anvendelse af 

centrets køretøjer er qua et cirkulære blevet inddraget siden. Dermed er 

mulighederne for empirisk markarbejde blevet tydeligt indsnævrede .) • . I 

forbindelse med bevillingerne kan man sige at de blev givet gennem en 

slags formandsbeslutning, da nærmeste studienævnsmØde lå efter tidspunk~ 

tet for vores afrejse. Turen,aftalerne og det hele blev altså først sik

ret i sidste Øjeblik. På samme tid blev det nØdvendige gear fremskaffet 

i et tæt samarbejde med folkene på av~afdelingen. Med geaD menes de tek

niske hjælpemidler der i fØrset omgang skulle hjælpe os med at realisere 

ønsket om at formidle i form af et lyd/dias-show. I forlængelse af dette 

følger en komplet fortegnelse over det udstyr vi medbragte. Det eneste 

der mangler er ekstra batterier : 
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Batteribreven ~polebåndoptager ( på av. havde de ikke lysnetkabler til 

UHER-båndoptagerne, så vi brugte batterier) , spolebånd , talemikrofon, 

mikrofol'l!!?lder, hØretelefoner, kassettebåndoptager, kassettebånd, kamera·, 

ekstra objektiv, kamerastativ, trådudløser, blitz, flashkabel og f l. lm. 

Angående filmen fik vi et lille foredrag pil av. ang~ende naturlys- re

spektive kunstlysfilm. Koncentratet heraf forhindrede os i at begil den 

fundamentalt Ødelæggende fejl at anvende en naturlysfilm i forbindels e 

med foto-lamper. Blitz kunne derimod godt anvendes sammen med en natur

lysfilm. 

Gear et og overnatningsmulighederne på Fyn blev checket og efter nogle 

verbale introduktionsøvelser (Vier fire studerende der kommer fra •••• 

vi arbejder rned •••••••• billeder og lyd skal bruges til •••••••• o.s.v.) 

var vi tir sdag eftermiddag d.17.1.84 klar til at tage afsted. 
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17.1,84 En hektisk entre i det fynske. 

Tirsdag aften ankom vi til vandrehjemmet i Odense. Det var mørkt og 

tillukket, men vi fik undtagelsesvis og under fremvisning af en majestæ

tisk godgørenhed lov til at overnatte for det latterligt lave belØb af 

55 kr pr. person pr. nat plus 2o kr pr . kØbt papirlagen for de formaste

lige uden lagenpose. Vi pakkede ud, så lidt tysk tv i den nærmest mis

sionske tv-stue og flygtede så ind til et aktivitetshus i nærheden af 

centrum. Her slappede vi af med the, kaffe, kager og de l okale aviser. 

Der var en stemning,som den til tider kan opleves på Cafe - pavillionen i 

Fælledparken en sen søndag eftermiddag, indtil Maiken i et toneleje der 

rev selv de mest forhærdede og inkarnerede Informationslæsere ud af deres 

t ankerækker kundgjorde at :" De flytter fandme stationen fra Assens •••••• 

det står her", Vi kiggede på hende først fascinerede, siden undrende,van

tro og sidst med det forsigtige misbilligende udtryk,man anvender over

f or folk,der afslører sig som latent forelskede 1 egne platheder. Hun syn

t es at afsløre en underlig form for humor, Inderst inde var vi mystifi

cerede, s pændte. Stod der alligevel noge t om Falck og Assens. Det gjorde 

der. Sveddråber begyndte l angsomt at prem fra vores armhuler af spænding. 

Siden vores sidste kontakt med Assenssagen ( den tilsyneladende endelige 

beslutning om at bevare det kommunale brandvæsen), havde Falck besluttet, 

hvad der flere gange tidligere havde været truet med, at fraflytte statio

nen. Der var endvidere taget skridt til at realisere beslutningen. Dette 

havd e sat en underskriftsindsamling igang til fordel for Falcks forbliven 

i Assens og dermed i realiteten tLl: fordel for korpsets overtagelse af 

brandslukningen 1 kommunen. Dermed syntes spørgsmålet om overdragelse _af sluknir 
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branbslukningen til Falck at være blevet aktuelt igen. Dette måtte vi 

simpelthen reagere på/imod . Den harme vi følte over F:i lcks fremgangs

måde, forhand l ingstaktik sku' ha aflØb, Det kom tll at gå ud over to 

relativt sagesløse personer. Qua aktivitetshusets mønttelefon og num-

meroplysningen fik vi kontakt til henholdsvis Otto Sørensen 

en af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen ) og 

læge og 

redaktør på uge avisen som bragte de for os nye informationer). 

Der kom dog ikke meget ud af disse to telefonopringninger-, men vi fik 

dog luftet vores synspunkter omkring privatisering generelt og om den 

konkrete s ag. Meningsudvekslingen og fægtningen for/imod Falck blev 

temmelig heftig og den bjælkeagtige stivnakkethed vi mØdte hos disse 

to fik gejlet os godt op til onsdagens mØde med P.W.Falck. Måske er 

ordet stivnakkethed lidt for stærkt, Det vi snarere kunne anklage dem 

for var en mangel på interesse for de lidt større perspektiver i sagen. 

( ex. politisk prssion, Økonomiske fejlvurderinger, privat påvirkning 

af den medienæssige dækning, faren for styrings svigt, forskydning af 

den demokratisk sikrede politiske magt m.m.). 

18.1.84. Interview med Poul William Falck. 

Det blev et lidt underligt mØde. Direktør P.W .F. svarede ikke rigtig 

til vores forventninger af en direktør i en kæmpe virksomhed som Falcks

Redningskorps A/S. Han var ung og enlig far til to adoptivbørn, havde 

været militærnægter og var overfor os venlig os imØdekommende på græn

sen til det logrende . Endvidere spillede han s axofon og havde aftenen 

., 
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før mØdet med os været på værtshus til ud på de små timer. Han var 

på det nærmeste sympatisk. Den indøvede introduction blev serveret 

fra hoften og P.W.F. indvilligede i at lade sig fotografere og opta-

på bånd. Under indtagelse af kaffe respektive pilsnere gik interviewet 

igang. Noget tydede på at han havde forberedt sig godt, nt han havde 

l æst grundigt på lektien. Det viste sig ved en ·1et og elegant bevægelse, 

nærmest ubesværet, gennem vores serie af grundigt provokerende spørgs

må l. Disse var ikke blevet sendt i forvejen,så han kunne forberede sig 

specifikt . ( For spørgsmå l se bilag 6. ). Kun få gange fik han rØde 

ører f.eks. i forbindelse med vores forsøg på at fastholde ham i en er

kendelse af Falcks extremt stærke forhandlingsposition overfor KL og AD. 

Vi søgt ad omveje at at flette tankerne omkring pression qua eksklusions

princippet ind i snakken, men fik ikke trukket ham længere end til en 

forsigtig udtalelse om,at Falck nok stod rimeligt godt i forbindelse 

med forhandlingerne AD, KL og Falck imellem. Interviewet ( ca. 1½ times 

bånd optaget med for svage batterier ) mundede ud i hyggesnak samt en 

sightseeing på Falcks hovedstation i Fynsområdet som naturligt nok var 

placeret i Odense. Vi så hvad der var at se ( mandskabsrum, tegnestue, 

vagtcentral, kØretøJer,vagtplan, hobby-rum, omklædnings- og badefacili

teter m.m.) og fandt omsider tilbage til vores folkevognsrugbrØd med 

lyd og fotoudstyret. 

Besøget resulterede umiddelbart i to væsentlige ting. For det første 

fik vi nogle papirer imellem hvilke de~ befandt sig flg.: referater fra 

lukkede byrådsmØder, referater fra mØder mellem Falck:-og kommunen, en del 

brevveksling mellem samme og nogle af P.W.F. udvalgte slder fra :"Redegø

relse fra Amtsrådsforeningens arbejdsgruppe vedrørende ambulanceberedska-
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bet". ( Vi har selv senere fremskaffet samme i fuldt omfang). ( For pa

pirene se bilag 7. ). For det andet var vi blevet splittet i spørgsmå l et 

Falck. Sålede~; kaldte vi hinanden, måske som en nervøs reaktion, for use

riøse , naive, snævertsynede og andet åndfuldt, for at lade ordvekslingen 

afløse af en dyb, ubehagelig tavshed. Det næste der . blev sagt rummede et 

konstruktivt forslag om at ringe til Assens for at høre, om vi kunne over

natte på Assens høj- og efterskole. Også kendt som den rØde højskole. 

Forslaget blev fulgt op af en hurtig opringning,hvis positive resultat 

var et : "Det ka' i da godt". Som tænkt så gjort. Vi fartede til Assens, 

deltog i fællesspisningen, fik et kæmpe hus for os selv og kølede her 

ned efter en :Lang og anstrengende dag. Vi gik sent iseng med fornemmel

af et skrapt torsdagsprogram rodende et eller andet sted langt J:l,orte i 

bevidstheden. 
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19.1. 84. Interviews med Claus Andersen, Ib Dahlsfledt og A. P. Nielsen. 

Det faglige udbytte af de tre interviews med vennerne ( samme op

fa tte lse af privatiseringen i Assens som os ) svarede stort set til 

vor es forventninger som de tidligere er beskrevet . 13.&.ndoptagelserne 

her fra er ikke blevet brugt til andet end at genoplive stemningen fra 

fynske og er derfor ikke tillagt den store betydning her. ( bilag 8 ). 

Samt a l erne f andt sted henholdsvis på den kombinerede kommunale brand

station og CF-kasserne ( hvad angår CA. og ID. ) og hos A. P. Nielsen. 

Det som tændte os var atmosfæren ved interview-situa tionen snarer e 

end det rent faglige. Vi mØdte en enthusiasme grænsende ti l det fana

tiske, en glØdende iver som trak os ud af det desillusionerede toITT

rum P.W . F. havde efterladt os i. Vi blev smittet, f i k rØde kinder og 

lod os på medsammensvoren vis føre igennem et følel sesregister, som 

spændte fra dyb indignation til brutal vrede, fra gåsehudsagtig mora

liser en over Falcks flossede forretningsetik til euforisk tro på beva

relsen af det kommunale brandvæsen. Især brandinspektør Ib Dahlsfledt 

fik eventyret og folkeskolen frem i os . Med sin pibe og knyttede næve 

fægtede han sig fra situationen i 1967, hvor Falck i Assens som det 

først e sted i landet måtte afgive brandslukningen til et kommunalt 

brandvæsen frem til d .19.1.84., hvor spørgsmålet om brands lukningen i 

k ommunen efter knap 1½ års forhandl inger med Falck igen var aktuelt . 

( På nuværende tidspunkt er det afg jort,at Falck efter ca . 17 års for

s mæd elig venten t ager brandslukningen igen). Vi fulgte ham igennem 

opadgående spin, skarpe dr e jninger og vovede loops til vi simpelthen 

måtte overgive os til s må klapsalver da han med konkluderende iver 

snubl ede i sætningen :" ••••• må det være på tide P.t nasjonkre • •• natio

nalisere heie • ••• •• ". Dette fik vores kamplyst til at vende t ilbage. 
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Det fremgår nok ikke så tydeligt, men der er tale om endnu en af 

de dage med bunker af ord fra tidlig morgen til sen efter middag. Om 

aftenen på højskolen havde vi ( liges om efter mØdet med P.W.F. ) 

hverken energi eller lyst til at bearbejde det i lØbet af dagen ind

samlede materiale for brug i n~ste dag interviews . Vi havde Jo spørgs

mål e ne at tage udgangs punkt i. I dette tilfælde bestod ma terialet af 

lydbånd og en anseelig samling af kopier taget fra den lokale avisde

bat. ( bilag 9 . ) 

PS . Vi er klar over at dette på ingen måde kan gøre det ud for en for

klaring af CA's, ! D's og AP's relation til og betydning for Assenssagen, 

endsige for de oplysninger vi blev forsynet med. Den hurtige og lidt 

skøjtende stil i det 1ige fremførte må og skal forklares med,at vi har 

haft eventyrligt svært ved at sammenfatte,hvorledes den hjælp vi fik, ·

senere har influeret på vores projekt. Vi har følgelig focuseret på det 

der uden tvivl har været en hjælp. Når man som vi tramper rundt i ting 

·der griber dybt ind i folks hverdag og mærker deres frustrati oner, der

es enthusiasme og fortællelyst kan man ikke undgå at blive påvirket af 

det. Der vokser en underlig form for ansvarsfølelse frem. Man har brugt 

tid, Jokket i føle lser, stillet tåbelige spørgsmål som man al l erede ken

der svaret på og det forpligter p~ en eller anden måde. Man bliver bange 

for at t abe tingene på gulvet i en studentikos ladhed, bliver dreve t _~ 

frem, ansporet til at forsøge at t rænge igennem i medierne. 

HPS. Tak for jer es bidrag og unds kyld vores frækhed og frie fortælleform. 
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;>o.1. 84 . Inter'liew med P.Thaysen, snak rned borgere i Assens. Aftalen 

med Ole. P. Kristensen droppes. 

Det første,vi erfarede fredag , var at der i aftalefasen var sket en 

mindre misforståe lse. Res_ultatet heraf var at vi kom en ½ time for sent 

til mødet på Assens r /\dhus med borgmester Peter Thaysen (v) . He ldigvis 

kunne han a fsætte t id til os s enere på dagen, således at interviewet kun

ne gennemf øre s planmæs sigt. Ventetiden brugte vi til at tale med til

fældige personer på gaden om "Assenssagen" . Den overvejende hol dning var 

at Falck skulle bllve t .byea, da"korpset ikke kunne undværes. Der var alt

så s t emning for at overlade brandslukningen til Fa lck. 

P.Thaysen viste sig som en helt fornuftig, garvet, liberal lokalpoliti

ker, der ikke ville· lade sig diktere af private firmaers interesser. Når 

kctumunen havde et billigt, velfungerende og service-orienteret kommunalt 

brandvæsen, var der ingen grund til at lade et privat vognmandsfirma over

tage brandslukningen. Han var altså, i modsætning til sin elev Britta 

Schall-Holberg, ikke tilhænger af privatiseringen for privatiseringens 

skyld. Troede ikke på privatisering som ideologisk fænomen. Tværtimod be

tonede han det kommunale brandvæsens lokale tilknytning og selvforvaltnings

agtige præg. Den individuelle ansvarsfølelse og kollektive bevidsthed, der 

ligger i at dyrke brandslukning som en slags "hobby" må ligge helt pænt i 

forlænge lse af en .11beral tankegang. 

Af snakken fremgik det tyde ligt at han og flere andre politikere havde 

følt sig presset til at genoptage og fortsætte forhandlingerne med Falck. 

Dette pres havde selvfølgelig baggrund i den lokale vælgerbefolkning, men 

her er det at ~ediernes betydning ikke må undervurderes. Den lokale pr esse 
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f ørte ikke a~ene en pro-Falck kampagne, men nægtede også et optage ind-

l æg i debatten fra de kommunale brandfolk. C.Ande.·sen har flere gange 

gange uden resultat henvendt sig på redaktionen af lokalbladene, for at 

få egne synspunkter optaget. ( RedaktørAr.clu" F~e "l'~•~e,1,, ) . Det som 

Pr. var fortørnet over var imidlertid et tilfælde, hvor to journalister 

mødte op på hans kontor på rådhuset, for at stille ham nogle ·spørgsmål 

angående et brev som han skulle ha modtaget .fra Falck, De kendte tilsyne

ladende brev,ats indhold og kunne citere centenser fra dette. Det spøjse 

var at PT på det tidspunkt endnu ikke anede hvad der lå i brevbunken. 

Posten yar hverken sorteret eller åbnet. Qua beskrivelsen kunne han dog 

finde frem t:11 brevet der rummede et tilbud fra Falck. Det var dette til-, 

bud de to jo,unalister ønskede kommenteret, Som Pr udtrykte det , :.~• ••••• • .-H 

denhe form for offentlighed er ikke ligefrem befordrende for forhandlinger

ne". ( Falck har altsil fremsendt et brevkopi til loknlredaktionen, eller 

mere sandsyrnaligt Falck har telefonisk redegjort for brevets indhold ) • 

Medierne havde altså forslaget i hænde før de beslutningstagende politiske 

organer. Dette kan umuligt være en del af almindelig forhandlingsprocedure. 

En meget stor del af det som PT. fortalte var iØvrigt sammenfaldende 

med hvad vi tidligere havde hørt og l æst. Pr. skal en udmærkelse _for en 

bemærkning orn at vi Ruc··ere da så meget normale ud _. Han havde ellers hørt 

så meget om os, 

Som bekendt er det begræset hvor meget vand,der kan pumpes i en hambur

gerryg. Omtrent det s amme forhold gør sig gældende mellem ord og studeren

des hoveder. Vi var trivielt sagt trætte. Da aftalen med Pr. blev rykket 

betød det,at turen til vores aftale i Århus ville blive temmelig stresset. 

Ole P. Kristensen blev alså droppet grundet et intellektuelt sidestik af 
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af typen som det er svært at lØbe væk. I stedet vendte vi snuden mod 

Odense , hvor vi på behørig vis markerede den udbytterige tur med et 

nærende kinesisk måltid bestående af fire retter. Derefter gik det hjem-

over. 
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;,3 ,1. R4 -13.:>. 84 Med i ekursus. Produkti on af en lille lyd/dias-serie . 

Kurset tog udgangspunkt i to nært beslægtede medier : lydb?ndet 

og l yd/ dias seri en . Teknisk og teoretisk var f orlØbet bygget op og 

tilr ettelagt med henblik p? en sluttelig formidl i ngs mæssig produk

tion. At få 4o- 5o iltfattige studerende ( i ndeklimaet pn RUC e r gif

tigt ) gennem et fortættet, afsluttet 3-ugers for midlingsforl øb er 

ikke nogen nem opgave . He r blev den efter l angt de flestes opfattelse 

løst p,',_ fremragende vis af Mestær Henrik og Mester Jens . Patentet 

bes tod af lige dele s tærk skemalægning ( se bilag lo ) , bevids t pro

vokerende/problematiserende lærerstyring, teoretisk og praktisk op

gaveløsning efter"trial and error"-princippet, produktfiksering og 

umiddelbar respons på de til kurset knyttede aktiviteter. De praktis

ke og t eoretiske øvelser ( ex. lav et interview med en RUC 'er du ikke 

kender,om hvordan det er at gå på RUC. Lav en synopsis over jeres 

emne.) tog udsprlng i første en teoretisk med siden real gennemgang 

af et produktionsforl Øbs forskellige faser , s-'ledes at brugen af for 

midl ingens . forskellige redskaber blev lært i en logisk og naturlig 

rækkefølge. D.v.s. at redskaberne blev introduceret i den rækkefølge 

vi fik brug for dem . ( Med r edskaber menes ikke alene tekniske hjæl

pemidler men ogs.å. metode som eks. udarbe jdelse af et klippemanus ) • 

Kort skitser e t ser et "normalt" produktionsforløb for med ierne 

l ydbånd og lyd/dias-serie. s å l edes ud : 

1 ) Research. 

Undersøgelse af om problem/ i de er f agligt re l evant samt om problem/ 

ide l ader sig bearbejde . Hv i s dette er tilfældet foretages observa-

.. 

., 
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tioner, der indsamles materiale og skabes kontakter til personer, 

der måtte blive til hjælp senere i forlØbet. 

2) Problemformulering. Synopsis . 

- Præcisering af målgruppe, medie, budskab. En synopsis skal argumente

re f or indholdet i det endelige produkt. Dette kan tjene flere formål. 

En synopsis kan bruges til at gøre eks.DR interesseret i en ide, men 

kan også bruges alene i oplysende Øjemed i relationtilmedstuderende. 

Det er alm . at flg. spørgsmål besvares. 

Hvad skal formidles (indhold)? 

Til hvem skal der formidles ( målgruppe ) ? 

Hvordan skal der formidles ( formidlingsform 

Hvilket medie skal anvendes? 

Hvad er formålet? 

Hvad kan modtageren bruge det til? 

3) Rough. 

? 

Ved større materialer. Strukturering, rubricering og diskussion af 

indholdet. 

4) Indsamling af råmateriale. 

Billede : fotografier, affotografering. 

Lyd : interviews, clean-sound, baggrundslyd, musik, lydeffekter. 

5) Manuscript. 

Endelig udvælgelse af billeder og lydsekvenser. Klippemanus. Eventuelt 

udarbejdelse af speak. 

6) Produktion. 

Klipning af lydside l Indtaling af speak. Mixning af l yd. Bip-ning ( ko

ordination ·af lyd og billedside gennem overblænde-enhed ). 
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Med vores tur til Assens s yntes vi at .være t emmelig l,mgt fremme 

i e t forlØb som be skrevet p~ de forgående sider. Researchfasen var 

tilnærmelsesvis afsluttet, problemafgræns ning . og _synopsis tonede 

frem 1. kraft a f vore s empiriske virilite t ( synopsis bil ag ll ) . 

Det faldt naturllgt at strukturere Assenss agen eft e r et t 1dsmæssigt 

forl øb med en jævn vægtning af de i sagen f orskellige element er ( sy

gehusets rolle, ambulanr.etjenestens indblanding m. m. ) . Rå materiale 

i form af billeder og interviews h:ivde v i fremskaffet p~ t uren . 

' ;)e tte hmmmede os senere , da interviews og billeder ikke var dybere 

gennemtænkt i relation til l yd/dias-seriens kommende textside. Pro

blemet var,at vi ikke havde mulighed for at tage det lokale stof om . 

PÅ denne ikke uvæsentlige led ville det havde været smartere at plao 

cere turen eft e r mediekurset.Det ville imidlertid havde sat os tilba

ge rent tidsmæssigt, så never mind. ). 

Vi havde tidligt været forberedt på ,at en del af vores formidling 

skulle foregå i form af en l yd/ dias-serie. At vi gennem kurset erfare

de, a t dette medie var specielt velegnet til diskussionsoplæg og til 

konflikttegning kunne kun holde os fast i dette. 

ProduktionsforlØbet -pg dettes, tekni ske detaljer vil vi lkke komme 

ind på, så lad os runde dette afsnit om mediekurset af med en flok 

spredte men r elevante belMlrkninger. 

As senssagens s pragl:ede/indviklede karokter fik os til at vælge en 

ensartet lydside beståend P. udelukkende af speak og musik. ( for speak 

se bilag l?. ). En oprindelig intension om at lade denne korte s er ie 

være f ørste modul i en tredelt lyd/dias-serie ( som det er red egjort 

for i synopsis ) kunne ikke realiseres. Ved den endelige evaluering 

fik den korte produktion denne respons : billeder må ikke krydse 
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( vende b~de vandret og lodre t ) . Speak- hastighed var for hØj , og 

speaken var iØvrigt præget af for stor informationstæthed ( stof nok 

t il 15-~o min ) . Billedrammerne var ikke blevet pudset ordentligt af 

inden brug og <let "influerede på bi lledernes renhed ,rokkede ved den 

æstetiske nydelse. Bortset fra dette var det !øvrigt en alde les ude

mærket produktion, som vi kunne være ti lfredse med so:n en slags pi lot

projekt. Kritikken fordrede altså. at denne del skulle laves om . Det 

blev det , hvad vi senere skal komme ind p/\ . "Pi lotprojektet"kan ikke 

genopl eves ( ud over speaken) da billedside er anvendt i <let senere 

lyd/ dias-show. Disse kan a l tså ikke sammenlignes visuelt. 
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Problemer med at r edegøre for vores formidlingsarbejde. 

Som det fremgår af eksamenstilmeldinger m.m., har en de l af grup

per ne i hus 3.~.5 83/84 valgt at opprioritere formidlingsdelen af 

projektarbejdet samt at er statte projektrapporten helt el ler delvist 

med andre medier. 

Den alsi dige udadvendthed som vores gruppe har l agt for dagen gen

nem artikler, kontakt til DR ., l yd/ dias-serie og projektrapport, vil 

vi her søge at nedfælde på papir p~ ens~ overskuelig m~de som muligt. 

Fremstillingen vil desværre komme til at l ide af den pædagogiske ska 

vank,at v i i kke selv har et forgyldt overblik over de mange aktivite

ter .vi med de tossedes h~ld og hårdt arbejde er sluppet fra uden de 

helt store skrammer. Lad os samtidig være ærlige. Vi har ikke vær et 

inde 1 dybe synopsisagtige overvejelser vdr. målgruppe , budskab,medie 

o.s.v. under udarbejdelsen af de forskellige indlæg. Disse størrelser 

vil derfor vil derfor ( idet omfang det er muligt ) blive tilfØjet 

uden de helt store armbevægelser. Dette skal ikke l æs e s derhen,at o

vervejelserne ikke har været de r, hos dem der har udformet de forskel

lige indlæg. Sprogbrug, politisk profil , .fremhævelse af eget studiested 

m.m. er i vidt omfang afstemt efter både medie og målgruppe. Det vi 

siger er,at overvejelserne ikke er bleve t struktureret på en måde,der 
kan 
danne et fælles udgangspunkt for gennemgangen af de forskellige for-

midlingsdel e . 

., 

,, 
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Artikelskrivning, Demokraten Week-end. 

Under mediekurset -holdt vi en jævn t el efonisk kontakt til Ib Dahls

fledt og Peter Thaysen for at fØlge forlØbet i Assenssagen, Vi tog 

skriftligt kontakt til Marianne Antonsen ( stud, på RUC som på davæ

rende .tidspunkt var på vej til at færdiggøre sit speciale om privati

sering ) i håb om, at hun,ud fra nogle spirende ideer, som kort blev 

rid set op, var is tand til at anvise os noget relevant læsestof, ( brev 

bilag 13 ). Hun var sene re til en diskussion i huset, eft er hvilken 

vi s n~kkede med hend e , Det viste sig,at hun i kke havde nogle r e ferenc er 

t il privatisering på brandslukningsområdet, så den kontakt lØb hurtigt 

ud i sandet. Sluttelig under mediekurset togvi så kontakt til ugeavi

sen Demokraten Weekend, der tidligere havde bragt nogle læserbreve om 

Falck med en spinkel gangbro til privatiseringsdebatten. Vores snak 

med en af folkene på redaktionen, nrandede ud i en slags aftale om, at 

vi skrev en artikel om det konkrete sagsforlØb i Assens. Det viste sig 

imidlertid,at den interne kommunikation på redaktionen ikke var særlig 

god. Fredag d.lo.2.El4 bragte Demokraten Weekend en artikel af Teddy 

Koch ( journalisteleven fra mØdet pA Dansk Sygepleje Råd hos redaktør 

Peter Hjort. ) om Falcks bevægelser i Assens ( bilag 14 ). Den ramte 

næsten på kornet hvad vi havde tænkt os, da vi talte med IM. Vores 

spirende formidlingsambitioner fik en solid gang nattefrost, ved hvil

ken de blev sat godt tilbage i vækst. Den eneste trøst var, at vi end

nu ikke.J1avde påb_egyndt arbe jdet på artiklen. Der flndes vel næppe noget 

mere enerverende end forgæves, formålsiøst arbejde , 

Artiklen skulle havde været udarbejdet und er ophold i en arbejds-
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lejr i Holbæk under et to-dages ophold. Dette syntes nu overflØdigt. 

Vi var dybt rystede. Langsomt tonede begrebet privatisering frem på 

den teoretisk rustplettede tænker for med en pludselig klarhed at af

løses af ordet "perspektivering", Vi ville l ave en perspektivering 

af Teddys ekstremt konkrete gennemgang af Assenssagen. På DW var der 

åbenhed over-for sådant et forslag og deadline blev aftalt til tors

dag d .16 .2 .El4, 

Tirsdag d.14.2.El4 (dagenefter mediekursets afslutning) tog vi 

så til holbæk, hvor- det forude n "perspektiveringen"til 1M var tan

ken, at der skulle skrives en baggrundsartikel t i l Land og Folk og 

noget læserbrevsagtigt til Holbæk Amts Venstreblad. 

Hidtil havde vi næsten udelukkende beskæftiget os med empirisk 

arbejde og det viste sig efter 5-6 timers skriveri at være svært i 

en sjælden grad at få det velkendte forlØb fra Assens transformeret 

til mere generelle og vidtskuende vendinger, Opdelingen, hvor der 

b.l ev skrevet p!t de ovenfor nævnte indlæg, blev derfor opgivet til 

fordel for en koncentreret indsats på artiklen til IM. Uregelmæssig

hederne i Æssens blev vendt og drejet og sluttelig på famlende reto- . 

risk vis skubbet i en mere teoretisk retning. De forhold som vi hver 

især fandt betænkelige omkring Assens ·specifikt , vdr. privatisering i 

almenhed og privatisering på brandslukningsområdet i særdeleshed be

satte æteren. Som de to dage skred frem voksede usikkerheden/frustra

tionerne. Der blev diskuter et, skrevet udkast, kritiseret, tænkt, gen

nemskrevet, læst op kritiseret, skrevet om kritiseret osv. Efterhån

den udviklede der sig et univers, en kollektiv bevidsthed, hvor de en

kelte tankebidrag blev flettet sammen til et hele.i en endelig sam-
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menskrivning. Onsdag aften var vi så langt fremme, at vi kunne 

bryde op fra lejligheden i Holbæk, der efterhånden sÅ. temme l ig 

brugt ud. I toget hjem,da vi for afpudsningens skyld ville kigge 

a,,n h~ndskrevne kladde igennem, v1ste det sig, at det endelige ud

kast var bl evet smidt ud sammen med en bunke af de tidligere klad

der. Artiklen l Å. altså i en affaldsskakt i Holbæk . Det vi havde 

fået ned i rygsækken var starten og slutningen på to forskellige 

tidlige udkast. , Vi var par ;.i lyser ede , lammede og f or trætte til at 

træde på hinanden. Ærge l sen gik over i rådvildhed indtil Maiken be

s luttede at ta r;e papirerne :ned h j em til gennemskriv:1i ng . natten mel

l em onsdag og torsdag . Artiklen bl ev afleveret på redaktionen tors

dag morgen før deadline. F redag mØdtes vi med Jørgen I..erche Ni elsen 

( vores ve jleder ) for en kort gennemgang af artiklen ( se bi lag 15a) 

Hverken han eller vi var specielt begejstrede for artiklen,så vibe 

sluttede at Week-enden skulle bruges til nok en gennemskrivning 

Mandag morgen kunne Jens mØde op på DW's redaktion med en mere for 

nuftig version. Han fik forklaret hvem vi var, hvad vi syslede med og 

hvorfor vi fandt det nØdvendigt at følge Assenssagen op. Endelig fik 

han forklaret sammenhængen mellem de to artikler. (Se l,.i\u1 I~~) 

Igen skete der en misforståelse på redaktionen. Nogle troede,at 

den "nye" artikel blot var et finpudset sprogligt rettelsesark til 

det første bidrag vi fik afleveret og andre troede,at der var tale om 

en helt ny artikel som det var nØdvendigt at tage op til diskussion 

på det sidste redaktionsmøcte ( onsdag 22.2.84 ) før avisen gik i tryk~ 

ken. De to lejre hpr åbenbart ikke snakket med hinanden. Dette resulte-

rede i at vi, da vi onadag kontaktede IM, fik den besked at vores arti-
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kel ikke var optaget, men at den ville komme i betragtning til næs

te uges avis. En kæmpe skuffelse. Fredag d.24.2.8J• kiggede vi allige

vel for en ordens skyld IlW igennem og fandt her blandt læserbrevene 

et med overskriften • "Falck- det private monopol". Vores første ind

l æg iklædt camouflage. ( s e bilag 15c ) . Det er ikke overdrevent når 

jeg siger, at dette vakte s tærke ambivalent e følelser hos os. Følelser 

der ikke siden helt har sluppet os ( stolthed, glæde, selvglæ-

de, skuffelse irritation, vrede m.m.) For fortsat at stå på god fod 

med r edaktionen følte vi os forpligtede til at gøre dem opmærksomme 

på misforståe lsen. Det ville være lidt flovt for avisen at bringe to 

meget ens indlæg i to på hinanden følgende uger. 

Det skal uden videre tilføjelser nævnes a t dette vores første ind%·,_·:. 

læg blev brugt i forbindelse med et jounalistisk orienteret oplæg om

kring artikel-, kronik- og læserbrevsskrivning holdt af Rasmus Beck. 

(båndbilag 16 ). Endelig skal det fremhæves at bilag 15b .eller som 

det hedder i manuscript-form "Sidste udkald" har dannet et indholds

rr.essigt og sprogligt skelet for skrivningen a f 4 s enere artikler. 

Det drejer sig om artiklerne til : Brandværn, Brandmanden, Aktuelt og 

Dagens Nyheter. 

,1 

•I 

1) 
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Artike l til Land og Fol k . 

Det arbe jde, der i Holbæk blev startet op p \ baggrundsartiklen 

t il Land og !i'olk, bl ev aldri g afsluttet, til trods for e n meget flek

s ibel tidsramme (måskenetop på grund af ) . 

Lokale l æserbreve og artikler, mØdereferat er, byrådspapirer og ad

skillige br eve blev gransket. Sagens kronologiske tidsfor l Øb blev af

dækket og nedfældet. Der bl ev vævet over forretningsetik samt Falcks 

noget s pecielle brug af medierne . Det l oka l e sygehus, Else Knudsen, 

I b Dahlsfledt, ambulanceberedskabet og meget meget mere blev behand

l et. As senssagen blev sat i en privatiseringssammenhæng og de med in

t e llektets skalpe l afslørede empiriske forhold blev s ammenlignet med 

"Privatiseringsrapportens" ideaifor estillinger omkring privatisering 

på brandslukningsomr ådet. Herved b idragede Assenssagen på et beskedent 

men reelt gr undlag t i l at vis e den liberalistiske markedsstyringsstra

t egis uheldige bivirkninger. Det kva litative indhold,der rent f aktisk 

blev nedfæl det, var holdt i en meget ligefrem tone og e t lidt provo

ker ende men gennemarbe jdet s pr og . ( arbejdspapirer bilag 17 '). Und'er 

bearbe jdningen var de t pludselig. som om,der gik metal træthed i artik

l en, som om den f a ldt helt fra hinanden. Det samme kan siges om den 

inte llektuelle kapacitet der stod bag. Hvad der var årsag og vtrkn1.ng 

er svært at sige . Når der kigges tilbage,kan der imidlertid peges på 

nogl e metodiske forhold,som har medvirket til a t artiklen aldrig blev 

færdig. Det f ørste forhold,der her skal nævnes,vedrØrer afgrænsning. 

Vor es f ortællerglæde lØb simpelthen af med os, vi ville sige noget om 

"de t hele" . ( kunnemåske formuleres en anelse skarpere ) . Vores journa

listiske evner stod simpelthen ikke må l med den opgave,det var at 
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strukturere denne jungl e af oplysninger, t anker og ideer. Stoffet 

blev ikke fra s tarten prioriter et og disponeret på en fornuf t ig og 

f remadskuende måde. Fr emgangsmåd en ved art iklens opbygning var s å 

lai s s ez- fa ire be tonet at det nærmest fordrede et .. :;ammenbrud. Der 

hvi l ede altså f r a s t ar ten en s lags s truktur el f orbande l s e over ar

tikl en. En f orbandelse der nær me s t sugede energi ud af de ul ykke li

ge, der f!i! V s ig i kast med at gennemskrive og bearbejde den. For

bandelsen ændr ede karakt er og gik hen og blev en slags i nt ellektuel 

s pændetrø j e en krampagtig skriveblokering som de i mpli cer ede førs t 

f or e l ver nu er ved a t r yste af s i g . ForlØbet mundede ud i at ar t ik

l en blev definitivt droppet. 

Det l æserbrevsagtige bidrag til Holbæk Amts Venstreblad blev 

f ærdigt i udkastform, men vi fik det aldrig gennemarbejdet til frem

sendelse . 

Artikler til Aktuelt og Brandmanden. 

r~ed udgangspunkt i "Sidste udkald" ( det af indlæggene som VII ikke 

optog,men burde ha optaget bl ev der i Week-enden 25-26.2.84 udfærdiget 

to udkast til artikle~.Den ene på eget initiativ, den anden på opfor

dring af Peter Hjort. Artiklerne blev i lØbet af ugens første dage pud

set af,sål edes a t de d .29.2. Bl kunne fremsendes til . respektive r edaktion

er. Ved indlægget til Aktuelt blev grundformen f orsynet med en su.11ma

risk gennemgang af forlØbet l Assens, da avisens l æsere ikke kunne f or-
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ventes at have forhåndskendskab til dette. Historien 

ligger p.t. på Aktuelts kronikredaktion hos Arne Thing. 

bilag 18 ) 

I vores bidr'ag til diskussionen i fagbladet "Brandmanden" var 

1.Hdledningen til grundformen erstattet af et lille stykke PR for 

RUC, os selv og vores lyd/dias·-serie. ( bilng 19a -).Frejdigt tilføje

de vi endvidere tlf,nr. til RUC således at evt. interesserede seere 

kunne. henvende .sig til os. Det var nok en anelse frækt da lyd/dias

serie nr 2 ( a l t så ikke pilotprojektet ) endnu ikke var produceret. 

Lidt af ea gambling selv om v:!. skrev at serien var under færdig-

gr~relse. Artiklen ( bilag 19b ) blev br: 6 t i Bra'ndmanden ? / April 

1984 / 62.årgang. Vi er selv vældigt godt tilfredse med l'ay-outet. 

Det skal lige nævnes·, a't_ et af motiverne bag Peter HJorts opfordrin& 

til os om at skrive en artikel, var et ønske om at vise,at også andre 

end han selv beskæftigede sig med privati·serihg på brandslukningsom

rådet. I kraft af at han selv havde skrevet så meget i fagbladene,var 

han af Falck blevet' bes1cyldt for at føre hetz mdo firmaet'. Han var ble

vet beskyldt' for a't vær'e usaglig og uvedeirbæft'ig • I den såmrrlerihæng 

kan man godt be·tragt'e · os som et slags meaie, et talerør. Vores for mid

lingsirltensidner taget' i betragtning har vi dog iJkke haft noget imod 

dette. 

Artikel til Brandværn. 

Gennem nye interv'i'eifo, måske som en respons på vores "brev" i ™, 
men heit sikkert ad empiriske kanaler der ikke længere eksisterer 

I 
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lever så stærkt i erindringen, fik vi kontakt til Kurt Ojgaard, der 

er ansvarshavende redaktør på brand- og vicebrandinspektørernes blad 

Brandværn. ( I bladudvalget sidder for Dansk Brandinspektørforening: 

Brandchef Per Miller, brandinspektør E.Kløve, For Dansk Brandværns-

Komite: Politidirektør Poul Eefsen formand ) , direktør Ernst Nielsen), 

En henvendelse fra vores side, som imidlertid også fortaber sig i det 

dunkle rent tidsmæssigt og indholdsmæssigt, resulterede i endnu en af

tale om at skrive en artikel. En lidt hovedkuls / bevidstløs aftale i den 

forstand at der i lang tid hverken var fastlagt retningslinier for ind

holdet eller fastsat en deadline, Rammerne omkring artiklen var i l~ng 

tid så svævende at den blev negl.e;eret. Langt om længe fik vi dog kontak

tet Kurt . Ojgaard_ for en afklaring af disse spørgsmål. Vi modtog et brev _. 

d. 11.3.84 ( kun til intern brug) hvori han kort skitserede, hvad han kun

ne tænke sig at vores artikel-kom til at indeholde. Ideerne rel at erede 

sig hovedsagligt til spørgsmålet omkring private forsikringsklubber (ALKA) 

og deres priser i forhold til Falck. Dette emne havde vi kun overfladisk 

været i kontakt med tidligere.Vi kunne altså på ingen måde gå ind i en 

debat omkring dette . I den tro at vores aftale ikke var specielt forplig

tende eller fast,blev den på et eller andet non-verbalt plan -droppet. 

Så gik der et stykke tid til d.12.3.84 hvor Tine ( der havde stået for 

kontakten til Kurt Ojgaard ) modtog et brev fra ham medflg.lakoniske 

indhold. :"Har du glemt at· sende en artikel til mig". ( bilag _2o ).Det 

kan nok være at vores Ører blussede af dårlig samvittighed,, benene føl

tes som uvulkaniseret gumini.· Brevet mere end ~ntydede at deadline(fredag 

d.9.3.84 ) var overskredet. Der var en lidt ubehagelig stemning i grup

pen indtil Jens på lumskelig vis hev et manuscript frem fra tasken. 

., 

11 



lf l 

Jens havde været aktiv i week-enden så endnu en gennemskrivning 

af u·gf'un<lJ;i:;rmen" havde f undet sted , Det er tydeligt at se at artik

bærer præg af utallige gennemskrivninger forstået der hen,at den 

sprogligt og indholdsrræssigt hang godt sammen. Problemstillingerne 

va r efterhånden blevet gamle bekendte og kunne behand l es som sådan

ne . Med tilfØjelse ,;f et afsnit om O. P. Kr i stensen, en ned priori t e

ring af Assenssagen · (bl evbehandlet andetsteds i bladet af Ib Dahls

f l edt ) samt skitsering af problemet med klager over Falck, bl ev den

ne artikel nok vores hid t il bedste . ( bibg 21a ) • Man fristes til 

sige at artiklen var "second to none" . Den blav bragt i Br andværn 

nr. 4-April 84 -lo årgang. ( bilag 21b ) 

Bn glædelig og uventet over raskelse var, at denne artikel ind 

bragte et honorar på 400 kr. Efter B-skat 50 kr. pr , snude. 

Vores "undersøgelse" bragt som artikel i Brandværn, 

Den udslagsgivende årsag til,at denne, under søgelse blev startet 

op var
1
at redaktør en på Brandværn Kurt .Ojgaard opmuntret af vores 

sidste :Lnd·l !!!g var interesseret i en sådan. Det han egentlig ønskede 

var en undersøgelse af,hvor Falck havde forsøgt at overtage brandsluk

ningen, Som metode foreslog han os at ringe rundt til de forskellige 

brandinspektører i kommunerne med kommunalt brandvæsen. Han hjalp os 

til dette ved at fremsende en liste over s amtl i ge brandinspektører i 

Danmark, samt et Danmarkskort hvor det var påført, om der var kommunal, 

frivi llig eller Falck-slukning i de enkelte kommuner . 
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Allerede inden vi startede undersøgelsen op efter aftal e med 

Kurt Ojgaard, havde vi spekul eret på,om udlici tation på brandsluk

ningsområdet var en aktuel forteels e ell er om Assens var et enkelt

stående tilfælde. For os var de t int er essant at se om Falck led af 

vokseværk eller om virksomheden var fa ldet til ro i en slags lige

vægt. Vores forhåndsbud var at Falck stræber efter at opn~ monopol 

på. brandslukningsområdet . Undersøgelsen var en chance til at få en 

mere under bygget bud på dette . En chance s om vi grP.b , 

Efter en dtskussion af hvilke oplysnl.nger vi gerne ville have frn 

brandinspekt;Ør erne , blev der ringet rundt. Dette skete uden skriftligt 

·formulerede spørgsmål og uden overvejelser af metodens anvendelighed/ 

evne til at vise hvad vi søgte . Den førstnævnte "mangel" slog os 

allerede den første dag, da vi,efter at ha ringet til 25 brandinspek

og talt med lo,sad med 3-4 stk. papir som det var umuligt at dechifre

re. Der blev konsekvent udarbejdet et spørgeskema. Fornuften sagde,at 

det nok var en god ide at s t ille brandinspektørerne samme spørgsmål i 

samme rækkefølge og erfaringen tilføjede at en såd an styring af sam~ 

talerne -var nøctvendig for at forhindre brandinspektørerne i at tale 

godt og længe om fortrinlighederne ved netop deres br3ndvæsen. Spørgs

målene vi stillede op kom til 3t se ud: .som flg. : 

1 ) Har der i kommunen vær et henvendelse/ tilbudsgivning fra Falck 

angående overtagelse af brandslukningen? 

2) Har kommunen henvendt sig til Falck for at indhente tilbud på 

en evt. overdragelse af brandslukningen . 
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-z\ Hvad er de årlige omkostninger til brandberedskabet to-.,I/ 

talt og pr. indbygger ? 

4) Hvordan ligger Falcks priser i forhold til det kommunale be -

redskab ? 

5) Hvordan er opbygningen af beredskabet m.h.t. ant:,il ansatte, 

samarbejde med CF m.m. 

Set i relation til de tidligere skitserede problemstillinger l n væg

ten i undersøgelsen på spm. 1+2. Spørgsmålene er meget snævert formu

lerede,men i selve kontakten til brandinspektørerne er de blevet bredt 

ud til også at omfatte en kvalitativ dimension. Således har vi altså 

både lyttet til og diskuteret med brandinspektørerne på deres præmis

ser. Vi har fået at vide,hvordan de kommunale brandvæsener fungerer 

til daglig, hvilke Økonom:l!ske probl:emer de står overfor og hvordan de 

søger at tac~le samme. 

Da vi gik fr~m kommune for kommune~kunne vores spørgsmål altså 

godt sige noget om,hvor Fal:ck forsøgte at overtage brandslukningen. 

Vi fandt det mere interessant at undersØge,1 hvilket omfang Fa lck 

forsøgte i.ig. 

Da deadHne begyndte at nærme sig,var det tid for at ·bearbejde sva

rene. Vi havde fået fat på 77 brandinspektører og"manglede" kun at rin

ge til 4, ~et ha❖de taget ca lo dage -fordelt over 6 uger at ringe 

rundt. Brandinspektører er et travlt folkefærd som det kræver tålmo

dighed at komme i kontakt med. Det var normalt med 4-5 opkald for 

at f!t en af slagsen i tale. Da dette var overstået var resten"kun"et 

spørgsmål om optælling. 

I Antal henvendelser Falck og kommunerne 

imellem i perioden 1970-1984. 

Henvendelse fra Falck til kommune: 

Henvendelse fra kommune til Falck: 

Henvendelser ialt: 

_ II '.!'rækkes perioden 1982-1984 frem 

ser det således ud. 

Henvendelse fra Falck til kommune: 

Henvendelse fra kommune til Falck: 

Henvendelser ialt: 

18 

17 

35 

8 

lo 

18 

Det skal inden gennemgangen af resultaterne siges,at de bygger på 

"sikre" besvarelser. Svar hvor brandinspektøren f.eks. ikke kunne 

huske præcis hvornår Falck eller kommunen, rettede henvendelse eller 

hvem det var der rettede henvendelsen er frasorteret . Denne frasor- · 

tering har reduceret undersøgelsens grundlag fra 77 til 71 svar. 

Det fremgår at hyppigheden i Falcks henv. er steget betydeligt i 

de seneste år og det samme forhold gør sig gældende for hyppigheden 

af kommunernes henvertdelser. Da dette var konstateret,
1 

kunne det være 

spændende at se om kommunernes henvendelser var ideologisk betinget. 

., 
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Derfor undersøgte vi senere om der i de kommuner,der havde rettet 

,,envende lse t il Falck, havde vær et et borgerligt flertal i kommunal

bestyrelsen. Det .. viste sig at 8 ud af de lo henvendelser der havde væ

r et i perioden 198~-1984 kom fra kommuner med et absolut borgerligt 

f lertal. I de sidste to kommuner var der også borgerligt flertal, men 

borgmesteren var her socialdemokrat. ( Bygger på oplysninger fra Kom

munalhåndbogen 1983 ). Der var altså overensstemmelse mellem den ideo

l ogiske tro p? privatiseringen og så kommunerenes praksis i til.fælde 

med borgerligt flertal. 

Den vågne læser har måske allerede opda ·;et,at det kun er svarene på 

spm. l+::? der er trukket frem i undersøgelsens "resultat". Svarene på spm. 

3,4 , 9g 5 . har· haft sit løst et præg,at de ikke kunne ophæves til at være 

egentlige resultHter. De ·indgår istedet som en slags kvalitative kommen

tarer. De sidste spørgsmål fungerede im:Ldlertid altid som en slags kata

lysator for en s nak om, hvilke faktorer derkunne spille ind pP det kommu

nale brandvæsens udgifter. Det kunne være overvågning af ældre om natten, 

madudbringning, fØdselsforberedelse, olieforurengsbekæmpelse osv. Opgaver 

der når de udføres af Falck prissættes "seperat". 

Det vi med unders~gelsen kunne fastslå var at : 

Falck arbejder aktivt for at opnå monopol på brandslukningsområdet. 

Privatiseringsdebatten har sat sine spor i kommunalpolitikken. 

At Falck i fremtiden får sværere ved at overtage brandslukningen i de 

r esterende kommuner da udgifterne til · brandvæsen her ligger under Falcks 

standardkontrakt med Kommunernes Landsforening. ( Fa lck vil i de reste

rende kommuner· have svært ved at konkurrere på Økonomien og må altså. t a 

andre argumenter i brug under forhandlingerne. Assenssagen viser dette 

tyde ligere end noget. 

Lad os runde dette af med nogle af de kritikpunkter som vi umidelbart 

kan ret t e mnd undersøgelsen. For at se den re~ lle aktivitet omkring udli

tering på brandslukningsområdet , burde vi ltave ringet til samtlige korn

mw,er for at se hvor og hvornår Fa lck havde over taget brandslukningen. 

Dette ville bedre vær e istand til at afsløre privatiseringens t e,npo. 

Sønder jylland og StorkØbenhavn er uden videre slettet af listen for op

kald, da vi fandt at strukturen i disse brandvæsener var af en s ådan art , 

at Fa lck nok på forhånd ville give afkald p! a t henvende sig . I sønderJyl

land har man frivillige brandværn hvis tilskud fra det offentlige må si

ges at vær e minimal e . Materiellet blev dog betalt af kommunen i tilfælde 

af store ekstrau4gifter. Tilskuddet til driften i Egernesund ( så vidt vi 

husker ) var 1983 ca. 16000 kr. I storkØbenhavn ~estår brandvæsenet næsten 

udelukkende af fuldtidsansatte tjenestemænd. Traditionerne disse steder 

er så stærke at Fa lck nok, indtil videre , må give afkald på at . henven-

de sig. Metoden med at ringe rundt viste sig at være god, idet den sik

rede en hØj svarkvotient . Til gengæld kan de mundtlige svar godt være 

behæftet med en del usikkerhed. Den noget hovedkuldse igangsættelse kan 

ogs/l. kritiseres. Manglen p;!\ indledende overve jelser i dyber e f or stand 

har gjor t det svær t at trække s!i. meget ud af undersøgelsen som det kun

ne have vær et muligt. Pit baggrund af ovenstående vil. vi godt sætte et 

spØrgsm!i.J stegn ved undersøgelsens videnskabelighed . De t der m!ttte lig-



ne k(!n.'-<lust oner ska l altså b l ot betragtes som ~n oprid sni ng af den ud 

v1kl frg vi har ment at ;runne se . Vor es da ta k,1n pli t ngen måde ber e tttge 

t i l at der drages entydige konklus i oner . De t vi har und ersøgt er l ~~ske 

t ,,ud enser mer e end noget ande t . 

"Undersøgelsen" b l ev bragt i Br a ndværn nr. 5 - Ma j 1984 - lo . år gang. ( se 

bilag ;,;, ) Med hensyn til honor ar f or de nne , er dett e endnu ikke afkl a 

r et . 

Artiklen ti l Da gens Nyheter. 

Det begyndte med en kr yptisk teltfonopr ingning . Krypt i sk i den for 

stand at min fa r ikke f orstod e t kuk a f ,hvad der b l ev s agt . fra l edn i n

gens ande n e nd e . De t eneste , han sener e kunne fo_rtæl le , ·, ar a t en s tnke 

agt ig nordmand havde r inget for at t a l e med mig . Det viste sig dog hur~ 

tigt, . at det var. Herman Schmid,vor es bive jleder som hverken er s inke e l

ler nor sk , men svensk , der havde ringe t . !lan havde i Dagens Nyhe ter 

( s t or svensk avis , hvi s ikke den stør ste ) f ulgt en svensk variant af 

privatise ringsdebatten . Det speciel le og det som fik ham t i l at r e ager e 

var, at både Falcks Redningskorps a/s og Ol e .P. Krist ensen var hevet i nd 

t nd i en polemi k omkring r e ntabilitet en a f offent lig respekt ive privat 

pr oduktion . Der var ta l e om træf ni nger, der /ibenbart havde str akt s ig over 

længere tid p.§i DN' s br evsider. Her man kunne s agen t r o kun g i.ve os de helt 

aktue lle ind l æg. Han syntes ,at vi skull e b l ande os i de n svenske debat, 

hv i l ke t vi s å , rned udga ngspunkt i. s eneste Ind l æg , vores kendskab ti l O. P. 

J<r i s t ensen, egne be tænkeligheder ved ,· s ammenl igni nge r af privat/ ,1ffe nt. - · 

lig r entabil<l.t.et s amt betænke l i gheder ved pri vatisering gjor de . '/ores gene 

relle og kortfatted~ i nd l æg ( bi l ag 23 ) bl ev f r ems endt . ,Jens t og kontakt 

til r edaktionen i St ockhol 1~ for at hør e, om de havde modtaget vores i nd -

l æg og orn de v i l l e br i nge det . De var godt klar over hv i l ke t ind l æg dE"t 

dre j ede sig om ( de t var a ltså ikke på f orhånd k ass er et ) , men havde end

nu i kke tage t stilling ti.l,om de vi lle brtnge de t. En t"id e f t er modtog v i 

e t br ev afs endt f r a redaktionen d. l o . l+.811 . I ndholde t var kor t men ikke 

særligt tilfredsstillende : "'l'ack for erbjudande t. Me n av utrymmes skal 

har v i t yvarr i ngen m·ojlighet att publicer e inlagget . V~nlig hål sning 

Ger a n Beckerus". ( bilag ;,4 ) • 

,, 

\) 
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~ontakt til DR . Søndagsavisen og Natredaktionen. 

Efter Teddy Kochs indlæg i DW d.lo.2.84 fulgte en notits om, at 

Assenssagen ville blive behandlet i tv's Søndagsavis. Der blev tmid-

lertid hverken bragt indslag d . 12.2.84 e ller 19.2.84. Af nysgerrighed 

over hvorfor indslaget var blevet droppet, ringede vi så til Søndags

avisens redaktion , hvor vi fik Erik Steffensen i tale. Han kunne for

tæl l e, at det skyl t es at Ass.enssagen var afgjort, underforstået at den 

ikke længere var aktuel . Vi slog os til tåls med dette. 

Den 13.2.84, dagen hvor pilot lyd/ dias-serierne blev vist i huset 

og Assenssagen blev definitivt afsluttet, bragte Natredaktionen for 

åben mikrofon 11 brandfolks opsigelser samt samtaler med Peter Hjort 

og Erik Falck om sagens udfals. ( Vores båndoptagelse af dette er des

værre blevet væk. 14.2.84 ( hvor vi som bekendt var i holbæk for at 

skrive artikler) var Falck atter i Natredaktionens søgelys.( bilag 

25 ) • Begge dages indslag var koncentreret om emner som : 11 Falcks age

ren i Assens, firmaets kundebetjening samt rimeligheden af prislejet p~ 

Falck-abonnement'er" . I det store hele en temmelig Falck fikseret dis

kussion, som efter vores opfattelse kunne gives et noget bredere og 

kraftigere vingesus ved indplacering i en privatiseringssammenhæng. 

De perspektiver/problemstillinger,der tonede frem gennem vores arbej

de , syntes bredt betragtet at geråde fra kapitalismens anarkiske karak

t er.For os set som : r egnskabers uigennemsigtighed, offentlig styrings

svigt, opgavesammenblanding, eksklusionsprincippet som spøgelse i for-

handlingssituationer , fysisk planlægning underlagt profitmotiver m.m. 

m 
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Det vigtige f or os var ikke at få målt og vejet Fa l ck som virksomhed 

Vi ønskede at skabe klarhed over modsætninger ne mellem borgerlige 

argumenter for privatisering som de fremtræder på det ideologiske 

plan og s å den rent faktiske virkelighed. Ønskede at vise konflik-

t erne ved privat drift af offentlige serviceydelser. En kraftig be

toning af pr ess ionsmomentet i Assens skulle -endvidere kunne skabe asso

ciationer t'.ll en fremtidig erhvervsforviridning af demokratiet, hv is pri

vatiseringen tænktes gennemfør t over en bred kam . Det var naturligt f or 

os at fasts lå/fremhæve, at den forhandlingssituat i on, der opstår i for

bindelse med udliciter ede opgaver, n~r disse skal prissættes, ikke kan 

grundet forhandlingens væsen være udtryk f or optimal ressourceallokering. 

Det var kort skitseret den politiske drejning vi Ønskede diskuss i onen 

skulle t age . ( lugter m~ske en anels e af efterrationalisering ) . 

Ne top med udgangspunt i den i Natr edaktionen ekstremt konkrete gen

nemgang skul.le det være muligt .. at forhold e sig ttl ovenst~ende . 

For at være med p~ medievognen sendte vi d.21.2. 84 e t brev til nat

redaktionen. ( bila g 26 ). Vi fortalte kort hvem vi var, mød hvilken 

baggrund vi udtalte os samt hvordan vi forestil l ede vores tanker føjet 

1.nd i et program. Foruden brevet fremsendte vi også "Sidste udkald" 

( bilag 15b ), nogle kopierede passager af privatiseringsrapporten ( ej 

bilagt ) samt egne passager til udvalgte passager. ( bilag 27 ) • Det he le 

blev ordnet på en tirsdag eftermiddag midt i en meget travl periode, 

hvilket det tydeligvis bærer præg af • 

Gennem en opringning til Natr~daktionen erfarede vi at Eva Suszkie

wicz havde s agen ( vi fik det stavet ) . Brevet blev fØlgelig forsynet 

med hendes navn og senst til DR's Natredaktion. 
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29 .2. 84 fik vi personlig r espons fra Eva Suszkiewicz . Hun s agde 

f ørs t allerføst tak for brevet og de t arbejde vi havde gjort, vores 

t anker og i deer, som hun iØvrigt f andt både s pænd ende og r e l evante , 

kunne godt, hvi s de blev eksempl i fi cer et, konkreti ser et, anvedes i 

Natredakt ionen. tlår / hvis Natr edakt i on fik hold på vor es "tunge " pro-

bl ems ti llinger, vi lle der blive br agt e t indslag. For mentligt vi lle 

dett e kunne f inde sted i uge lo. 

Vi var pludeslig i kke t il at styre pn en t ønde l and og s n var 

der blot tilbage a t vente . 

Torsdag d. 8 .3 . 84 skete miraklet. Det tog form som en af de mest 

omfattende og grundige behandlinger ~latredaktionen endnu havde viet 

et enkel t emne. 

Per K!lund formand for amtsrådsforeningen ) , Henning Rasmussen 

soc.dem. og tidligere indenrigsminister, nu formand for Folketi n

gets kommunaludvalg) og Søren Lydestad (tidligereFalck mand ) var 

i studiet for at give deres besyv med. 

Vi havde oprindeligt foreslået at Britta Schall-Holberg blev kon

f ronter et med problemerne på brandsluknings- og ambulanceområdet, men 

hun havde afslået at dertage. Dette kan ses i lyset af hende s lidet 

flatt erende dobbeltrolle i Assens s agen. ( Se Teddy Koch ' IM lo.2, 84 

eller Peter Hjort Brandmanden 3 Maj 1984 ) • 

Ved s ammenligning af det ti l Natredaktionen frems endte mat eri al e og 

vor e s båndoptagelse af inds laget er det tydeligt at se at vores tanke

gang afspe jles, selv om vores oprindelige intensionen s om de i de t for

gående er beskrevet på ingen måde blev opfyldt. I ndslagene tænkes af

spi l l et i forøindels e med eks amen. ( bi lag 28 ) . 

-s :i-

Lyd/ dia s - serie nr. ~ . 

Under ophol det 1 Assens luftede vi t anken om at arrangere et bor

germØd e for Pe t e r Thaysen og A. P. n l e l s en . Det t e: synt es at støde på 

uovers t i gelige f or hindringer såsom a t l e j e Assenshallen . Tanken vir

kede nær mes t f r emmed for de garvede :·gogner Ødder. Sener e e r f arede vi 

gennem Peter J! jort , at de kommunale br andfol k havde s a t en underskrift s

i nds amling igang t il for de l f or et borger mØde . ( nærmer e bes t emt f ik 

vi denne oplysning d.23.2. 84 ) Vi henvendte os t i l en af de kommunale 

brandfolk for at en slags forhåndstils agn om a t vise vores lysbillede 

serie ved de t evt. kommende borgermØde. Samtidig benyttede vi lejlig

heden til at f å at vide ,hvilke spørgsmål de kommunale brandfolk hav

de tænkt sig at få besvaret ved et s ådant mØde. Vi g jorde dett e med 

den lumske bagtanke at vores svar kunne flettes ind i den l yd/dias 

serie vi havde i t ankerne. ~'fter at have annoncere t for l yd/ dias

serien i det manuscript der blev sendt ti 1 Br andmanden d .29;,2. 84, gik 

vi fortr østningsfulde igang med produktionen. Den "gamle " synopsis 

var blevet rette t til, en ny og aktuel s peak var blevet udarbejdet 

og der var blevet taget billeder af pi ancher, tekst-materiel m. m. 

Under selve produktionsfasen søgte vi at t age hØjde for de kri t ik

punkter,d er var bl evet r e jst af vores p1 lot l yd/ dias-ser ie . '! i be 

stræbte os på at t ale l angs omt og tydeli gt , billederne blev pudset o p: 

vendt ) på s amme l ed o. s .v. SPi s ket~ det ubehnge l tgc at borgermØd et, 

som vores lyd/ di as -serie var r ettet mod , ikke blev til noget . ::Jer :rnn 

ne ikke s amles det fornØdne politiske flertal i bys tyret. Dette vnr 

en skuffels e af de rigtig store. 

.. 
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Vi fortsatte trodsigt arbejdet, måske i nedsat tempo, således at det 

endelig produkt kunne fremvises d.23.3.84 ved en i huset intern præ

sentation af vores arbe jdsområde m.m. (Allegrupper var igennem en_ 

sådan). Lyd/dias-serien blev fremfor alt modtage t med tavshed. 

Di as -serien blev arkiveret for et stykke tid. Så i begyndelsen a f 

ma j måned blev vi ringet op af Sussi Pa.llesen lærer på EFG-linien 

ved Landtransportskolen. Hun underviste Falck-folk i"blok"-fag bl.a. 

samtidsorientering og kørte i den forbindelse en diskussion omkring 

privatisering på brandslunings- og ambulanceområdet. Hun havde ind

draget nogle af vores artikler i undervisningen og var interesseret i 

at vi kom ud og viste vores lyd/dias-serie, som hun havde stiftet 

bekendtskab med gennem Brandmanden. Dette var vi ikke helt kolde over

for,så vi fik aftalt en seance på na. 1½ times varighed, til tirs

dag d.15.5.84 kl.l~, på Landtransportskolen Hammerholmen 43 Hvid-

ovre. 

Da vi på dagen, efter en længere gåtur ( HT-aktionen) ankom og be

gyndte at sætte deres udstyr sammen,blev vores værste mareridt og mave

skvulpende bange anelser til rå og uforfalsket virkelighed·. Vores lyd

side med speak/musik/bip p~ssede ikke til deres system, deres overblæn

deenhed var af en helt anden type, og deres kassettebåndoptager var 

ikke istand til qua balanceknap at adskille musik/speak og de billed

styrende bip-lyde, hvilket ved afspilning resulterede i en gennemgå~ 

ende hyletone. Det .så mildt sagt håbløst ud, men vi bevarede det kol

de overblik og arrangerede det således at billedskifterie blev fixet 

manuelt og hyletonen begrænset til et mellemgenerende niveau. Efter 

en kort introduction gik vi så igang med at vise serien for Falck-fol

kene. 

Første billede i serien er en planche med texten : "Falcks eller 

falsk trygned". Det fik en ildevarslende muml en til at brede sig. Ellers blev 

Ellers blev forlØbet i lyd og billeder fulgt med stor interesse 

og engagerede spontane udbrud. Efter · s ePien ( 14-15 min) havde vi 

ladet programmet stå åbent for en diskussion, hvilket vi ste sig at 

være en helt fornuftig disposi t ion. Vi blev brændpunhtet i en kryds

ild af spørgsmål som vi med hØj og fast røst og overbevisning besva

rede på bedste beskub. Det mest gennemgående træk ved dialogen var, 

at de i kraft af at være 3 år henne i deres uddannelse ( 2 år i prak- · 

tik på Falckstationer spredt over det danske land afbrudt af' skoleop

hold ) havde styr på Falcks iØvrigt udrrærkede service, mens vibe

tonede farerne ved privat drift af offentlige serviceydelser. Vi 

snakkede overordnet Økonomisk kontrol og de snakkede konkrete funk- · 

tioner og forholdet til arbejdet uden vi af den grund snakkede forbi 

hinanden. Nogle af vores tanker fandt genklang, satte sig, og vi kun

ne selvfølgelig ikke have noget at udsætte på deres arbejdsindsats. 

I anden del af seancen lagde de stedlige lærere op til at Falck

folkene kunne komme med deres personlige erfaringer i relation til 

de kritikpunkter,der var/ er rejst af Falcks Redningskorps a/s som 

sådan. Endvidere kunne der skydes frit på de kommunale brandvæsener. 

Dette var der knapt så meget tænding på. Men der kom dog spændende 

ting frem. Da de 1½ time var gået, hvilket iøvrigt skete forbavsende 

hurtigt, var der en del som blev tilbage et stykke tid for at snakke, 

sludre med os . i en behagelig og afslappet atmosfære. En løsreven 

kommentar somvi sugede til os Øjebliklig lØd gennem en døråbning 

"S! meget har vi aldrig diskuteret tidligere". Bedre kritik kan man 

vel dårlig få. 



Det hele blev på behørig vis afsluttet med smørrebrØd og Øl på 

lærerværelset selvom vi egentlig hellere ville have fortsat diskus

sionerne i elevkantinen. 

Vi fØl te at det liavde været en succes, at vi og vores serie havde 

stået distancen samt at de også havde fået noget ud af det. Derfor 

fortrØd vi Udt at vi ikke fik det optaget på bånd, som det engang 

var vores tanke. Istedet skete der det der ofte sker ved vellyk~ede 

og hektiske stunder oplevelsen sætter sig men indholdet forsvinder . 

Ligesom gode vittigheder. 

Projektet. 

Om dette er der egentlig ikke så meget at sige. Projektet skul-

le 1 første omgang udelukkende ha været en s amling arbejdspapirer, 

men da vi trods alt fik tid tilovers, prøvede vi alligevel at få de 

enkelte dele til at hænge sammen. Forh!ndsinteressen for projektet 

har været stor, så derfor prøver vi samtid ig i den allersidste fase 

at gøre noget ud af lay-outet samt at tilføre de enkelte afsnit en 

lille smule l æservenllghed. Der har ikke været tid til at gennemskri

ve de enkelte dele med henblik på en bestemt målgruppe. Det skal dog 

siges at denne studieforlØbsbeskrivelse er tilegnet censor, vores 

vejledere og os selv. 
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Afrunding. 

Det ville være smukt at sætte punktum for denne studieforlØbs

beskrivelse med en sammenhængende, struktureret opsummertng af vo

res faglige, pædagogiske og sociale udbytte af dette ~rs " alterna

tive projektarbejde, men skønhed kan c;>verdrives s.e det afstår vi fra. 

I stedet vil vi på banal og storblomstret vis prøve at fastholde 

gode, dårlige sider ved vores forlØb. Lad os med dette for Øje 

lægge den let perverterede og for l æseren måske belastende dvælen 

ved detaljerne til side for at tale i. brede vendinger."Formålspara

gr nffen" om udadvendthed, konkret vores kontakt til brandfolk, jour

nalister, brandinspektører, Fa lck-folk, kommunalpolitikere, andre 

studerende og f ,al k i a l menhed, har p~ ma:-ige leder haft en kolsal be

tydning, større end egentlig ventet. 

Vores mangeartede kontakter, forsøget på. at skabe en større direkte 

berøringsflade mellem studie og samfund samt hestearbejdet med at for

midle, er resultatet af et selvforstærkende forlØb. Opdagelsen af at 

"studier" kunne være andet og mere end dokumentarisk marathonlØb mel -

lem grønne filtklæder gjorde spændende ting ved vores motivation. 

Dialektikken (fintskal det være) var frugtbar som et naturgØdet 

kirsebærtræ. Vi blev omgivet med interesse, enthusiasme, engagement, 

bevægede os i lokale dramaer og blev del af disse. Vores arbejde vis

te sig at være både afgørende og relevant for andre end os. Vi vælte

de ind i et spil som det sikkert ville ha været ugleset at forlade i 

utide. Det var noget med at leve op til andres forventninger samt at 

give sig i vold til en dybt rodfæstet fornemmelse for retfærdighed. 

•• 
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Vores ideer, tanker og teorier blev imØdegået af fagfolk, blev 

brudt mod praksis, hvilket igen gav os lyst til at flette teoretiske , 

blomsterkranse. Der var ta l e om en motivation med et væsen der adskil

ler sig _hel t og aldel es fra den ti l tider svært slwnrende akademiske 

i ntellektuelle nysgerrighed . P~ stikordsform mekanismer der kan sam

r:ienfattes i f l g .: ansvar, fremmed respons, fag-faglig kritik , aktør

status, konflikt, drengedrømme m. ;n. I ndhold smæssigt har det været noget 

med mafioso-metoder, medie s tjring og angreb på kollektiviteten . 

Vi har i forbindelse med, ved vores udadvendte arbejde sporet t o 

"fa remomenter" af vidt f orskellig karakter/substans ( rr.åske er der 

f lere ). For det første har vi set faren for at blive styret af inter

ess egrupper, og dermed set faren for erhvervstyring af vores studie . 

I kraft af den tæt te kontakt vi har haf t til specielt den ene "part" 

i Assenssagen har balancegangen været uhyre vanskelig. Sagt på _en anden 

måde så stiller det tætte samarbejde nogle krav, som det ud fra en 

s t udiemæssig betr agtnj_ng kan være svært at honorere . ( Vi vil ikke 

konkret isere dette .nær mere , men altså blot betone problemet ligger 

der, samt at det ·er alvorligt. Erhvervsstyring af uddannelserne er 

u.'leldig uanset omfanget og gr aden af frivillighed hvormed en sådan vil

l e foregå. Vi kan med opbud af et mi nimwn af fantasi forestille os, 

hvorledes vor es arbejde ( dog med et kvalitativt andet indhold ) kun

ne tages til indtægt for udvidede "relationer" mellem uddannelserne og 

erhvervslivet af en fyr som Bertel Haarder : ). 

Det er måske en lille smule hidsigt at kalde :vores anden observation 

for et faremoment. I mul djordsperspektiv drejer det dg om den form 

for anerki
1
der ligger indbygget i at arbe jde på vores ekstrover te 
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f acon . Skal og vil rnan j_gennem i medierne gælder det om at vær e 

kendt eller røvaktue1: Vj_ er ikke specielt kendte , så for ,;is var; der 

af:;tukket t idsmæssige retningslinier . Når mah arbejder empiri sk på vo

res l ed d.v.s. med en"sa°g''der ti l stadighed udvikl er sig, fordrer det

te indlæg, interviews, opringninger, indgreb af en eller anden form 

p~ helt uventede tidspunkter. Man bHver altså ude af stand til at 

disponere/r!de over sin tid, med henblik på t r ad. projektar bejde 

teori-læsning, oplæg m.m . ) og på lidt længere s igt eksamen . 

Det s idste vi vil drage frem kan kaldes skabergl æde. Det har noget 

at gør e med at se et produkt af sit arbejde, at spejle s:l g i en ting. 

I dag, hvor det bliver mere og mere ualmindeligt at skabe ting via sine 

hænder og taIL~er, har det været fedt at arbejde lyd/dias-serie, artik

ler. Desuden er det en s jælden ti l fredsstillelse at se eget navn på 

tryk i .forbind else med en artikel, et læserbrev et projekt. Det · er en 

dobbelt tilfredsstillelse hvis man selv og andre syntes at produktet 

er godt. Så ligger vi selvfølgelig også under for mediesnobberiet . Der 

er sgu noget specielt ved at skrive til en avis, et fagblad,et tids 

skrift. 

Kor t om selve .formidlingen kan vi sige at det er vores erfari ng at 

det drejer sig om at være fuld af beskeden selvtillid, hurtig p! tan

genter ne , overbevisencle i telefonen og p~. red aktionen, sej i skrivnin

gen og.rammende aktuel. Sids t skal ma: være i besiddelse af det gran 

af vanvid der gør at. man overhovedet kaster sig ud i dette nedturernes 

og t r iumfernes l and . 

Ser vi dybt i egen navle har der samlet sig en f7ænseoverskridende 

nullermand. Den hedder Mod. Mod nar gjort os i s tand t il at e" ind i 
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det hellige land. Mod har gjort det muligt for os at ' røre ved tabu 

personer og institutionelle totempæle så vi har ml.stet f r ygten for 

disse. Mod vi l s!ledes nok fØlge os i fortsættelsen. 

Las os vise at vi har magt over studieforl,i!bsbeskrivelsen og ikke 

omvendt ved at stoppe her. 

Det har været ~t fandens hård t men djlJJVleblændt godt forl,i!b. 

Det socia l e ~iljØ har det a l tså.esse lissom på en eller anden m~ de 

været enormt vigtigt merl, så det syns jeg vi ska ha med her til sidst 

Det er somom tingene hænger sammen . 

SLU T 

-(,l-

Præsentation af t eoria fsnit. 

Dette afsnit skal he tragtes som et forsø g på, at 

skitsere en teoretisk ramme, hvor "privatiseringstank

en", for at lett e vores egen forståelse, kan behandles 

og samtidi g udgøre fundam entet f or de efterfølgende af

snit, hvor vi vil forsøge at samm enkoble de teoretiske 

overvejelser med et mere empirisk betonet arbejde. 

Vi har, i projektet, opprioteret en side af de kon

kre t e bud på privatisering - neml ig udliciter ing - men 

vil, på trods af dette, konsekvent anvende begrebet pri• 

vatisering da vi finder a t det er det bedst dækkende be

greb for udlicitering, og tankep;anp;en ba g denne. Vi vil 

derfor ikke beskæftige os med begreberne: modernisering, 

liberal isering, selvforvaltning, genopretningspolitik 

osv. da vi opfatter disse begreber, som et forsø g på at 

indsnævre det mere altfavende begreb: privatisering, og 

samtidig henvender si p; til specifikke områder i den offent

lige sektor. 

De ideer der l igger bag privat iseringstanken er nær 

beslægtet med den liberalistiske tradit ion, hvor frihed, 

initiativ, individualitet, ansvar, privat ejendomsret og 

troen på markedets fortræffelighed hænger nøje sammen. Der 

er s åledes ikke noget ejendommeligt i, at disse tanker er 

introduceret under den borgelige regerings fremmarch. 

Et typi sk træk ved den (ny) liberale t ankegang er en 

"venden sig mod den offentl ige sektor ~• og et udtal t ønske 

om en" opblødning af grænserne mellem den private og den 
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offentlige sektor"( I) samt en tro på det gavnlige i 

en forskydning af produktion/drift fra den offent lige 

sektor mod den private sektor. 

"Den offentlige sektor skal slankes. Den skal af med 

alt det overflødige, og vi skal passe på, at den ikke for

æder s i g i gen" . (l) som ·Britta Schall Holberg så elegant , 
har formuleret det. Denne udtalelse harmonerer fint med 

superliberalisten Friedmans opfattelse af velfæ~dsstaten. 

Friedman skriver i sin indledning til" Det frie Valg": 

"Hvordan kan vi begrænse statsmagten, sam

tidig med at vi sætter den i stand til at 

opfylde sine væsentlige opgaver: at for

svare nationen mod ydre fjender, beskytte 

hver enkelt af os mod at blive undertrykt 

af vores medborgere, ad rettens vej afgøre 

vores stridigheder, og sætte os i stand til 

at enes om de regler som vi skal følge. 11 ('.>) 

Friedman karakterisere her den klassiske liberale stats

opfattelse· - natvægterstaten - hvor kontrol er den vigtig

este del af statens opgave. Her skal staten ikke foretage 

irriterende interventioner i markedet, hvor frivillig ud

veksling er et grundlæggende træk. 

Ovenstående skal understrege alvoren i regeringens ~ri • 

vatiseringsbestræbelser, og den blinde tro på markedets 

evner til at forvalte ressourcerne. Hensigten med privati

sering er, bredt formuleret, "at efterspørgelsen i højere 

grad bliver bestemmende for hvilke serviceydelser, der skal 

produceres:' ('tf) Endvidere skal indførelsen af markeds

analoge mekanismer i den offentlige sektor sikre;at 

effektiviteten, produktiviteten og omkostningsbevidst

heden, i f remtiden, kommer til at spille en større rolle, 

end det har været kendetegnende for peri oden før den 

borgelige regering "tog fat på genopret ningen :' 

Disse konstateringer har naturligt ført til, at vi 

således må behandle de 2 styringssystemer: markedet og 

det politiske/bureaukratiske system. idealtypisk. Da ideal

typiske modeller forenkler forholdene i virkeligheden vil 

vi1 som en konsekvens af dette, samtidig behandle de im

perfektioner - eller afvigelser fra den idealtypiske op

fattelse, som blandt andet velfærdsteoretikerne(S') og Pub

lic-choice t eoretikerne har peget på eksisten sen af, i hen

holdsvis marked,,-· - systemet og det pol i tiske/bureaukratiske 

system. Som en afrundning ·af dette afsnit vil vi præsenterer 
,. 

Public-choice ,.skol ens danske repræsentant er: Petersen og Peder-

sens forsø g på: 

"At undersøge l.rnnsekvenserne af, at en stor del 

af beslutningerne t ræffes i forvaltninger og 

bureaukratier, ligesom interesse og pressions

grupper udøver en funktion, der ligger ud over 

medlemmernes aktivitet ved almindelig valg. Øko

nomiens analyseapparat må udbygges til at kunne 

håndtere udviklingen af en t eori om blandnings

økonomien. " ( 6 ) 

og vurdere om der i denne teori findes elementer, der 



kan bruges i en argumentation for, og legitimering af, 

markedet som allokeringssystem. 

Pareto optimalitet. 

Inden vi i dette afsnit beskriver det ideelle marked, 

må vi først introducere begrebet: Pareto optimalitet, der 

benyttes i den anvendte litteratur om en situation, hvor 

ressourcerne er allokeret (mest) effektivt. Petersen og 

Pedersen(herefter P.ogP.) definerer Pareto optimalitet så

ledes: 

"En situation, hvor det ikke er muligt at 

øge et individs velfærd uden samtidig at 

reducere et andet individs velfærd:' (S! ) 

Der knytter sig en række forusætninger til denne defi

nition, idet det ofte hedder videre: 

"Forusat en given indkomstfordeling, kvali

fikationsstruktur , præferencestruktur og 

virksomhedernes teknologi. "(8") 

Man kan herefter f.eks. stille spørgsmålet: Hvem be

stemmer indkomstfordelingen?\ Svaret må være "at en given 

indkomstfordeling altid vil være afhængig af, hvilke princ

ipper de politiske beslutningstagere i et givent samfund er 

tilhængere af. Det er derfor afgørende for indkomstfor

delingen om den er bestemt på et marked eller forsøge s 

udlignet via f.eks. transfereringer, refusioner osv. 

Vi skal, ikke her diskutere brugbarheden af dette be·-

greb, men blot understrege at det anvendes i den læste 

litteratur som en "målestok" for, hvor effektivt de ek

sisterende ressourcer allokeres. 

4. . ~et idealtypiske marked. 

Der findes en bred vifte af fore stillinger om markedet, 

og dets "talent" til at sikre optimal ressourceallokering

forestillinger der ofte er indeholdt i argumentationen for. 

og troen på markedets ufejlbarlighed. 

Forestillinger og på stande: .som: Høj produktivitet. 

F,ffekti vi tet. 

Omkostningsbevidsthed. 

Ideskabende . 

er ofte benytt ede superlativer om markedet. De samme be

greber anvendes, med modsat fortegn, om tilstanden i den 

offentlige sektor, samt betegnende de offentlig ansat tes 

adfærd. Det er da også disse idealtypiske forestillinger 

der ligges vægt på, når den offentlige sektor sidder på 

"anklagebænken" og alternativet, efter borgelig opfattelse, 

er indførelsen af markedsanaloge mekanismer i den offent

lige sektor, og udlicitering af opgaver der traditionelt 

har været udført i offentlig regi. 

Føl gende er en idealtypisk opstilling der viser træk 

ved de tre styringssystemer : Markedet, Demokrati og Bureau

krat i. 

,. 
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Det perfekte 
marked 

Det perfekte 
demokrati 

Det perfekte 
bureaukrati 

Den suveræne for-
bruger initierer 

Den suveræne vælger Den overordnede autonl-
voterer tet instruerer 

Producenterne 
tilpasser sig efter
spørgsel og profit
maksimerer 

Politikerne tilpas.
ser sig vælgerønsker 
og maksimerer til
slutning 

Fuldt tilgænge lig Fuldt tilgængelig 
information gennem information gennem 
prissystem valg 

AI efterspørgsel 
dækkes 

Koordination via 
prismekanismer 

Institutionelt 
grundlag: 
- privat ej~n~omsret 
- e'kspropr1at1ons-

værn 
- næringsfrihed 
- kontraktfrihed 
- etableringsfrihed 

Alle interesser re
præsenteres 

Koordination via 
konkurrence om til
slutning og alliancer 

Institutionelt 
grundlag: 
- samvittigheds-

frihed 
- ytringsfrihed 
- forsamlingsfrihed 
- organisationsfrihed 
- alm. ~algret 

Bureaukrater tilpasser 
sig målsætning og regler 
og maksimerer karriere 

Fuldt tilgængelig 
information gennem 
sagkundskab og eksper
tise 

Alle herrer tjenes 

Konkurrence om karriere 
sikrer rette mand i rette 
embede 

Institutionelt 
grundlag: 
- forudsigelighed 
- frihed for vilkårlig · 

anholdelse m.v. 
- frihed for tortur m.v. 
- retsprocessuelle garan-

tier -
- lighed for loven 

( <l ·) 

Mennesket opfattes, i dette idealtypiske billede af 

markedet, som et rationelt handlende individ, der ud fra 

individuelle interesser forsøger at maksimere egne fordele. 

Denne "mennesketype" - The Economi man - indgår som Fried

man udtrykker det i et fri villigt udvekslingsforhold, hvor 

deltagerne via en byttehandel opnår en mere fordelagtig si

tuation, end det var tilfældet før deltagerne indgik i dette 

frivilli ge udvekslingsforhold. P, og P. knytter følgende 

kommentar til markedet. 

"Videre kan nævnes, at markedets mulighed 

for individuel kvantitetstilpasning er ud

tryk for en frihedsgrad, der ikke er tilstede 

i den offentlige sektor". (lo) 

- (, 1- -

Denne"fri hed" bet yder, at det enkelte individ ud fra 

egne præferencer, og forusat en given indkomst, har mu

lighed for at ehverve sig den mængde varer / ydelser den 

pågældende ønsker at komme i besiddelse af. Modsat er 

kollektive goder ( se s. ) karakteriser et ved, at de 

stilles t il r å di ghed for alle, u anset i ndkomstgrundlag . 

Her er markedsmekanismerne altså i kke bestemmende for 

udbuddet. 

På markedet har vi således, de rationelt agerende 

individer, der antages at være i besiddelse af store 

informationsmængder om markedets udbud. Endvidere for

udsættes1 det, i det ideelle billede af markedet, at 

forbrugerne har veldefinered e ønsker om sammensætningen 

af udbuddet af varer/ydelser på markedet. 

Til at dække de suveræne forbrugeres behov, vil et 

antal konkurerende virksomheder kæmpe om forbrugernes 

gunst, og via afs<A.tningen forsøge at maksimere profitten. 

Forbrugerne og producenterne udviser således _ens adfærd 

i forsøget på, at maksimere egne fordele. Der eksisterer 

derfor et samspil imellem forbrugere og virksomheder, hvor 

producentens udbud af, og forbrugernes efterspørgelse af 

varer/ydelser er bestemmende for hva~ og i hvilket om

fang en vare/ydelse produceres. Det samme udbud efter

spørgelses forhold gør s~g iøvrigt også gældende for 

arbejdskraften. 

Konkurrencen på markedet samt samspillet mellem de 

enkelte individer og producenterne skulle, på det per

fekte marked, sikre ·at sy stemet befinder sig i ligevægt

dvs. de,r er ligevægt i forholdet mellem udbud og eft er

spørgelse. Denne ligevægtssi tuation skulle teoretisk 



sikre optimal r essourceallokering . Hvis forusætningerne 

for denne ligevægt ssituation (præferencestruktur, tekno

l ngi m. m.) ændres, kan f.eks. priserne på varer/ydelser 

ændre sig. Systemet vil derfor forskyde sig mod en "ny" 

li r,evægtssj t uation, hvor producenterne forsøger at 

t ilpasse sig forbrugernes behov. 

Betydningen af denne mekanisme kan udlægges som følger: 

"Den enkelte beslutningstager, der nytte eller 

profitmaksimerer, motiveres herved til at ar

bejde og producere til de lavest muli ge omkost

ninger og til at sikre sig goderne til den lav

est mulige pris og til at holde forbruget nede 

på ni v.eau med produktionen. Derved koordineres 

udbud og efterspørgsel for millioner af beslut

ningstagere." (&•) 

Denne mekanisme er et centralt og vigtigt træk ved 

det i deal typiske marked, idet efterspørgslen af produ

cent erne tolkes som udtryk for befolkningens præference4 
og . derfor uden høje transaktionsomkostninger, kan udgøre 

grundlaget for ressourceallokeringen, og på denne måde 

sikre Paretooptimal ressourceallokering. 

., 

5. Ma rkedsimperfektioner. 

Det ideal typiske markedet skulle,efter modelopfattelsen , 

være i stand til at sikre en effektiv ressourceanvendel s e. 

Ser vi bort fra denne modelopfattelse af markedet, opdager 

vi en lang række imperfektioner-eller afvigel ser fra den 

idealtypiske opfattelse af markedet. Det er disse imper

fektioner der i velfærdsteorien vil indicere statslig in

tervention. 

Vi vil i det følgende beskrive, hvordan disse markeds

imperfekti·oner konkret optræder i systemet. Det er bl.a. 

velfærdsteoretikerne, der har peget på eksistensen af im

perfektionerne og derfor drager den konklusion, at markedet 

ikke i alle situationer kan sikre Pareto - opt i mal ressource-

allokering, hvorfor staten må intervenere i markedet og 

dirrigere allokeringen. 

5..l.... Kollektive gode~ 

Er ydelser der defineres som goder, der ikke kan i ndi

vidualiseres (eller for den sags skyld prissættes) og der

for ikke kan/bør udbydes gennem markedessystemet. Endvidere 

er det karakteristisk for disse goder, at ingen kan af

skæres fra at nyde godt af godet, modsat eksklusion fra 

markedet, hvor enkelt individer kan afskæres fra at ehverve 

en vare eller ydelse, hvis den af producenten fastsatte pris 

ikke betales af efterspørgeren. Da kollektive goder således 

., 
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stilles til r ådighed for alle, uanset indtægt, bet yder 

det at omkostni ngerne ved pr oduktion/ dri f t af et kollek

tivt gode falder med det antal individer, dertilve j e

bringer godet i fællesskab. Da der er et stort antal indi

v i der involveret i t ilvejebringelsen af godet opst år risi

koen for "grat i stadfærd", hvor enkel te vil forsøge at und

drage sig en evt. betaling for godet."Gratistadfærden" søges 

derfor bortel i mi ner et ved f . eks, at finansiere pr oduktion/ 

drift af godet eksempelvis over skatterne. 

Klassi ske ek sempler på kollekyve goder er: politi , mili

tær, fyrt årne, ve j rudsigten os:_JDe fleste kollektive goder 

er reelt blandningsgoder, hvor både den enkelte og hele 

samfundet drager fordel af godet. Dette skyldes, at godet 

i ndeholder egenskaber, der har både individuel og samfunds

mæssig (kollektiv) nytteværdi. 

Uddannelses - systemet er et godt eksempel på et bland

ningsgode, idet det enkelte individ har glæde af en ud-

dannelse,: s amtidig er det af værdi for samfundet at 

f.eks. arbejdsstyrken er veluddannet. 

5,.2 • .Meritgoder. 

Betegner goder der kan afstedkomme allokeringsproblem

er, ford i der er uoverensstemmelse mellem det enkelte in

divids præferencer og samfundets ditto. Der er derfor for

skel på den nytte det enkelte individ (selv) mener at godet 

giver, og den nytte polit i kerne~ det enkelte individ 

har af godet. 

Som eksempel kan nævnes alkohol/ stofmi sbrug og våben

besiddelse. Disse meritgoder vil ofte kræve en eller anden 
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fo rm fo r s t a t slig -int erventi on , der oft e optræder gennem 

~katt er/ afgi fter og f orbud, der skal virke styrende på 

f orbruget. Statens i ntervention vil ofte af spejle pol i 

tikernes præf erencer og de t il enhver tid gældende nor mer 

i samfundet. 

5.3. Naturl ige monopoler. 

Er en bet egnelse for goder, der er af så dan en kar ak

ter, at produktion/ dri f t af di sse goder har tendens t il 

at udvi kle sig i et omfang der (nat url igt) vil føre til en 

monopolsti lling på markedet. 

Mono:poler af denne karakter kan f.eks. udvikles på om

råder, hvo r de gennemsnit l ige "t ot alomkost ni nger falder med 

s t i gende produktion". (I'~ Med dett e menes, at omkostninger

ne ved at producere en ekst ra enhed (gode) vi l falde, hvis 

produktionsomfanget udvides. Denne monopoldannelse "vrider" 

markede t og sætter konkurrencemekanismen ud af spil. Denne 

situation, hvor konkurrencen i kke er tilstede, er en af

vigelse fra det perfekte marked, hvor konkurrencen er en 

grundlæ:ggende og essentiel mekanisme. 

Da monopoler "tenderer at blive drevet med .for l i lle et 

udbud og for hø j pris"(\~) må staten derfor intervenere, hvi s 

ressourceallokeringen skal opfylde Paret o kriteriet om op

timalit et . 

Den ovenfor beskrevne udvikling er ofte knyttet t æt sam

men med tilstedeværelsen af stordriftfordele, hvorfor dette 

ogs å e:r et incitament til at øge produkt i onen. 
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De oftest anvendte eksempler på naturlige monopoler 

er: postvæsnet, jernbanedrift, infrastrukturen, gas og 

vandforsyning samt El.Forsyning. Det er symptomatisk for 

disse eksempler på naturlige monopoler, at det ville være 

ressourcespild, hvis der eksisterede konkurerende producen

ter på de respektive områder. 

5. 1~ . Eksternaliteter~ 

Generelt en betegnelse for en ikke kalkuleret omkost

ning eller virkning. I vores sammenhæng defineres 'lkster

nalitet som en tilstand, hvor en eller flere eksterne 

effekter (nabovirkning) inddirekte påføre trediepart for

dele eller gener/ omkostninger, der i kke er tilsigtet 

eller kalkuleret med fra producentens side. Ek.sternali

teter kan "udskilles" i henholdsvis positive og negative 

eksternaliteter, som vi;i det følgende 1 vil forsøge at be

stemme nærmere. 

5.,4 .I.Negative eksternaliteter. 

Dette fænomen kan kort formuleres således: At en pro

ducent via sin"virksomhed" forvolder mere skade og er år

sag til så store samfundsmæssige omkostninger, at det over

stiger værdien og nytten af produktionen. Et af de mest 

anvendte eksempler på en negativ eksternalitet, hvor tre

diepart inddirekte påføres skade er spildevands~ forure~ 

ning. 

Her ødelægger forureningen fra en industrivirksomhed 
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mulighederne forehvervsfiskeri i det område, hvor ud

ledningen af spildevandet finder sted. I dette tilfælde 

"forstyrres" det naturlige miljø, forureningen hindre 

tredieparts (fiskerne) mulighed for at udøve deres ehverv · r 

og samfundet påføres samtidig store omkostninger(F.eks 

til rensning af de·c forurenede miljø) I dette eksempel 

har 1'trediepart fået påtvunget ufri villige udvekslinger" 

som Friedman har udtrykt det. 

I velfærdsteorien er løsningen på dette problem, at 

staten skal inter venere i markedet, hvis der konstateres 

negative problemskabende eksternaliteter. Den statslige 

intervention kan konkret komme til udtryk gennem reguler

ende foranstaltninger, hvor staten forsøge r at rette op 

på markedets fe j l. Denne fejl (negativ eksternalitet) fører 

ofte til suboptimal ressourceallokering og skyldes, i fø l ge 

velfærdsteoretikerne,et imperfekt markedssystem. 

Miljølovgivningen er et eksempel på statsl ig interven

tion, hvor muligheden for at sanktionere over for de pro-

blemskabende virksomheder skulle si'kre f ft' en ornu ig omgang 

med miljøet. Desværre har lovgivningen i Danmark ikke haft 

den tilsigtede virkning idet mange producent er, på grund af 

ønsket om profit og en maks imering af denne, indregner en 

evt. bøde i driftsomkostningerne. Da de hidtil idømte bøder 

er af beskeden størrelse, afvejer virksomhederne de opnå

lige fordele og producerer herefter. 

5.4 ..2~Positive eksternaliteter. 

•' 

,, 
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Betegner en situation, hvor produktion/ drift af et 

gode tillægges større værdi for samfundet, end for det 

enkelte individ og derfor betinger offentlig produktion/ 

drift af det pågældende gode. 

Et ofte benyttet eksempel på en positiv eksternalitet 

er hentet fra sundhedssektoren, hvor bekæmpelsen af syg

dom, i sagens natur, har stor værdi for den enkelte. Sam

tidig er det også af værdi for samfundet, som helhed, at 

f.eks. epidemiske . sygdomme bekæmpes effektivt. Her antages 

det, at godet har større nytteværdi for samfundet end for 

den enkelte. Positive eksternaliteter er vanskelige at 

adskille fra de kollektive blandningsgoder, da -det er 

vanskeligt at definere begreberne præcist. Eksempelvis 

kan visse blandningsgoder siges at være en slags positiv 

eksternalitet, idet blandningsgoderne indeholder både 

individuel og kollektiv nytteværdi. 

6. Afsluttende bemærkninger til afsnittet om markedet. 

På trods af vanskeligheder med at levere præcise defini

tioner ,leder bes'.<::rivelsen af markedsimperfektionerne os 

frem til følgende: At markedet i kke i alle situationer er 

anvendeligt som allolceringsmekanisme, idet tilstedeværelsen 

af imperfektioner betyder at systemet i kke kan sikre Pareto

optimal ressourc·eallokering. 

Det er en kendsgerning at det enkelte individ, for at 

kunne vælge frit mellem udbuddet af. varer og ydelser, må 

være i besiddelse af ressourcer, der sætter vedkommende i 

stand til at dække sine behov via markedets udbud. Dette 

faktum viser klart, at indkomstfordelingen er en vigtig 
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forusætning for ressourceallokeringen. 

Der kan også sættes spørgsmålstegn ved værdien af efter

spørgelsen som målestok for den samlede befolknings præfe

rencer, idet den enkelte,alt efter indkomstniveau,må fore

tage en priotering af egne behov. Dette skyldes,at for langt 
J 

de fleste menneskers vedkommende er ressourcerne begrænsede, 

hvorfor der må foretages et valg. Endvidere spiller reklame 

også en stor rolle som "behovsskaber". Således er det "præfe

rencebillede" producenterne tolker som befolkningens ønsker 

tildels selvskabt. 

Et andet alvorligt problem er,at det er vanskeligt at 

forusige og indsamle informationer om eksternaliteters 

skadevirlming da de er næsten umulige at bestemme inden 

f.eks. en produktion sættes i værk. Konsekvensen af oven

stående er at producenterne ikke kalkulerer med omkost

ninger foråsaget af evt. eksterne effekter, og derfor ikke 

tager højde for dette ved tilrettelæggelse af produktionen. 

Tilstedeværelsen af markedsimperfektioner og ønsket om 

at maksimere profitten må, iflg. velfærdsteoretikerne, 

betyde at staten må forsøge at "rette op" på markedets fejl, 

og forsøge at styre ressourceallokeringen via det politiske/ 

bureaukratiske system. 

7" Indledning til bureaukratiafsnit. 

Vi har, i det forrige afsnit, behandlet markedet som 

allokeringsmekanisme, konstateret tilstedeværelsen af im

perfektioner og afslutningsvis konkluderet, at staten der-



for må intervenere i selve markedet, dels for at sikre 

optimal ressourceallokering, dels for at sikre en mere 

ligelig indkomsrfordeling end den markedet er i stand 

til at fremvise. Vi må derfor, for at kunne sammenligne 

systemerne, opstille det politiske/ bureaukratiske system 

idealtypisk, og videre behandle de imperfektioner, der op

træde~ i dette system. Dett e gøres med udgangspunkt i 

Public - choice teoriens analyse af: 

"Disfunktionaliteten i det politiske system 

som ses analogt med markedssvigt eller im

perfektioner, dvs. som tilstande, hvor in

stitutionernes indretning medfører, at sam

spillet mellem de individuelle aktøres egen

nyttige rationelle adfærd fører til subopti

male re sul tater." (i'f) 

Det ses af dette citat, at Public~ choice forsøger 

at påvise imperfektioner• i det politiske/ bureaukra

t isk e system. Det betyder,i følge Public - choice, at 

dette system heller ikke i alle situationer er i stand 

til at sikre Pareto - optimalitet ved ressourceallokering. 

Publi.c - choice , og teoriens anfægtelse af velfærds-

staten, vil blive behandlet senere i dette afsnit, hvor 

vi vil vurdere om der i denne teori findes elementer, der 

kan tolkes som en anbefaling af privatisering og således 

anvendes som en legitimering af markedet som allokerings 

mekanisme. 
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7.1.. Begrebet bureaukrati. 

Inden vi går videre i dette afsnit, vil vi først 

præsentere vores brug af begrebet bureaukrati for 

at forebygge de evt. misforståe lser, der kan opstå 

n år et s å tvetydigt begreb som bureaukrati anvendes. 

At definere dette begreb er noget af en prøvelse, 

da det optræder i flere forskellige betydninger, ogc~ 

forsøgt defineret på flere må der. 

Bureaukrati kan F.eks betegne: Den perfekte adwinistra

tion. 

Eller her i negativ betyd

ning: 

Egenskaber ved en organi, 

sationsstruktur. 

. Embedsstanden. 

J,;mbedsmandsvælde 

Bureaukratisk o g stiv 

struktur. 

Ineffektiv organi

sation. 

Vi vil, i det følgende bruge begrebet som betegn

ende en organisations- struktur, og de idealtypiske 

egenskaber der karakterisere denne styreform. 

Vi vil som i det forrige afsnit starte med en ideal

typisk opstillin g af de J styringssystemer: Marked, 

Demokra ti or: Bur eaukrati. 

.( j 
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Det perfekte Det perfekte Det perfekte 
marked demokrati bureaukrati 

Den suveræne for- Den suveræne vælger Den overordnede autoni-
bruger initierer voterer tet instruerer 

Producenterne Politikerne tilpas- Bureaukrater tilpasser 
tilpasser sig efter- ser sig vælgerønsker sig målsætning og regler 
spørgsel og profit- og maksimerer til- og maksimerer karriere 
maksimerer slutning 

Fuldt tilgængelig Fuldt tilgængelig Fuldt tilgængelig 
information gennem information gennem information gennem 
prissystem valg sagkundskab og eksper-

lise 

Al efterspørgsel Alle interesser re- Alle herrer tjenes 
dækkes præsenteres 

Koordination via Koordination via Konkurrence om karriere 
prismekanismer konkurrence om til- sikrer rette mand i rette 

slutning og alliancer embede 

Institutionelt Institutionelt Institutionelt 
grundlag: grundlag: grundlag: 
- privat ejendomsret - samvittigheds- - forudsigelighed · 
- ekspropriations- frihed - frihed for vilkårlig · 

værn - ytringsfrihed anholdelse m.v. 
- næringsfrihed - forsamlingsfrihed - frihed for tortur m.v. 
- kontraktfrihed - organisationslrihed - retsprocessuelle garan-
- etableringsfrihed - alm. valgret tier 

- lighed for loven 

( /!) 

Til denne model kan vi, inden vi går videre , knytte 

den kommentar , at demokrati og bureaukrati hænger nøj e 

sammen, hvorfor det kan være vanskeligt at adskille de 

to sys temer fra hinanden. Bureaukratiet opfatter vi som 

et instrument til at gennemføre det demokratiske s ystems 

t rufne beslutninger. 
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8 . · Webers bureaukratiopfattelse. 

Da der i litteraturen er stof nok t i l et større 

projekt om bureaukratiopfattelser , har vi valg t at tage 

ud gangspunkt i en af klassikerne - nemli g Max Webers 

formuleringer og opstillin g af det ideelle bureaukra

ti,I We hers a n alyser af bureaukrati,som forvaltnings

apparat, spil ler be grebet "Verband" en central rolle, 

o g ov ers ættes i bogen "Bureaukrati- et hovedbe greb i 

samfundsdebatten" til orga nisation som betegn e r: 

"En ordning af sociale relationer, som visse i ndi

vider pl to ~ si g som deres s ærl ige opg ave at opretholde, 

Tilstedeværelsen a f en leder o g normalt også af en 

administrativ stab var det definitori ske karakter

træk ved en organisation," (f~) 

I denne organisation er tilstedeværelsen af regel

sæt et vigtigt redskab til at holde orden i systemet, 

idet Weber antog, at den menneskelige adfærd normalt 

var orienteret efter et sæt regler(Ordnung ) Endvidere 

var det,pga. af regler for adfærden i org anisationen, 

muligt at bestemme, hvad der var organisationsmæssig 

adfærd, o g ikke organisati onsmæssig adfær d, 

Disse regler 1:letegnede Wel>er som administrativ orden, 

I det bureaukratiske system vil samtlige implicerede 

i administrationen .være i en situation, hvor vedkomm-

ende enten afg iver ordrer,eller modtager ordrer. Dette 

kommando princip fandt Weber vigti g t, f'ordi det i en 
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administration er af stor -e-:.tydning, at der en 

eller anden form for ~~ autoritet tilste d e, der qua magt 

kan kommandere o g styre administrationen, For at dette 

system skal fun gere,er det en betinge ls e at de som 

skal udføre en given ordrer, opfatter d en som berettiget 

o g tror på det legi time i den. 

Web.er har også behandlet embedsmandens rolle, og 

dennes p lacering/be tydning i systemet, En embedsmand 

var,efter Webers opfattelse<resultatet af en udnævn

else, ikke af et demokratisk valg. Weber fandt følg

ende karakteristiske træk ved embedsmandens rolle: 

"De t pågældende individ havde gansl<e præcise pligt

er at udføre, o g for det andet, at de faciliteter og 

ressourcer , d er var nødvendige for udførelsen af disse 

pligter, tilvejebragtes af en anden end ham, der sad 

inde med rollen, (19) 

Weber har ( s å vidt vi kan se ) ikke ta~et stilling 

til, om der i det bureaukratiske system er forhold til

stede, der kunne angive om systemet har tendens til 

at fun g ere ineffektivt eller u pro duktivt, Derimod var 

Weber opmærksom på den magt embedsmanden,qua sin viden, 

havde mu l i ghed f or at ehverve sig, Det er et tema vi 

genkende r i den nutidige debat, hvor videnmonopol, 

ekspertvælde o g embedsmandsvælde er o f t e anvendte be

greber om administrationen o g dens ansatte. 

Weber har tilsyneladende heller ikke fund et en præ

cis definition ~å bureaukrati, men har angivet nogle 
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karakteristiske træk ved det, han opfattede,som det 

ideelle og rationelle bureaukrati. Det fø l gende skal 

give et billede af de karakteristika Webe r fandt ved 

det bureaukratiske system .(if) 

I det bureaukratiske system er de enkelte enheder ord

nede og opbygget hierakisk . Endvidere er de enkelte funk

tioner , i . systemet , defineret præcist, således at de 

enkel t e embedsmænd altid er s ikre på, hvilke opgaver, der 

knytter sig til deres "plads i systemet" . De ansatte skal 

"blot" udføre de pligter der hører til deres embede og 

underkaste s ig det til bureaukrati et tilhørende kontrol 

og d i cipl insystem. 

Den enkel te ansatte rykker, via karrierestrukturen, op 

i hierakiet , hvor forfremmelse opnås på grundlag af ancien

nitet og de overordnedes bedømmelse af den enkeltes kvali

fikationer (dygtighed). Lønnen bestemmes af den enkel t es 

plads i systemet , idet den gradueres efter den enkeltes 

position i hierakiet . 

De der ansættes i systemet udvælges efter faglige kva

lifikationer, der i idealtilfælde dokumenteres ved et 

eksamensbevis, og ansættes på et kontraktmæssigt grundlag . 

B~l . . Afsluttende bemærknine;er t'.i.l Webers bureaukratio:;,f. 

Vi har , på grund af manglende ressourcer, valgt at be

handle det ideelle bureaukrat i stedmoderligt og vil i 

stedet koncentrere os om kritikken af bureaukratiet, -

den kri tik bl.a. Publ ic - choice har stået som eksponent 

for. 

.. , 
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Men - bureaukratiet skal, i deelt set , sikre at de 

politiske ,beslutninger føres ud i liver og som s ådan 

forsøge at tilfredsstille befolkningens behov. De poli

ti ske beslutninger skal, i princippet, afspejle de af 

politikerne opsamlede og aggregerede præferencer fra be

fo l kningen. Midlet til a t s ikre opt i mal ressourceallokering 

er således det perfekt e bureaukrati, hvor regelstyring , 

autoritær struktur , hierakisk opbygget organisation og 

de ansattes loyal itet overfor organisationen skal sikre 

en effektiv administration . 

Afslutningsvis kan v i sige, at bureaukratiet selvfølge

lig, som det er til fældet med markedet, har udviklet og 

forandret sig gennem tiden . Mange af de negative sider ved 

bureaukratiet er da også problemer, der er af relativ ny da

to , eller ihvertfald førs t er erkendt i de senere år. 

For god ordens skyld skal vi nævne, at den bureaukra

tiske styreform ikke kun knytter sig til den offentlige 

sektor idet systemet også benyttes i f.eks. større virk

somheder. 

- ~2,- ' 

9. Indl edning til Public choice afsnit . 

Efter således at have b ehandlet Webers ideelle bureau

krati - omend stedmoderligt - vil vi , i dette afsnit be

bsæftige os med de politiske/ bureaukratiske imperfek

tioner Public - choice teoretikere har forsøgt at påvise 

eksistensen af i den offent lige sektor. Public - choice 

henter inspiration fra bl.a. finansvidenskaben, velfærds

teorierne og spil teorierne Q 'I) og behandler, foruden im

perfektioner i systemet, spilteoretiske spørgsmål samt af

stemningsproblemer i det repræsentative demokrati. 

Teorien er et forsøg på, at opstille et analyseapparat , 

der kan anvendes t~l problemafdækning i et blandningsøkono

misk samfund. Teoriens genstandsfelt er derfor de politiske 

og bureaukratiske institutioner, og de i systemet iboende 

mekanismers evne til, at opsamle den samlede befolknings 

præferencer, . samt en vurdering af systemets evne til at 

sikre Pareto - optimal ressourceallokering. 

Public - choice anvender, i analysen, den samme grund

antagelse om den menneskelige "adfærd", som er indeholdt i 

den neoklassiske økonomis opfattelse af markedet og dets ak

tører - nemlig det rationelt handlende individ, der søger 

at maksimere egne fordele, 

Når denne antagelse om den menneskelige adfærd overføres 

på den offentlige sektor og dens ansatte, viser det sig i

følge Petersen og Pedersen ( herefter PP. ) 

"At man analogt til forekomsten af markedsimperfek-



tioner kan tale om både politiske og 

bureaukrati.ske imperfektioner. Når dett e 

er erkendt er der i kke længer e e;1undlae; 

for den velfærdsøkonomiske naivisme." ~o) 

PP, hentyder her til velfærdsteoretikernes påvisni ng 

af markedsimperfektioner og brugen af disse til at argu

mentere for offentlig intervention, hvis markedet ikke er 

i stand til at sikre optimal ressourceallokering. 

Publ i c - choice teoriens brug af The Economic mans' "ad

færdsmønster" på politikere og de off entlige ansatte må 

være et forsø g på nytænkning , og en udvidelse af den tradi

t i onelle økonomis "parentetiske omgang " med den offentlige 

sektor.Endvidere betyd.er Public - choice teoriens grund

antagelse om det rationelt handlende individ, at der gøres 

op med Max Webers opfattelse af det perfekte bureaukrati, 

hvor de ansatte forventes at handke objektivt og system

loyalt i enhver situation. 

Vi vil, efter at vi har behandlet . PP.s påvisning og frem 

stilling af imper fekt ionerne i rlet pol i tiske / bureaukra

ti ske system, vurdere om der i Public - choice kan spores 

el ementer, der kan tolkes som "et ønske om en venden til

bage til markedet" og dermed kan anvendes som en legiti

mering af privatiseringstanken. 

Mogens Kuhn Petersen har tolket teorien derhen, og vi 

vil under diskussionen af Public - choice bl.a. inddrage 

PP:s '. forslag om en redefinering af ejendomsrettighederne 

( Friedman gør sig nogle af de samme overvejelser i "Det 

fri e Valg" 

9.1. Medianvælger teoremet. 

Da PP, behandler, oe bruger det ideelle demokra

ti som analytisk begreb vil vi, indledningsvis, kort 

angive hvilke problemer PP. finder ved afstemnings

mekanismer i det repræsentative demokrati, 

PP, læg ger væg t på medianvælgerteoremet, der be

tegne r det forhold, at den midterste vælger ofte har 

stor indflydelse p å et afstemningsresultat, Dette for

hold l<an formuleres som føl g er: 

"Media nvælgerener den v ælger, der me d hensyn til et 

bestemt forslag indtager medianpositionen (midt e r),ctvs, 

har lige mange vælgere på begge sider," (,1) 

Denne vælgers stemme får derfor, i en val g situat i on, 

afg ørende indflydelse på resultatet, På samme vis· må 

et politisk parti, hvis det ikke ønsker at b e finde si g 

i en marginalposition, anvende ideologisk retorik for 

at overbevise væl g erkorpset om, at der ll forskel p å 

parti e rne, mens afstanden mel l em partierne må mini 

meres ( et forsøg p å at nå medianvælge rne ) (U) 

En flertalsafstemning vil ifl g . PP, oft e kun til

fredsstille medianvælg eren, ~ndvidere er d e n kollek

tive beslutningsproces karakteriseret ved , a t nogl e 

individer, i sag ens natur, må opleve at beslutninger 

afviger fra den enkeltes præferencer, PP skriver om 

kollektive beslutninger. 

"At markedets mulighed -f o r individuel kvanti

tetstilpasning er udt ryk for e n friheds g rad, der i kke 

er tilstede i den offe n t lige sek tor",0~ 

1, 
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lo. Politiske imperfektio!1er, 

Den uhyre forenklede præsentation af de problemer 

PP . behandler mht. det repræsentative demokrati , og de 

generelle afstemningsproblemer i demokratiet, er taget 

med i dette afsnit , fordi demokrati anvendes som analytisk 

begreb og er udgangspunkt for PP.s analyse af det politiske 

system . Her opfattes s tat , partier og int eresseorganisa

tioners beslutninger som et resul tat af egeninteresser og 

; individuel val g i et forsøg på at maks imere egne f or 

del e. 

Politikerne vil derfor, via denne adfærd, forsøge 

at maksimere antallet af stemmer p å si~ person, Ad

færden kan her sammenlignes med virksomheders for-

søg på at maksimere profitten. Vælgerne vil også handle 

efter dette mønster, idet de vil forsøge at "trække" 

s å man g e fordele/goder ud af den offentlige sektor som 

ove rhoved muligt, vel o g mærke til s å lave omkostninger 

( f,elcs skatteniveau) som mulig t. 

De politiske beslutninger skal som tidligere nævnt, 

i princippet, a~spejle den samlede befolknings præfe

rencer- en situation der sammenlignes med efterspørgs-

1 o ~CY 
en p a et marked, hvor den udtrykker forbrugernes be-

hov/ønsker. Det store spørgsmål er herefter, om det 

politiske system er i stand til at opsamle befolkningens 

præferencer, o g derigennem sikre Pareto-optimal ressource

allokering? PP. forsøge~ at besvare spørgsmå let ved at 

pege p å eksistensen af følgende imperfektioner i system-

et. 

1. 

&+ -
Konkurrencen partierne imellem mister sin værdi , 

da de partier der er etableret på det politiske 

markedet skaber problemer for evt . nye partier, 

der ønsker at blive valgt ind i Folketinget. ( 

F.ek s spærregrænsen. ) 

2; De partiloyale vælgere, der l igger .vægt på at 

3. 

"deres " parti kommer til magten st emmer der

efter, på trod s af at de måske finder et an

det partis program, for offentlig aktivitet , 

mere i overensstemmelse med egne præferencer. 

Det er- en svækkelse af tilpasningen til væl g

ernes præferencer, at der ved val g skal tages 

stilling til en bred vifte af "til bud" mht. 

den fremtidige udgift ssammensætning og de, 

for vælgeren, opnålige fordele. Dette betyder, 

at politikerne modtager en diffus information 

vælgermassens præferencer. 

Når den klassiske antagelse om menneskelig adfærd, 

overfør es p ~ politikere konkludere Public-choice~ at 

de vil søge at maksimere egne fordele, og søg e egne 

mål opfyldt. Dette bet:yder 1 a:t d e ikke lrnnsekvent 
tnn• 

handler objektivt , og~tager hensyn til vælgernes præfe-

rencer. I andre situationer(i en valgsituation) !J!! 

der tages hensyn til vælgerne, idet det er afgørende 

for et evt. g envalg,(som her kan betragtes som et af 

politikernes mål.) 

Da politikerne skal opsamle befolkningens præferen

cer . er d e t r ee lt pol i ti kerne der. , p å væl g ernes vegne , 

er e f t e rspørgere . o g udtrykker dette g ennem f.eks. be

villinger ti l produktion af et g ode, I denne situation 

kan den manglende objektivitet f ra politiker side, resul

tere i, at egne må l søges opfyldt. 



11. Bureaukratiske imperfektioner. 

Publi~-choice behandler, i sin analyse, o g s å det 

bureaukratiske forvaltningssystem, o g finder at denne 

styringsform også indeholder en række imperfektioner, 

Da bureaukratiet ikke handler p å e t"normalt" ideal-

c~ 
marked, er der udbredt mang el p å information f ra brugere 

til producent. Denne"brist" skyldes, at kommunikationen 

mellem bruger oe producent ikke er så klar og direkte 

som den opfattes v ærende i et markedssystem. 

PP , nævner følgende imperfektioner, der optræder 

i det bure aukratiske system,(t~ 

1, Da den offentli ge sektor ikke er vareprodu

cerende i traditionel forstand, men produ

cere g ratis g oder, stammer indtægterne ilcl<e 

f ra et salg af en vare . 

2. De ansatte i den offentlige sektor, h ar ingen 

direkt e f ordel af , at f,eks minimere· omkost-

ningerne, 

J, Ve d en lang række a f de g oder det o ffentl i ge 

producere, eksistere der et effektivt mono-

pol, 

Konsekvensen af di sse f orhold er iflg, PP, . at de 

offentlige instiLutioner vil havde tendens til at pro 

ducere"for meget •~. Dette skyldes bl.a . "institutions

egoisme", hvor et evt. overskud (ubrugt b evilline)dc.-
c~ 

ikke tilfalder institutionen, er incitament til at øge 

produktionen for at opbruge bevillingen. Denne "insti

tutionsadfærd indbyder også de enkelte institutioner til 

at sikre sig det størst mulige budget , f or via ekspansion, 

at tilfredsst i lle egne mål, og skabe muligheder f or for

fremmelser/ opnormeringer i institutionen . 

Denne budgetmaksimerende adfærd skyldes , i fø l ge PP, at 

der i det bureaukratiske styringssystem ikke er incitamenter 

tilstede, der kan føre til "stærk" omkostningsbevisthed 

den omkostningsbevisthed der hersker i den private sektor. 

Her er profitten drivkraft, og _omkostningsminimering et 

af midlerne til at øge profittens andel af den samlede om

sætning. 

Den diffuse information om befolkningens præferencesammen

sætning , overproduktion, den budgetmaksimerende adfærd og 

manglen på incitamenter til at minimere omkostningerne er 

forhold, der påvirker/ forhindre Pareto - optimal ressource

al l okering via det politiske/ bureaukratiske system. 

,., 

•J 

., 
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12 . , Afrundning Public choice afsnit. 

I dette afsnit breder vi horisonten ud, og kommer med 

et bud på, om der i Public - choice findes elementer, der 

kan legitimere og/ eller understøtte regeringens privati

seringstanker. End':idere vil vi "undersøge" om PP, i deres 

analyse,(selv)foretager et (politisk) valg mellem de t o 

al lokeringsmekanismer - markedet og det politisk/ bureau

kratiske system. Vi ma· d fo bh dl Publ" er r e an e 1.c - choice i sin 

helhed, og inddrage andre privatiseringsformer,end udlici

tering, hvis det viser sig nødvendigt for vores argumenta

tion . 

I deres analyse beskæftiger PP. s1.·g b k , som e endt, med 

at påvise imperfektionerne i det blandningsøkonomiske sam

funds politiske og bureaukratiske systemer. Teorien anfægt

er således de idealtypi ske træk ved demokratiet og velfærds

stat en. Når dette faktum kobles sammen med teoriens brug af 

"The E · 11 • conom1.c man som et analytisk værktøj er det ikke sært, 

at Public choice er tolket som en anbefaling af markedet, og 

derfor kaI). indgå i en argumentation for øget privatisering 

I denne udlægning af Public - choice er der parallelitet 

til den liberalistiske ideologi, hvor markedet skal blomstre, 

og i kke hæmmes af statslig intervention. 

Uanset om PP. understreger, ·at de er deres analyse er 

objektive, er det en kendsgerning, at opfattes mennesket, 

og dets adfærd, anderledes( f.eks. som et socialt væsen) end 

det gøres i Public choice krakelere de overbevisende konklu

sioner. Vurderinger af teoriens "brugbarhed" må derfor af-

-9\ -

hænge af egne politiske præferencer. 

I det følgende vil vi præsentere eksempler på PP. ud

sagn, der af os tolkes, dels som et udslag af PP.s egne 

politiske præferencer, dels som en anbefaling af markedet, 

og indførslen af markedsanaloge mekanismer i den offentlige 

sektor. 

I der es afsnit om alternative beslutni ngssystemer 

skriver PP. 

•' På områder hvor andre beslutningssy

stemer ikke er markedet klart over

legent, ville det give større velfærd 

at overlade markedet til sig selv. 

Dette må natur ligvis ses i relation til 

de redefinerede individuelle rettig

heder." (l~) 

Her har PP. truffet et (politisk) valg mellem to allo

keringsmekanismer, der må opfattes som værende imperfekte. 

PP. foretrækker her markedet og mener, at det ville give 

større velfærd, end et andet beslutningssystem, hvis det 

ikke er markedet klart overlegent. 

Dette "andet" system vil vi tillade os at opfatte, som 

det politiske/ bureaukratiske system - netop det system 

PP. i deres analyse eklærer for uegnet til, i alle situa

tioner, at sikre optimal ressourceallokering. 

PP. leverer også nogle konkrete bud på løsningsforslag, 
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skulle kunne mindske de problemer, der efter deres op

fattelse hersker i den offentl ige sektor og på den poli

tiske arena. PP. foresl år således indførsel af konkurrence 

(t~) i det politiske / bureaukratiske system. I dette for

sl ag nærmer PP sig regeringens moderniseringsprogram, hvor 

konkurrence netop er et af midlerne til at øge effektivi

teten og omkostningsbevistheden blandt de offentlige ansatte . 

12 .1.-- Redefinering af e,jendomsretten . 

PP. har også forslag til l øsning af eksternalitets

problemet på markedet. PP. hævder nemlig, at en negativ 

eksternalitet (f .eks. forurening) og de omkostninger/ 

gener de utilsigtede virkninger påfører samfundet 1 og 

det enkelte menneske ikke skyldes det privatkapitalis

tiske system , ( og den private ejendomsret) 

11 Men snarere fraværet af ejendomsret i hen

seende til luften, oceanerne, de æstetiske 

landskabsværdier o.s.v. 11 (1&') 

PP. mener endvidere, at man _kan argumentere for: 

At forurening skyldes, at rettighedsstruk

turen ikke er tilstrækkeligt bredt formu-

1 eret 11
• 0"1) 

Det vil, i - følge PP, sige, at havde mennesket ret til 

at leve et forureningsfrit l iv, ville en virksomhed 11 kun 11 

kunne forurene, hvis den kompenserede den/ de personer, 

der pga. forurening , måtte affinde sig med indgrebet( for . 

urening) i deres rettigheder . 

Ovenstående løsningsforslag kræver ,""1 rettighedsstruk

turen bliver klart defineret . Fordelingen af ejendoms

rettighederne til eksternalitet(forurening) skulle fore-

gå gennem forhandl ing mellem de involverede parter - ikke 

via markedet , PP . fremhæver selv et af problemerne ved at 

forhandle sig frem til en løsning af eksternalitets pro

bl emet - forurening . Omkostningerne ved at forhandle sig 

frem til en løsning, vil nemlig stige med antallet af del

tagere i forhandl ingerne, hvorfor transaktionsomkostningerne 

kan overstige fordelene ved en redefinering af ejendoms

retten . 

I "Det Frie valg" gør Friedman sig nogle tanker der 

lig~er helt på linie med PPs tankegang . Friedman siger 

"Hvor det er l et at identificere dem, der 

rammes eller begunstiges, og at finde ud 

af, hvor meget det drejer sig om, er det 

temmelig ligetil at estatte den ufrivil l ige 

med frivillig udveksling, eller i det mindste 

at kræve individuel kompensation . 11 (3~ 

Efter vores opfattelse løser kompensationer ( penge) 

ikke de problemer forurening skaber for mennesker og 

., 

,, 



.. 

og miljø. 

PP.s løsningsforslag kan også betvivles ud fra en 

anden vinkel. Det har Mogens Kuhn Pedersen ~\) gjort i 

artiklen: "Public choice - eller politikkens økonomi-

et program for re - privatisering~ (µ.) hvor Mogens Kuhn 

Pedersen ( herefter MKP.) har undersøgt og tilbagevist 

., Det realistiske i PPs forslag. 

MKP. mener , at skal det være muligt at vurdere trans

aktionsomkostningerne ved en evt. etablering af ejen

domsret til eksternaliteter (forurening), skal det være 

muligt at identificere eksternaliteten før en produktion 

sættes i gang . 

PPs ide skulle altså gøre det muligt, at inddrage et 

potentielt problem i en økonomisk kalkulation for d~n 

eksternalitetsskabende produktion. Dette er,iflg. MKP 

umuligt, da betingelsen herfor er, at der kan etableres 

fremtidige markeder for eksternaliteter. 

Eftersom disse ·tænkt e markeder ei: 

Forsynet med stor usikkerhed(der er så 

meget der kan ske i mellemtiden) og med 

betydelige omkostninger for deres fung-

eren, så vil det ikke være muligt at for 

vente disse markeder for fremtidige for. 

ureningseffekter etableret og da slet 

som perfekte markeder". (~")) 

Endvidere vil det være umuligt at bedømme fremtidige 
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virkninger og omkostninger af forurening, hvorfor trans

aktionsargumentet, hvo;r- forhandling skal afgøre om et gode 

(eller . omkostning) skal allokeres via det politiske/ bureau

kratiske system eller markedet, bortfalder . Det vil altså 

ikke løse eksternalitetsproblemet - forurening - , hvis 

vi fik bestemt ejendomsretten, idet de økonomiske omkost

ninger,på et fremtidigt~markede~ er vanskelige at best emme . 

(1.,y) 

På trods af, at PP. betegner deres analyse som en rea~

tion mod den "velfærdsøkonomiske naivisme" og et tilløb 

til en teori om "institutionel komparation " (lS; ser vi et 

sammenfald mellem PPs argumentation og de argumenter, der 

er indeholdt i henholdsvis privatiseringsrapporten og moder

niseringsredegørelsen. 

PP. mener, at det er et spørgsmål om, hvordan man 

vælger den mindst ringe instituelle mekanisme. I 

deres konklusioner fremgår det da heller ikke,at markedet 

er det politiske/ bureaukratiske system klart overlegent, 

men da analysen påviser imperfektioner i det politiske/ 

bureaukratiske systern ,mens markedet fremhæves,kan ·Public 

" choice, uden større omveje, tolkes som en._fortaler for 

markedet . 

PP. forsøger ihærdigt, at give indtryk af at de ikke 

_drager de samme ureflekterede slutninger, som de angriber 

velfærdsteoretikerne for. Vi mener dog at havde påvist 

eksempler på betragtninger, der kan tolkes som en anbe

faling af markedet som allokeringsmekanisme , og dermed 

understøtter privatiseringstanken. 



Efter vores mening harmonerer dele af Public - choice , 

et langt s tykke hen af vejen, med de ideologier polit ikere 

af liberal eller konservativ observans, har med i bagagen . 

I det følgende afsnit vil vi inddrage endnu en dansk 

Public - choice tilhænger · ( og medlem af regeringens 

privatiseringsudvalg) Ole P. Christensen. Han har, modsat 

PP. leveret mere konkret e bud på, hvordan problemerne i 

den offentlige sekt or kan l øses via markedsstyring. 

□□ 
OD 
C 
C 
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13. NoteY til t eoriafsnit.·· 
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3~ Milton og Rose Friedman: Det frie Valg. • s.16. 
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ressourceallokering, markedsimperf ektinernes indvirk-
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Jvf. i øvrigt: Det offentlige og samfundsudviklingen. 

kap. 1. 

6. Petersen og petersen: Hvorfor kan den offentlige sektor 

ikke styres. • s. 31+. 

7. Ibid. • s ·. 212. 
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Teoretisk- empirisk afsnit 

J,4. Indledning 

/ Følgendeafsnit er tænkt som en diskussion og gennemgang af de problem

s tillinger, vi allerede forsøgsvis har skitseret i vores artikler ·(1). Det 

vil sige en sammenkædning af vores omfattende empiriske viden/materiale med 

gennemgangen af public-choice-skolen. (~) 

Vi ønsker på den ene side at hæve den temmelige konkrete "Assens-sag samt 

på den anden side at få eksemplificeret vores tidlige formodninger om, at 

public-choice kan bruges som det teoretiske ophav til privatiseringsprogram-

merne. 

En af public-choice-teoretikkerne, lektor Ole P. Kristensen, stØdte vi i 

første omgang på som varm fortaler for FAlck, hvilket han gør rede for i sin 

sammenligning af henholdsvis kommunalt og entreprisedrevet brandvæsen (3 ~. 

Men det viste sig, at han ligeledes optræder i s~vel public-choice som pri

vatiseringssammenhæng.(~ Ved læsning af OPK's skrifter turde vi godt udnæv

ne ham til en af privatiseringsteoriens stamfædre herhjemme. Det antydes i 

utallige sammenfald af eksempler, konkret<:formuleringer m.m. i bl.a. Priva

tiseringsrapporten(5 ). Dette person sammenfald tillader selvfølgelig ikke at 

vi umiddelbart siger, at der en direkte og entydig sam.~enhæng. men som aller

ede påvist stemmer f.eks. public-choice' grundlæggende menneske~• og samfunds 

syn overens med den (ny-)liberalistiske ideologi, fremført af den borgerlige 

regering i privattseringsdebatten t,) 
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I det følgende vil vi prøve at trække de "indlysende rØde triåde" fra pu

blic-choice' (OPK) til privatisering frem. 

Udover at vi har været i stand tll af fnstholde privatisering i en teore

tisk ramme ( anvendelsen af et begrebsapparat ) , har vi samtidig fået sy

stematiseret diskussionen og kritikken af udlicitering i forhold ti_l vores 

konkrete udgangspunkt - nemlig FAX:Ki"s overtagelse af brands lukningen i As

sens kommune. Inden l æsninge af dette afsnit vil det v~re en god ide at gen

opfriske sagens forløb. (7) 

.j.5. Vores afgrænsning af privatisering: 

På et forholdsvis tidligt tid spunkt i projektarbejdet indsnævrede vi vo

res privatiseringsområde til udelukkende at omhandle udlicitering (udbuds

privatisering). Dels selvfølgelig tvunget af vores interesse for brandsluk-

ning, men desuden konstaterede vi, at udlicitering også var/er det eksem

pel P~ privatisering, hvor debatten. s~m oftest tager it s udgangspunkt. Ty-

deligst i privatiseringsrapporten(g). 

j 5 Udlicitering 

Som bekendt er et af de væsentligste mot i.ver bag i pr vatiseringstnnke_n 

håbet om · at brflmse sti gnino·P.n i de off~r.•tlige d ' 
<> ~ u gifter \ skatteydernes penge 

m.a.o.) - og selvfølge _også mer,. gmrel t :a t tc1 ge fat på dfln lidt umulige 

størrelse til den offentlige sektor: de høje skatter, de magtfulde .;Jffent

lige bureaukrater, st~rke og agressive medarbejderorganisationer, umyndig

gørelsen af klienter. Hvorfor privatisering/udlicitering skal ses som et 

forsøg på eff ektivisering, afbureakratisering og ikke mindst billiggørelse 



af den offentlige sektor. 

Den meget kontante forestilling om a t der kan spares penge udspringer i 

tesen om, at privat drift under en Økonomisk ansvarlig l ede lse er mer e ef

fektiv (9) , og dermed også billigere end offentlig drift. Det er med det 

udgangspunkt at udlicitering- defineret som det offentliges overdragelse 

a f vi sse opgaver til private virksomheder - er lanceret s om den p.t. mest 

realistiske privatiseringsform. 

I diskussionen af udlicitering er det væsentligt at se på tre ting: 

l. hvem bestemmer .omfang, art og fordeling af produktionen 

2. hvem finansiere produktionen 

3. hvem udfører produktionen ( lo) 

Opdelingen i henholdvisen politisk-ideologisk, økø=misk samt administra

tiv-bureakratisk område er udtryk for at man i privatiseringssammenhæng på 

nuværende tidspunkt ikke forestiller sig en totalprivatisering realistisk (11) 

Kort sagt c:... . •\ 
udlicitering "spørgsmålet om, hvem der udfører produktionen, 

dvs indgreb og ændringer i forhold til det offentliges opgavefupktion som 

producent af en række serviceydelser. Formålet er en generel omkostningsre

duktion v.hj.a. en vis grad af markedsstyring i produktionsprocessen. 

Teoretisk vil man således bibeholdfansvaret (kontrol/styring} og f inansiering

en af produktionen i offentlig regi, med det udgangspunkt at markedet ikke 

optimalt kan varetage beslutninger vedrørende omfang, allokering og finan

seriening. Da er der taget hensyn til den klassiske begrundelse om offentlig 

justering af markedesfe jl (J2). 
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16 Brand s lukning som eksempel på udlicitering 

Udlicitering er foreslået /'O · en del områder, men på t rods af privatise

ringsrapportens lange liste over potentielle udbudsområder, strøer den ik

ke om s i g med igangværende eller konkrete forsøg på udlicitering. (13 ) 

Aller ede inden gennemlæsning af r apporten havde vi defineret Falcks va

r etagelse af brandslukning herhjemme s om udlicitering, Brand s lukning bli

ver i mange tilfælde fremhævet som mønstereksempel på udlici t cring af of

fentlig produktion. Sn væsentlig årsag er efter vores meni ng at O.P. Itris

stensens aktive rolle som medforfatter til privatiseringsrapporten og hans 

egen undersøge lse af netop brandslukningsområdet. 

16.1. Brandslukning (og ambulancekørsel) 

Vores empiriske udgangspunkt - udlicitering af heholdsvis brandslukning 

og ambulancekørsel til F~lcks REdningskorps a/ s kræver nogle kommentarer 

med på vejen. 

I mange ti lfælde er det ikke ti l af f a s t sl?.., hv orfor en speciel ser11ice

ydel se er havnet enten i privat ell er offetnlig regi. Det kan bero på tra

dition, tilfældigheder og lign. - således også 1aed br an<ls luknillg og ambulance

kørsel. 

Historisk er Fal ck bl evet brandvæsen på tider og s t eder , :1vor de r ent en slet 

ikke var noget brandvæsen ell er hvor det var svagt udbygget. 

I store de}.e af l and,)t , hoveås ,;gl lg i tyndt befolkede omr.~c.' er , har F,1 lck 

gennem ; rtier varet aget br,:,nds lukningen. I mang-= til.fælde vil det vær e en 

tilsnigelse nf kar akterisere Fal cks oprettelse af br andvæsen som udlicitering 
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eller privatisering. Vi tager derfor udelukkende vores udgangspunkt i "As

senssagen" og andre steder, vi qua vores miniundersøgelse har op:Janget som 

aktuelle for Falcks virksomhed i ud l iciteringssammenhæng. (14) 

Derfor begrænser vi ligeledes di skussionen ti l kun at omhandle brandsluk

ning og ikke ambulancekørsel, der kun vil blive draget ind i det omfang 

det bliver nØdvendigt for forståelsen. 

Brandslukning er en kommunal opgave, og finansieringen sker gennem skat

terne. Varetages brandslukning af Fålck d~kkes udgifterne via tilskud også 

af det offentlige. Den kvantitative og kvalitative regulering af omfanget 

af brandslukning sker (på papiret) politisk gennem kommunalbestyrelsen og 

administrativt gennem Statens Brandinspektion og brandlovgivnængen. Falcks 

produktion fasts l ås og udformes i ·s tandardkontrakter udformet nf Kommuner

nes Landsforening(brandslukning) og Amtsrådsforeni ngen i Ianmark (ambulance

kørsel). 

O.P. Kristensen definerer brandvæsenet i forhold til to h~vedopgaver: 

Forebyggelse, som omfatter brandmæssig byggesagsbehandling og brandsyn. 

Udøvende , som kræver at kommunen opretter, hvad der i brandlovgivningen 

betegnes "et motoriseret udrykningskorps" (15) 

Brandvæs enets opgavefunktioner hører under det offentlige reguleringsom

råde (forebyggelsen m.m.), som til daglig varetages af en kommunalt ansat 

brandinspektør. 1:an/hun vil altid være lllommunalt ansat, uanset om k9mmunen 

har entreret med Falck. Selve brandslukningen er en opgave, der hører under 

produktionen af serviceydelser · - og altså et muligt område for udlicitering.' 

-Og Falcks mangeårige varetagelse af brandslukningen har da også sat · sine spor 

1 " randlo,•givni ngen, hvor det hedder: 
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" 6. Justitsmini ster en kan he lt eller delvi st f ritage 

en kommune for opretholdelse af udrykningskorps s~

f remt kommunen ved afta l e med et kommunalt eller 

privat brandvæsen eller med civilforsvarestyrelsen 

tilvejebr inge en forsvarlig ordning af r ednings- og 

s lukni ngsarbe jdet ved ildebrand i kommunen" (16) 

--. . 

DEr er lovhj emmel for ud l icitering af brand slukning, dvs den end elige ud 

førelse beror altså på en politi sk beslutning taget af kommunalbestyr elsen 

(eller by-r~.det, hvor det nu hedder det ;). Dette enten 1 form af en for

nyel se af kont rakt en med J alck eller overve j elser om - som det var t ilfæl 

det l. Assens- at overdrage brandslukningen -til det_ private r edningskorps. 

I internatinal sammenhæng er Danmark et af de eneste steder, hvor man po

litisk tillader en privatvirksomhed at forest5 brandslukningen. Endda i 

USA, hvor man ikke viger tilbage for at privatisere, er der 

kun 13 byer .med privat brandvæsen. Hvorimod det ofte ses at ambulancekørsel 

og sygetransport er udlagt ti l bl.a taxaselskaber.(17) 

Udliciteringsdiskussionen drejer sig derfor ikke om, hvad der er lovligt 

i ren juridisk forstand, men hvad der er politisk ansvarlig - og med ud

gangspunkt i privatiseringstanken, hvad der er Økonomisk rentabelt. 



16.2. Hvad er brandslukning? 

Spørgsmålet er resultat af, at vi op til f l ere gange har forsøgt at få 

hold på , hvilken form for offentlig service brandslukning er. Del s fo r at 

få præciser et vore s e 9"n holdning ti l br andslukning som udliciterings -ob

jekt, dels f or at forstå de overvejelser, der har ligget bag beslutninger-r _ 

ne i Assens . 

Som allerede nævnt i t eoriafsnittet(s6f) er der forskellige grunde til at 

det offentlige varetager produktionen af visse opgaver. Primært skyldes det 

overlades produktionen til markedet ville det medføre uacceptable resultat~ 

er i.kraft af de eksisterende imperfektioner. 

FØl:gendt tre former for s ervice ydel se!!, betinger def l.ni.t ions'IJæs s i gt 

en offentlig varetagelse: kollektive goder, gratis ydelser samt naturlige 

monopoler ( 18) . 

Br andslukning/amb·.·_l'lncelcørsel er ikke umiddelbart områder, hvor en kon

kurrence i marked smæssig forstand er hensigtsmæssig . Dette ses jo ogsÅ på 

at produktionen enten foregår i offentlig eller privat r egi . Finansiering

er offentlig of dermed kollektiv omkostning, hvorimod den umiddelbare nrtte 

V.'!lrdi af ]:>randslukning er privat. Fors t ået på den måde, at det er en margi

na lgruppe af brugere, de r nyder godt af godet . Der er i teorien risiko for 

en individualisering (dvs privat finansiering f.eks), og som vi ser i den 

konkrete sag, at brandslukning i kraft af Fa lcks drift i ndgår i den tradi

t ionelle markessyring (udbud-efterspørgsel, prisdannelse etc). 

Udfra denne beskrivelse af brandslukning er det ikke muligt at placere 

den i en af de tre kasser. Vi opfatter tilnærmelsesvis produktionen som 

et naturligt monopol p.g.a. den central e finansiering, urentable ved duble-
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ring, samt s tordriftsforde l ene (minimering af grænseomkostninger). 

Oven i det he l e er området et sprængfyldt emne, hvor diskussionen sat 

på spidsen handler om, hvad der tilladeligt at tjene penge på . 

Det gælder helt konkret om at r edde ~enneskeliv, a l tså ikke blot stør re l sen 

på brandbiler, men i lige så hø j grad om at opbygge en tillid og ·skabe 

sikkerhedog stabilitet, så der til enhver tid slukkes brande og stiller am

bulancer ved ulykker. Det sp'l!rldende er f.s.v ikke definitionen, men de kon

sekvenser det får når en så livsvigtig opgave kan under lægges privat drift 

og påvirkes af marlcedsmekanismerne. 

Konkluderende mener , vi selv, at brandslukning burde være i offentlig 

regi. Et kollektivt gode, finansieret, udført og styret, der uanset 

omkostningerne stilles gratis til rådighed for borgerne. Dette bØr man 

selvfølgelig haveibaghovedet under resten af l æsningen. 

17. Udlicitering - hos Ole P. Kristensen, i privatiseringsrapporten og i 

forholdt til Assens 

Med disse indledende beskrivelser af henholdsvis udliciterimg og brandsluk

ning vil vi i resten relatere vores erfaring i "Assens-sagen" til privati

seringsdebatten, Ole P. Kri stensen undersøgelse m.m. 

Privatiseringsrapporten afsætter et helt kapitel til en gennemgang og til

bagevisning af de gængse angreb og misforesti llinger om udlicitering(l9). 

Hvori man som tidligere nævnt fremhæver Falck. (Men det kender vi Jo ogs/\ 

lidt til.. ) Ol e P. Kristensen anvender samme metodiske gennemgang i sine pa

pirer. 
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17.1. Omkostningsreduktion? 

OPK undersøger om udlicitering af brandslukning er billigere dvs ~n 

det kan regnes f or omkostningsreduicerende.-og han konkluderer selvfølge-

lig at privat drift er billigere. Dog mener vi ikke de to sektorer kan sam-

men-lignes si\. klart(1)som OPK giver udtryk for. Dette bunder i de forskel

lige omkostningsberegningsmetoder, dee ligger til grund i de to sektorer •• 

SAmtidig bevirkede forstl\.elsesvanskeligheder, at vi ikke har taget diskus

s ionen offent lig versus privat produktion op. Men vores alligevel grundige 

indsigt i eks. brandslukning kan kunne affØde denne kommentar til privatise

ringens fremmeste argument: Det gjaldt ikke i Assens.' Den ~talte omkostning

sreduktion er ikke aktuel i Assens, da privatiseringen her har skaffet kommu

nen en ekstraudgift pi\. over 300.000 kr (2o). Vi kommer ikke her nærmere 

ind pli. de r egnslabsmæssige sider af sagen, ej heller det statistiske udreg-

ningsgrundlag hos OPK. Vi henviser til gennemgangen andet sted i projektet(s ). 

)7 2 Andre argumenter, der ·heller ikke gjaldt i Assens 

Privatiseringsteoretikkerne opfatter markedet so~ fungerende (næsten) 

perfekt under udlicitering, fordi man ved bevarelsen f a offentlig regule-

ring og finansiering tager hensyn til utilstrækkelighederne på markedet. 

Helt firkantet vil kommuner og amter få opfyldt ønsket om Øget effektivitet, 

(og dermed spare penge) og med nytte drage fordel af at FAlck overt ager de 

nævnte funktioner. Denne tyrkertro på det ideale ved markedet beror bl.a 

på følgende: 

- konkurrencepresset tvinger den privat e virksomhed til 

at forøge effektiviteten 

- da der ikke er f astlagt grænser for de administrerende enhe-

der, kan st or og ~<.Lr>riftsf ordele udnyttes og 

- der er adskillelse mellem den produceremde enhed 

og den enhed, der bestemmer omfang og kvalitet 

Ovennævnte er de tre vesentligste ar gumenter dels f r emhævet at OPK og 

igen ridset op 1 privati seringsrapporten. 

17.3. Konkurrencemomentet? 

En af el ementerne i markedsstyring af produktionsprocessen er tllstede

værelsen af konkurrencen mellem forskellige producerende enheder. Hensig

ten med udlicitering skulle da vær e at skabe det Økonomiske incitament 

og derved en omkostningsreduktion i de offentlige udgifter. 

På brandsluknings~rådet er dette punkt f .s.v. sat ud af k raft . Falck 

har i praksis monopol på varetagelsen af brandslukning, de steder hvor man 

i sin tid har taget eller fl\.et overdraget brandvæsenet. Der er således i re

ali t eten ikke andre konkurrenter til stede end kommunerne selv (amtskom'llu

nerne ved ambulancekørsel ) . Alene forløbet i Assens underbygger, at konkur

rencekravet tilsidesættes. F or det første beholder kommunen ikke i praksis 

materiel, bygninger m.m. ved udlicitering. Dette udbydes til salg 

dvs Falck overtager hele produktionsapparatet. Kommunen har derfor ikke mu

ligheder for at tage produktionen tilbage senere, idet det vil være for res

sourcekrævende. - Og ingen kommunale~:budgetrammer levner spillerum og Økonomi 

til fortrydelser. Alternativet til Falcks produktion er og bliver utopisk. 

Denne irreversible situation udlicitedring medfører her, skaber desuden 

grobund for at Falck qua sit monopol har mulighed for at presse kommunen i de 

nØdvendige situationer. Da er det åbenlyst at "en gang Falck brandvæsen 

aldrig mere kommunalt brandvæsen". (Oprindeligt overtog Assens kommune brand

slukningen fra Falck i 1967, men allerede dengang truede FalcY. med flytning 
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:'rr) byen) . 

-'rlve.tisc, ·,-lngsrl'lppor ten antyder selv pr oblemerne vedrørende private 

monopoler. (21) Deres løsningsforsl ag er at det må påhvile ko:nmunen at be 

holde n~gc·-L af produktl0nen selv , hvis der er risiko for monopoldannelse. 

r-:en hvordan skal det kunne lade s i g gøre ved en så specifik ydelse som 

brandslukning? 

l 7 4 Er komr.1unerne selv konkurrencedygtige? 

Bøje Larsen har i sit bidragi bogen "Fokus p~ privatisering 11" (2?.) 

stillet e~ forslag op om at offentlige instanser begynder at konkurrere 

indbyrdes. !'.an benytter tilfældigvis brandslukning som eksempel: 

" •• ved at det kommunale brandvæsen i en kommune bØd 

påbrandtjenesteopgaven i nabokommunen på lige fod med 

f.eks. Falck. Der er flere grunde til, at de kunne tæn-

kes konkurrencedygtige, både med nabokommunen og med Falck 

I forhold til nabokommunen ville man fÅ en stordrifts-

fordel omkring udnyttelsen af specielmateriel, speciel 

know-how m.v. I forhold til falck kunne det spille en 

rolle at man havde kontakter og forståelse for lokal-

samfundets funktion. På tilsvarende måde kunne nabo-

kommunen eller statslige "servicebureauer" byde p~. lØs-

nengen af en række område:!:." 

:-ien som 11Øje Larsen selv fortsætter: 

" • . kræve 'lJndri1,ger i regnskabs- og budget systemer i 

grundjuraen for de offentlige organisationer (styrels

esloven for kommuner skal kunne till ade "produktion og 

salg). Hertil kommer betydelige mentalitetsændringer 

hos politikerne (som ikke "1ere vil have deres "eget") , 

offentli~P- l edere og med3rbejdere som kunne risikere 

afskeclie;e lse iwis kontrakten g~.r ti. l konkurrenten" 

(23) 

17. 5 . Privates " stor og samdriftsforde l e" 

'li komm,:,r tkke med en ana l yse af Falcks produktionsforhol d, men vi 

t r æ~_ker det i projekt sammenhæng r e l evante ud ved Fa lcks s tor og samdr ift s 

for de l e . 

1 . sampr odlilktion af br ands l ukning, ambulancekør se l , 

redningstjeneste, sygetransport og almen kundepleje 

2. ingen afhængighed af kommunale og amtsgrænser 

3. sammensme l tni ng af offentlige tilskud og abonne-

mentsbetal ingen 

llaturligvis betyder dette en produkt.Lvltetsstig_"ling og større grad af 

rn/\.lopfyldelse ( effekt I vi tet) hos Falck. Men det konsoliderer meget klart 

Falcks stilling som monopol. - Og skaber en situation hvor konsekvenserne 

(negative og positive eksternaliteter (?.4)) af produktionen klart må sætte 

spørgsmålstegn ved det ansvarlige. 

17. 5. l.Men det har sine konsekvenser: 

Samproduktion: Falcks samproduktion medfører bl.a. at personalet hc~ 

Falck skal varetage adskillige og illorskelligartede opgaver hele tiden. Imod

s~tning til en kommunal brandmand, hvis arbejdsområde er klart defineret, 

hvorved en uddannelses i højere grad kan tilrettelægges og ajourføres. Ud

dannelseskravet til FAlck-reddere er ikke i den samme grad f astlagte, og det 

ville også koste en del mere, hvis Falck skulle sikre en forsvarlig uddannel

se til alle inden for alle områder.(?.5) 

Dette brin;:;er diskussionen om kvall tetsforskel.lene frem i billedet. 'Ti kan 

dog ikke umiddelbart , med holc'l i realiteter , sætte fingeren på FAlck. De 

f ungr,rer udr.rrrket, men blankt at s l uge privatiseringsrappor-Lens og inden-

rigsministerm,s undersøgelse i forbindelse med Assens, hvor det konkluderes 

at "hv~ s vi ,·iavde været utilfredse med Falck vi.11.c fornyelser af kontrakterne 

komme til revision" (26) 

Yderligere risikerer Falcks personale ud fra eventuelle rat.ionalitetshensyn 

at blive fyret, åvs Falcks lovni ng på at de kommunale brandmænd vi l le kunne 

regne med en sikker ansættelse i Assens ikke er reel på l ængere sigt. 

"' 

., 

•. 



IRgen hensyn ti l kommunegrænser: ! modsæt ning til det offetliges måde at 

organisere br ands l ukni ngen på , kan FAlck nyde godt af at produktionen sker 

på tværs af kommune og amtsgrænser. Der skal ikke t ageshensyntilde snævre 

politi ske og adminis t rative inddelinger. De cent r a l e forhandlinger om 

br andslukni ng foreglr mellem Kommunernes Land sforening og Falck, men det 

dre jer sig som bekendt kun om udformning af standardkontrakter. Det er derfor 

op til den enkelte kommune hvordan det hele mere præcist skal foregå. 

Falck sti\r a ltså l. en konkret forhandlingsituation langt stærker e med kun 

een og altid den sam~e centrale ledelse til at forhandle, hvorimod kommu

nernes politiske sammensætning svinger temmelig ti~. Falck ' undgår selv 

men r amler helt klart ind i de bureaukratiske, lidt træge og utilstrække

lige beslutningsprocesser. 

Sammensmeltning af omkostninger: Dette f aktum at Falck sammenlægger 

tl e offentlige tilskud og indtægterne fra de mange abonnenter umuliggør en 

reel omkostnings sammenligning for de udliciterede ydelser. Ligeledes kan de 

- opmåede Økonomiske besparelser opnået q~a produktivitetsstigning (samdrift

en) heller ikke opstilles og derved danne grundlag for at komrnuen ved gen

forhandlingerne om kontrakterne kan kalkulere for disse udgiftsreduktioner 

Chancerne for at vurdere om Falck er blevet dyrere er små.( I denne sammen

hæng skal tilføjes at kommunernes regnskaber for så vidt også er umulige at 

gennemskue. Endnu en ting der understreger det uhensigstmæssige eller lidet 

konstruktive i en sammæl.igning a la OPK) 

På trods af de nævnte konsekvense~ er stor- og smmdriftsfordelene en 

væsentlig f aktor, der igen er med til sikre den optimale produktion - siges 

det af privatiseringst ilhængerne. Her vil vi så tilgengæld rejse spørsmålet: 

Hvord an man i a lverden kan måle hvorvidt varetagelsen af brandslukning og 

ambulancekørsel er optimal eller har været det? Igen problematikken, om det 

er muligt at måle brugernes behov og derudfra opstille mål for deres 

præferenc estrul,turer.? 

an-profit selskab men stationerne skal vær e r entabl e 

Fo.lcks produktionsmåde og krav om effektivitet og produktivitet må nØd

vendigvis medfører visse rentabilitetskrav. I ud l ici t eringssammenhæng er 

et andet aspek't , at Fa1,cks rentabillte t skrav t il de e :kelte stationer (som 

vis~ det i Assens) overføres og bruges i forhandlinger om br andslukning. 

· Som pointeret ·tidli gere betyder samprodukt lonen at kravet om overskud 

(selv om Fa lck på papiret står som et non-profi t selskab) nØdvendi gvis må 

omfat t e hele produktionen dvs br andslukning og ambulancet jenesten indgår 

da også l r ationa l i tet sovervejelserne . KommUDerne er da ikke - s om 

bla . OPK påpeger - sikret mod Falcks nedlæggelse af en s tation, blot f ordi 

men fra polit·isk hold har finansieret yrJ ,.,lserne og indgl\.et en kontrakt om 

totalbelØbet. (27) 

I Assens ønskede Fc>.l ck på et tidspunkt i kke at f orey kontrakten og 

havd e stort se t også opsagt lejemålet a f stationen, hvi s man ikke fik over-

draget brandshi.lcningen. 

De groteske perspektiver du.'d<er op og underst reger, hvor Øll1findigt brand

slulming og ambulancekørsel er. Her gælder det om at træffe de nØdvendige for

anstalninger for at sikre mod _enhver afbrydelse. Den offentlige sektor har 

traditionelt beskæftiget s.ig med aktiviteter, som ikke tåler afbrydelser. 

Enten i form af strejker eller endnu værre kon.lcurs. Men selvom Falck nok ikke 

går konkurs - varsler deres forretningsetik om en risiko og usikkerhed i 

forhold til stabiliteten og dermed tillid til produktionen. 



Ovenstående punkt er burde i s ig selv vær e nok ti l at man i kke overveje 

de at overdrage t i l J'a l ck . :)e t hedder meget r igtigt i privatiseringsrappor 

ten: 

11 ,a} ved en vurdering af udbud er det første påtr-æng c:ndc spØrgsm?.. l 

om erfar i nger tilsiger at udbud i a l mindeligiiect hnr ført til til -

llger~ pr·oduktion på samme eller hø j ere kvalitets,-,iveau. Da omkostnings 

reduktio;i v,1r et hovedformål med udbud kunne den videre cli::;kussion af 

udbud f or då vidt standse, hvis erfarinr;er ikke tydede pil at den 

Ønskede omkosningsreduktion blev opnået" Citat slut (28) 

P.vorfor bl ev der så privatiseret i Assens? Der er elementer, der rækker 

langt udover rationel le Økonomiske overveje l ser dvs afvejning af Økono

miske hensyn med hensyn til uafbrudt aktivitet, hvilket heller ikke 

står som begrundel sen f or byr!dets beslutning. 

Privatiseringsrapporten og Ole P. Kri s tensen pe.:;er egentlig selv p~. det 

diskutable og kritiske ved udliciteringen i Assens : 

18. Adskillelsen af pr oducenten og den myndighed der bestemmer omfanget 

af produktionen 

Dette udcagn sammenfatter meget godt forlØbe t i Assens, hvor essensen i 

konflikten centrerede s ig om Fal cks monopoll ignende stilling og Assens ' 

kommunens svækkelse som den "magtfulde, regulerende myndighed". 

(en indskydelse ti l påmindelse om publ ic choice ' forestilling om pol

bureaukr at iske apparat ers evne ti l at korrigere markedsfe j l). 

Ovennævnte tro pil det offentliges suverreni te t ted udl iciter ing er/ var fik

ti v . I As sens-sagen n~ede der ::.t udspille s ig et m~gt spil,hvor alle kneb 

og ressourcer samt konflikter blev trukket frem : 

- politisk pr ession 

- :)ri vat p/tvirlrnillg af medierne 

- Økonoml.ske f rs ljvurder inger 

faren for s tyr ingstivi gt ( kontr ol og iridsigt) 

- s=11ilt sl<rC;d i Ct: l l de:.1okrnt i s:;,:e si'crP.d (.; poli tlzi-:c.. magt 

Xommunenens rolle som den til enhver tid bes ·~emmend e faktor i forbi::ic1else 

:ned produl,tionen af trandslukning smuldrede i Assens. 

Stort set hel e· forlØbet kørte for lu.1<..1<ede d r e :g byrådet foretog intet i 

r etning af at formidle eller oplyse borgerne om hvad der skete. Bla. 

derfor fik Falcks og Else Knudsens sammenblandning af opgaverne så stor effe

kt . Byrådet pill ede ikke Falcks pression fra hinanden ved at gØre opmærksom 

på, at ville F4lck diskutere ambulancekørsel, var det Fyns Amt, der var 

ansvarlig. Byrådet opfyldte attså ikke deres opgave som myndighecen der burde 

være hævet over det hele og slået fast hvem det er der her bestemte. 

Desuden undlod de lokale pol itikere at bring~ spørgsmålet videre til F.eks 

KL~ hvorved muligheden for at hæve Falcks fremgangsmåde i Assens til et 

princ i pielt Øk/pol spØrgsm!tl ikke blev brugt. 

Hvilke politiske interesser styrede beslutningen? 

For privatiseringstilhængerne bygger argumnetationen for adskillelse pil op

fatt elsen af, at politiske interesser(?) udgør en for stor 1ndflydelaeafaktor, 

hvad angår beslutningerne om produktionens kvalitet og kvantitet. M.a. o 

adskillelsen væl i t eorien betyde en h:ØJere målopfyldelse for de politiske 

myndi gheder . , fordi de tvinges til at definer e serviceni veaum kvalitet m. v . 

Men hvi s m:", l opfyldelsen er stabi litet, sik..1<erhed for at brandesluk..1<es og cler 

sti llP.r ambul ancer ved ulykker - 'wad ar s; (no1< c,nr;ang) ,:ir, pnl tiske intere::;ser? 

., 

,, 



V~l at byr!'ldf:t i den grnd l od sig st~,rre af pr essionen, efter ~or.1 ;:.~,~ 

n .ke :,orger nes krav og levede ikke op t il deres egen politiske for pligti gel

se _ og fj ernede grænd laget for at vurdere Fal ck som en tilfredsstillende 

producent •• 

Falck har ikk" k,.m benyttet s i g a f denne underlige forhandlingssi tua-

tion. På alle m~de r har man forsøgt at · ·ri nde oppi ni onens gurnH (jvf. reter 

Hj orths artikl er om unders'«riftind s amlingerne) . Et fast greb om den lokal e 

presse Legrcns edc tydeligt i ndlæggend e mod den r edaktionelle pro-Falck 

holdning. Og lige så meget sosende om Falck der kom frem lige så meget 

skidt blev undladt. Vi ønsker i!(ke at komme med parolen om den borgerlige 

presse, men perspektiver antyder nu alligevel udviklingen i ret ning af 

erhverstyring. 

Denne kombination af misinformation, mediestyring, brug af personlige 

. ~ ntakter, udfordring af det kommunale selvstyre , hjalp Falck til at klare 

Assens. Fremover vil FAlck sandsynligvis æm monopol ønske en forstsat 

ekspansion og konsolidering af s in stilling s om en af svsrvægterne i dansk 

erhvervsliv. De resterende mindre kommuner med et eget brandvæsen kommer 

i søgelyset, men da de sikkert på samme måde so Assens har et billigere og 

ve lfungerende brandvæsen vil metoderne fra Falcks side sikkert også skærpes~ 

Det bliver i .hvert tilfælde vanskeligt at legitimere en overtagelse 

udfra argæmentationen for udlicitering/privatisering. Oven for har vi 

pillet en del privatiseringsargumenter fra hinanden, men i privatiseringsrapF 

porten står der stadigvæk: 

"Erfaringer med privat entreprisebrandvæsen og ambulance

kørsel synes at være gode •• Efter alt at dømme har ud

buds l øsningen både virket til at s ikre et. brand og ambu-
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l ancevæsen på et hØjt kvalitetsniveau og medvirket 

til a t fremme en Økonomisk drift. Dette understreges af d 

af den stor e udbredelse , udbud gennem en l ang histo-

risk udvikling hr fået på disse områder . !NIS ORDNING~ 

IBNE IKKE HAVDE FUNGEREr TILFREOOSTILLENDE VILLE DE 

NÆPPE HAVE FÅEI' DEN UDBREDELSE DE RENI' FAIITISK HAR. 

(vores fremhævning ) •• samtidig kan løsningerne •• tje -

ne s om forbillede f or organisering af udbudsordning 

er" (29) 

) 9 Perspektivering 

Afls:utningsvis vil vi gerne påpege at hvis man fra ansv~rlig politisk 

side (indenrigsministeren, Per Kaa~und(3o) o.a.) siger: hvis ordningerne 

ikke havd e fungeret tilfredstillende vill~ de næppe have fået den udbre

de lse de rent f aktisk har så tænkt lige over følgende ting: 

- Hvorfor bliver klager over Falck ikke vid eregivet til KL/AD? 

- Hvornår indføres der betalingsordninger eller et forsikrings-

lignende princip ved brandslukning? 

- Hvad koster et menneskeliv i kroner og ører?Hvad er den optimale drift? 

- Vil en ambulancelovgibning i grunden hjælpe på kontrollen og 

indsigten? Og hvad koster den at administrere? 

Nationalisering? - som Dahl sfledt sagde. 
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Konklusion og/eller perspektivering 

Som løsning, i privatiseringssammenjæng er udlicitering ikke særlig 

radikal, hvis man udelukkende vurderer tiltagene ud fra devisen om 

"at - der - kan - spares-penge". Denne form for privatis_ering har væ

ret kendet længe ( udlicitation af delproduktioner iden offentlige 

sektor). 

Det er heller ikke så meget den side af udliciterin/ privatisering 

vi i ~n konklusion og perspektivering vil trække frem. Snarere den 

undladte eller manglende diskussion af de politiske-ideologiske ele

menter. I privatiseringsdebatten påpeges gang på gang - især fra ' 

tilhængerne - at de ideologiske motiver jo er klare nok og ikke behø

ver en nærmere udspecificering. 

!stedet vægtes fra politisk hold kampagnen for markedsstyring , 

prisdannelser m.m. som de bedste økonomiske styringsmekanismer. 

Blot skal de ikke kun forblive på markedet, men hentes ind til brug i 

den offentlige sektor - så rationel økonomisk tænkning kan blive mid

let til bremsning af stigningen i det offentlige udgiftsniveau. 

Men i kølvandet følger markedsmekanismernes begrænsninger og svagheder. 

Markedet registrerer kun økonomiske størrelser: priser , l ønninger, ren

t esatser og mængder. Markedet registrerer ikke skader på det omgivende mil

j ø, arbejdsløshed etc. Ligesom det negligerer eller accepterer uretfær

digheder og uligheder. 

!:let gør det politiske system derimod ikke . Ved de specielle offent

l ige ydelser/produktioner privatiseringen er møntet på spiller en række 
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sociale og menneskelige hensyn ind. ~e offentlige serviceydelser og 

især den kendsgerning at de leveres som fællesgoder, kollektivt finan

sieret, er og hcir altid været et af de politiske hovedmidler til at 

sikre større lighed. En udvikling, hvor kollektivitet og socialisering 

bla. har været de ideologiske- politiske udgangspunkter, konkret 

formuleret som kravet om, at det offentlige bør overtage produktionen 

og lade stat og kommune varetage og finansiere de forskellige sociale 

foranstaltniger og kollektive goder. 

Disse ting ~ætter klart - efter vores mening snævre rammer for hvor 

langt man overhovdet kan gå med privatisering. 

Men disse grænser eksisterer ikke for borgerlige politikere, for 

hvem ideologien om "det private initiativ" også søges udformet 

i privatiseringsbestræbelserne, Bl.a. tankerne om forsikringsordninger 

(brugerbetaling), offentlig bistand skal være "hjælp til selvhjælp" 

(øge det personlige ansvar) og fantasien om manglende hensyn til 

brugernes/borgernes individuelle præferP.ncer , så den offentlige pro

duktion kan afpasses på rentabel vis. (Public-choice folks angreb på 

velfærdsnaivismen, hvor poltikere krampagtigt beholder ydelser i det 

offentlie. Konkret udtrykt ved Danmarks tradition for offentlig udbud 

af institutionsydelser, hvor væg te1111 på kontante indkomstoverførelser 

er stærkt nedprioriteret.) 

Vi øjner ikke den største fare/ ubehagelige t ænke i privatiseringens 

kardinalpunkt: offentlige besparelser. Der eksisterer meget få tilfælde, 

vhor privat produktion af offentlige ydelser har været billigere og in

tet tyder på der vil ske en hurt i g fremkosmt af egentlige tiltag. 



Afgørende er i langt højere grad de konsekvenser og de perspektiver, 

der fremstår når privatiseringstanken ikke længere betragtes som frit

s vævende, men sættes i sammenhmg wed bl.a den langt mere overordnede 

og poi-ideologiske funderede moderniseringsplan.· 

Vi skal ikke konkludere idt og bredt, heller ikk som tilhørende kri

tikkerne fremture med alternative løsninger m.b.i venstrefløjens egen 

kri tik af den offentlige sektor. Men fremhæve et par af de ting vi kan 

skimt e under hele vores fokusering på privatisering/udlicitering. 

BAg kulissen af økonomiske argurmter for.nemmes en udvikl~ng, der ligner 

et skred i den demokratisk sikrede politiske magt. Konkret udtrykt ved at 

politiske beslutningsprocesser tager form at, at politikere kommer i 

klemme mellem borgere og private virksomheder. Lykkes privatiserings

bes træbelserne på større områder, er det kun til at gisne om, i hvor 

stort omfang politiske beslutninger er dirigeret af hensyn til priva-

te virksomheder. I hvor høj grad bliver det muligt at bibeholde de 

lighedskrav, de menneskelige hensyn og de samfundsinteresser, som det 

politiske system lægger vægt på? 

Som nævnt er privatisering en del af regeringens fremstød, således ind

går den også i den såkaldt investeringsfremmeprogram, hvor vi bla. har 

fæstnet os ved begrebet "regelsanering".Hvor et af midler ligeledes 

er at udlicitere offentlige opgaver til private.(l) 

Formålet skulle være ne omstrukturering af den eksisterende regulering 

(m.a.o administrative belastning af erhvervslivet) , således at erstat

te den med en alternativ form for offentlig regulering - et ikke politisk 

fastlagt reguleringssystem(markedskræfterne, individuelle behovm.v.) 

- 1 ').. 3-

Disse formuleringer passer nøje med definitionen af "deregulering", som 

er indeholdt i begrebet regelsanering. Denne skal l igeldes forstås i 

·sammenhæng med bestræbelserne på at begrænse den offentlige sektors 

forbrug. 

Regelsaneringsbestræbelserne har ligelede8 deres rødder i publie

choice-skolen, hvor politiske beslutningsregler meget dårligt og ikke 

særlig hensigtsmæssigt omsætter individuelle præferencer til statlig 

og kommunal aktivitet.(Det ofeentlige systems imperfektioner). 

Kritikken retter sig da mod den "styringstænkning og de pol/bureaukratis

ke ambitioner, der tilskrives skylden for væksten i den offentlige sek

tor. 

Resultatet bliver at alle problemer søges løst gennem forskellige 

·former for offentlige styring - gennem bureaukratiet. 

Det er ikke vores formål og eller ikke muligt at konkludere, hvorvidt 

regelsanering (deregulering, udlicitering) er et politisk opbrud i den 

offetnlige styringstænkning. 

Men det er nødvendigt at drage disse ting med ind i billedet •• 

alt kan ikke forklares ud fra "Assens-sagen"! 

(1) Inspiration hentet fra artiklen "Regelsanering - oprud med den 

offentlige styringstænkning" Samfundsøkonomen nr. 
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I ~ing af Ole P. Kristen_s_e_n_s_u_n_d_e_r_s_ø~g~e~l~s~e __ . 

22 Indledning . 

Grun de n til a t vi la ver dette a fsn it skyldes vi g tigheden i 

a t efterprøve værdien a f den e neste fors øg te ud a rbejdede sam

menlig ning mellem kommun a lt eg pri va t br a ndv æse n. 

Ole P . Kris tensen ser på brandsl ukningen s om et ekse mpel på , 

a t pri vatiser ing kan betale sig i bredere forstand. 

Det bør tilføjes inden gen nemga ngen af □• P . Kris tensens rap

oort, at O. P . Kr istensen har være t medforfatter til regerin

gens ·· □ ri v a tisering~r apport'"• Kristensen er desuden l ektor i 

S t atsk undskab på ~rhu s Univer s it e t. 

23 Defin ition af effektivitetsbegrebet. 

Kristense n er Public Choi se teoretiker, og de r for bliver 

b egreberne ef fektivitet og produktivitet meget centrale be 

g reber. marianne Antonsen skri ver i s in rapport, at Public 

Choise teoretikeres opfatter effektivitet på to niv eauer, et 

mi kro og et makroniveau. Ni vea uerne bli~er de fi neret p å fø l

g en de m~de: "P A makronive a u bety~er effekti vit et samfundsmæs

s ig op t imal al lokering i forhold til individuelle p r æferen 

ce r og nytte/omkostning s o verveje lser. De tt e vedr ører ma rke

de t som e n s a mf undsmæssig a llokeringssystem, hvor ege nin ter-

s se n under betingelse af fri eje ndoms- og bytteret fører til 

de s amlede interesser fremmes. Her er dog tal e om visse nær

mere beskre vne undt age l ser, d. v. s. ma rk e ds imoe rfektioner. 

På mik r oniv eau er der t a l e om drifts økonomisk effektivitet, 

for s t ået s om omkostning s minimeri ng a f produktionen.' ' (1.) 
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□ • o . Kristensen der er en effektivitetsfor s kel mellem 

kommunal og privat produktion. Han skriver s å ledes:" ~ri

vat p roduktion er i næs ten a lle tilfælde mere effekt i v 

e nd offentlig produktio n. D. v. s. den sam me eller en 

bedre ydelse pro duceres billigere i pri va t end i offent-

lig regie. 11 ( 2 .) 

Dette vil a lts å sige, at Kristensen i dette tilfælde 

benyttet sig af en mikro øk onomi sk de f inition af begre

bet, velsagtens fordi han mener, at man næsten umiddel

bart kan sammenligne de to typer br a ndvæsners, kommu

na lt og orivat, effektivitet, målt i kroner og øre. 

Kristensen mener, a t effektivitetsforskellen mellem 

privat og kommu nalt brandvæs en beror oå 4 ting. 

1 . Belønningsstrukturen for lede lse n er forskellig i en 

pri vat virksomhed og en off entlig institution. Både for

merne for belø nning og hvilken ledelsesmæssig adfærd, 

s om belønnes. 

2. Pri vate virksom heder er i mods ætning til det offentli

ge udsat for et konkurr e ncemæssigt pres og dette vil være 

med til at forøge effekti vite te n . 

3. Pri va te virksomheder vil benytte stor og samdriftsfor

dele, h~or kommunerne ofte a nsætt er flere i s tedet. 

4 . En adskillelse af de n producerende en hed fra den e nh ed 

der træffer be s lutninger vedr øren de produktionens omf a ng og 

kv a li t et. 

Ma n m~ sige, a t Kr i stense ns effe~tiv i tet s begreb er meget 

s n~vert, dB de t i kke dækker noget kv a lita tiv indhold, 

det drejer sig kun om forholdet mellem input og output 

.. 
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I ngen menneskelige og kollektive forho l d er med i den-

ne må de a t se p å effektivit e t. Vi me ner begrebet ska l ud

vides til at indbefatte et mere kvalita tivt in dho ld. med 

hensyn til de f ire pu nkter Kristensen mener, e r med t il 

a t gø re de pr iv a te firm ae r mere effek tiv e k a n ma n s i ge: 

8el~nni ngss trukturen so m Kri ste nse n mår e r den e r udeluk

kende base ret p å driftsøko nomis ke pr incipper, ma n kan mu

ligvis so a re ~enge/ forøge profitt en, men om va ren der 

or o duce res s å la ve s lige s å godt, det er spørgsmåJ'-a t. 

Konku rrenceo rincioo et er mAs ke og så relevant nok, men 

n2r de r er t a le om Falck vides det jo, .der er monoool p å 

ma rk ede t, s å de tte argeme nt falder ligt til jorden og selv 

om Kristensen ogs å skriver, a t kommunerne er en konkurrence 

i sig selv, er dette dog ikke no get gyldigt a rgument, da 

komm un er ne ikke har r å d til at a nskaffe sig et nyt brand

væse n, hvis Falck sk ulle blive f or dyrt. 

Til s tor og samdrift sfordelene ka n siges, at nok besparre 

ma n nogle a rbejdspladser, men netoo oroblemat ikken omkring 

samdriftfunktionen, sammenblanding af opgaver, giver en 

uigennemskuelighed som igen er med til a t g ør e ydelserne 

mere usikre, a lts å sidder der nogen og venter ve d a mbul a n

cerne, eller er man ude og samle biler op af grøfterne. 

Endelig kommer Kri s t e ns en med sp ørgsm å let om a dskildels e 

fra den produceren de enhed til den enhed-;- der træffer be

sl utningerne. Dette ka n sk a be p roblemer i form af ma ng

lende indblik i hvorledes a rbejdsor oc eduren for egå r i 

de n o roducerende enh ed , hvor meget mere a rbejde _kan a rbej

derne kl a re uden det gå~ ud over kv al iteten af ydelsen. 

- 1'.l-1-
Ma n ka n al t s å ko nkludere r, a t Kr ist e nsen ma ngler en kvali-

t a tiv indfalds vi nk e l til e ff ektivitetsbegrebet , me n man 

ka n måske spare nogle p enge bå de i det offentlige og i 

de t pr i vate e rhvervsl iv ved bru g a f no get fra de fø rnævnt e 

p unkter, der ska l dog tilf øje s a t ma n allerede har sparet 

ma nge psnge o& de kommun a l e budgetter, s å det er nok 

tvivl s omt om ma n efterhånden ka n spare uden det g 3r mer e 

ud over kv a liteten a f den oroducerede ydelse . 

24 . Omkostninger ved kommunal t br a ndvæse n. 

Kri ste nse ns tro oå , a t det s om ha n ka lder ., en str a m 

sta tsli g styriMg~a f br a ndvæsnet, g ør e n sammenligning mel

lem privat og offentlig meningsfuld ville være s pændende 

a t se p å . 

Kri s tense n mener, at br a ndvæs nerne producerer en ensartet 

ydelse, da der findes lovgivning p å omr å det og eer ~e~ ~a n

satte til at kontrolerer at disse love bliver overholdt. 

Ha n skriver s å ledes:" Den str a mme statslige styring a f 

brandvæsnet bidra ger desuden til at gøre en sa mm e nligning 

-meningsfuld, idet denne styrring sikr e , a t det er ret ens-

a rtede ydelser, der bliver produceret i de e nkelte kommu

ner, så eventuelle forskelle i omko s tningerne ka n•tilskri

ves effektivitetsforskelle. " (3.) 

Dette gø r det nærliggende, a t s e p å hvilke omkostninger 

Kristensen ha r me d i sin unders øgelse •. 

Kristens e n p r øver inden sine ege ntli ge udr eg ninger, a t e li

minere ~omkos tninge rne ved a t ops till e no gle va ri ab le, s om 
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sk ulle g øre det me nings fuldt, a t f o ret age be r eg ni nger, 

Ha n indf ør e r f ølgend e va ri a b l e : 

De n a fhæng ige va ri a bel: Kommune r nes ne ttoudg if te r t i l 

br a ndvæse n og C. F. 

Nor mer i ngs va r i abel s om s a mt i di g e r be ho vsv a ri a be l : 

Indbygge rt a lle t, 

SD ILD va r i a be l: Ove r s kyd e nd e kap ac i te t , 

I ndbyggert a l l et e r så vi gt i g i fo r di a ~t a llet a f s l ukni ngs 

to g (b r2 ndbereds ka b ) bereg nes eft e r in dbyggert a ll e t. Så le

des sk a l e n kommu ne med D - 15 000 indbyggere ha ve mindst 

sl uk nin gs t og, e n k ommun e med 15 000 - 30 ODD s ka l ha ve 

2 sl uknings t og , e n k om mu ne med 35 □ DO - 40 00 0 i ndb . skal 

ha ve 3 sl uk n i ngs to g o. s, v • 

. SP IL D va ri a blen udregne s ogs å eft e r indbyggert a ll e t . En 

kom mune med 15 000 indb. ha r intet SP IL D, men s en kommun e 

med 1D 00 0 i ndb . må ha ve et SP ILD, ide t ma n so m beboer i 

denn e komm un e e r 5000 fær re til a t be t a l e hv a d 1 sl uk ni ngs

t og koster, 

Udre g ning en til normering s va ri a bl e n best å r i a t lægge 

drifts udgi f ten p r . indby gg e r s amm e n med den gennems ni t lige 

anlægsudg i ft p r . indb . i den pågældende kommunetyp e. Disse 

fak to r e r me ner Kri s tensen er de vigtig s te for a t ku nne ud 

r eg ne de f aktiske omko s t ni nger, der er forbundet med bra nd 

sluk ni ngen i de forskellige kommuner, 

Kri s tens e n siger dog i ntet om de omkost ninger ha n t ager me d 

i s ine beregninger, f.ek s. er Fa lck med ekstr a ma teriel , 

f å r Fa lck virkelig dækk e t s in e omko s tning e r ind, e ll e r er 

de t e n t a bsgivende virk s omh e d ? , Er bra ndin s pektør e rne s 

l ønn ing e r me dreg ne t?, Blive r de e ks tr ay de l s er de k ommun a l e 

b r a ndvæ s ner laver , s å som : Madudbringning til ældr e , over 

vå gning a f ældr e i natt e time rn e , und e r v i s n ing af kommunalt 

an sa tt e i bra nds luk n i ng, forur e n ing s bek æmp e l se o. s. v. 

me dr eg ne t?. 

Kr i s t e nse n prøv e r se l v , a t bes vare di sse s pørg s må l. Ha n 

s kr ive r ·så l e des :" Det f re mg å r så l e des a f Sta ti s ti ske Efter 

r et n i ng e r nr. A 42, 19 B1, at ge nn ems n its indkomste n f or 

b r a ndi ns pe k tø r e r i 19 79 var på 51 70 0 kron er . Ta l let ilu 

st r e r e r t yde ligt , at de r i de fle s t e kommun e r i kke er t ale 

om he ltid s t s illing e r." ( 4. ) 

Kri ste nse n r eg ne r de t ud t il at væ r e 3,6 5 kron er pr. i nd

bygge r i de komm uner me d Fa l c k bra ndvæse n. Di sse ud gi ft er 

s ka l l æg ges_sa mmen me d de o mk os tninger Kr is t e nse n el l ers 

har r e gn et ·me d. 

Det t e me ner Kr i ste nse n do g ikk e e r noge t sto r t t al. Ha n ha r 

gen nem si ne udr eg n i nger fund e t ud a f, a t Fa lc k er 9 ,1 kr . 

b illigere i ge nn ems nit end ko mmun a l t brandvæsen . 

Vi me ner do g de t te t al er af en s åda n stør r e l se , at selv

om ma n måske i k ke ka n væ l te he l e konkl us i o ne n på se lve r a p 

porten, så ka n ma n sa mme nl agt me d d e eks tr a in d t ægter de ko m

mun a l e br a nd væs ne r ha r ha ft, de r ikke fi g ur ere r i de ko mmu

na l e bra nd væs ner s budg e t ter , sige at for s ke ll e n på omko st

ning er ne t il de to bra nd væs ne r høj e st s an s ynli g ikke så 

stor . 

., 
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Til dette mener Kristensen dog, at de fleste kommuner 

husker disse indtægter. Indtægterne var ialt på 93,6 mill. 

kro ner. Dette tal må naturligv is sammenhold es med de sam

lede nettoudgifter til kommunalt brandvæsen, og de var på 

176,5 mill. kroner. Altså var indtægterne ret store i for

hold til udgifterne . Det er dette Kristensen begrunder si

ne antagelser om,at det nok er de færrest steder, man har 

"glemt " sine indtægter. Men alleigevel bør man ikke se 

bort fra, at forskellen mellem de to typer brandvæsen, 

rent økonomisk set, sikkert bliver endnu mindre. 

Det store spørgsmål, om Falck får dækket si ne omkostninger 

ind, e ller om det er en tabsgivende virksomhed besvare 

Kriste nsen også. Han skriver således, at hvis Falcks brand

s lukningsydelse var tabsgivende over en længere periode, 

ville dette skabe overpriser på deres andre ydelser. Altså 

man kunne - forestille sig, at der ville ske en krydssubsti

tuering sted f. kes. Falck aboneneter betaler for brandsluk

ningen i ikke rentable kommuner. Kristensen afviser ikke 

denne idet, i stedet for skriver han:" Det er ikke de totale 

omkostninger ( som for øvrigt formentlig er umuLige at mål~) 

men marginal- eller grænseomkostningerne, der er forbundet 

med brandslukningsaktiviteten, langt de fleste steder, Falck 

slukker brand, ville Falck være til stede, også selvom de 

ikke havde brandslukningen." (5.) 

Det er derfor Kristensen mener, at Falck er billigere, som 

tilføjer, at Falck får dækket sine grænse-omkostninger, samt 

får tilskud til faste udgifter, derfor mener Kristensen, der 

ikke kan være tale om krydssubstituering fra Falcks side, 

men Falck tværtimod er et firma hvor alle nyder godt af 

de samdriftsfordele der er forbundet med Falck, s·å alle 

kundegrupper betaler mendre end de ellers skulle hav e 

gjort. Men da man ikke kan afvise, • at en eventuel kryds

su bstituering finder sted, må man tage argumenter ne med 

forbehold. 

Man kan al t så konkludere, at det er umuligt at de totale 

omkostninger. Prisforskellen mellem Falck og kommunerne 

og kommunerne er ikke så stor, som den vises i selve rap

porten. Ma n kan ikke se om der foregår en krydssubstitu

ering sted fra Falcks side, så den overenskomst Falck har 

forhandlet sig frem til med amtskommunerne, dækker måske 

ikke de faktiske omkostninger. 

Definition af begrebet produktivitet. 

Et andet nøgleord for Public Choise teoretikerne er be

grebet produkti ~itet . Da Kristensen ikke definerede ordet 

i sin rapport, stillede Yi ham spørgsmålet i det brev vi 
(il.) 

skrev ti 1 ham . Han svarede så 1 ede s : " Effektiv it.et og pro -

duktivitet defineres på forskellig måde.På dansk bruges 

effektitet ofte som samme fænomen som omkostningseffekti

vitet eller produktivitet. På engelsk har man en klarere 

sprogbrug, hvor "effectivness" betyder grad af målopfyl

delse, mens "efficiency" relaterer sig til ,forbruqet af 

ressourcer for en given målopfyldelsesgrad." (6.) 



Palle Mikkelsen og Jens Erik Stenstrup sætter begreber ne 

effektivitet og produktivitet ind i en produktionssa mmen

hæng, så man bedre kan se hvor 1 der skal sættes ind hvis 

man ønsker at øge produktiviteten eller effektiviteten. 

De n offentlige produktionsproces 

Arbejd ■kraft 

Materialer 

Bygninger 
Produktion----

Prod:.1ktcr 

Præst.a.tioner 

Yde lser 

~-----Produk t. iVitet - -----' ♦ 

M,!lopfy ldeløe 
~-------Eff ektivitet-. / 

Effekt 

( 7.) 

Arb~jdskraft, bygninger og materialer kaldes under et 

for produktionsfaktorer. Hvis man vil forøg e produktivi

teten bliver man nødt til at ændre på en af faktor er ne. 

Dett e gøre f, eks, ved at købe nye maskiner, så man kan 

få flere produkter 

Kristense n mener, at den produktivitetsforskel der er mel

l em private virksomheder og offentlige institutioner, skyl

des to ti ng, han skriver således:" Den ene er, at offe ntlige 

se rvi cey delser er af en sådan karakter, at det er vanskelig 

at rat ionali se re , ,. roduktionen af dem. Den anden forklaring 

e r, at offentlig produktion generelt er mindre effektiv 

end ~amme nlignlig privat produktion p "g.a institutionelle 

forskelle mellem den private og den offentlige sektor." (8.) 

Med de institutionelle forskelle mener Kristensen, at 

f.eks : er tale om kollektive ydelser eller goder, i den af 

det offentlige udførte ydelse. Kristensen ser dog ikke no

get problem, ved at lade private producenter udføre epga

verne, han mener dog, at det offentlige bør bevare ansvaret 

for at ydelsen bliver · produceret. 

Det var netop et af de problemer "A sse ns sagen" viste, nemlig 

at Falck ved hjælp af trusler om at lukke sin virksomhed, 

hvis de ikke fik brandslukningen, de nne trusel om e n evt. 

manglende ambulance gjorde, at byrådet blev nødt til at 

lade Falck overtage et ellers velfungerende brandv æse n. 

Kommunalbestyrelsen blev sat i miskredit, ikke Falck. 

Om de private altid kan udføre opgaverne billigere uden 

dette samtidig går ud over kvaliteten af ydelsen er s vær t 

at svare på. Det kan godt være, at det for kommunerne ser 

ud til at være billigere at entrere med Falck, men her kom

mer spørgsmålet om der egentlig sker pengetransaktioner 

(krydssubstituering) me ll em de forskellige ydelser. Til 

dette svare O.P.K. , at monopoltilsynet kontrollerer, at 

krydssubstituering finder sted. (9.), monopoltilsynet ville 

jo kunne se om, der fandt en evt. overpris af de øvrige y

delser sted, som Falck producerer. Kr istensen mener ikke 

at der på nogen områder e r tal e om at Falck får overpriser 

fpr deres yde lser. Der findes dog eksempler på, at forsik

ringsselskaber, producerer næste n de samme ydelser som et 

Falck abonement dækker og de koster kun 1/5 af hv ad e t 

Falckabonement koster. 

., 

,1 

t ' 



selve diskutionen om den offentlige sektors karakter er 

foretaget i afsnit ( ) . 

Om de n private sektor næsten altid er mere effektiv er 

svært at svare på , da man jo s om før . nævnt altid bør ta

ges hensyn til kvaliteten. 

Man kan altså sige, at produktivitet er et relativt be

gr e b, hvor ma n sæt t e r produkti_on sresultatet i forhold til 

ind sa tsen a f produktionsfaktore, hvor man vanskeligt kan 

dokumentere e n årsagsa mmenh æng mellem produktionens r e

sul tater og inds atse n af en beste mt produktionsfaktor. 

Dette skyldes, at ~an s jældent kan adsk i lle bidraget 

til produktionen, fra arbejdskraft og realkapital på en 

meningsftild måde. 

26 Metode. 

Kristensen benytter sig af multipel regres s ions analyse, 

hvilket med andre ord vil sige, en metode til at se om der 

er sys tematisk sammenhæng mell em mange variable. 

Trods ihærdige anstrengelser, er det ikke lykkedes os at 

finde ud af hvordan de forskellige variable er placeret i 

ligningen, so m i al sin enkelth~d ser så ledes ud: 

'{ . " 
l, o< ..- f-,-'\ V i -t f?>2. 'X' ;i. -+ f.\ 'X 3-+ f. ( 

(10.) 

Kristensens forsøg på at forklare os, hvordan man benytter 

denne ligning gjorde os desv ærre ikke klogere. Man må dog 

formode, at læserne a f "Nordisk Administrativt Tid ssk rif t" 

s om oftest er økonomer, har forst åe t mere end vi har. Kris

t e nsen benyt ter si~ af e t akademiker sprog en hver kan for 

stå, her e r et eksempel på hvorl edes Kristense n efterprø

ver sin metodes anvendelighed: 

'"PtNNf METODE':> P.NVtl\lOLlG~EO i;R 

EFTE~PR&Vl:T VE D EN EFTER.f-q)L0El'IDI: 
INSPEKTlO~ Ar- "IW:i!DUAL"f>OLTS, SOM 
vtSTE Ti:C,N 1'F) HEiERO~KfDASTtUTET 
I lES1()llALERNf . 1)A "PENl'lt -e,i_t5TAl" 

FORV.r:lSATN!Nbl:R !KK.t F©RE'R ill 
1 !AS 1 ~Ol:FF 1lltNTSk©Nl\lfi\(f i:R Dt.:R 
lk.KE fORETf'i&Ei NOGfT I DEN Al'ILI:0-
NINC, ,. KLF)R TALE Nii\N\J 

l:Vi'DfNT!! 

En egentlig kritik af metoden kan vi ikke give os i kast 

med, da der i rapporten helt klart mangler en metodehen

visning/ vej ledning. Der er ikke foretaget nogen kvali

tativ undersøgelse, · som for eksempel, er det nok at bare 

mindstebe redskabet opretholdes, abejdsforhold for Falck

reddere og de kommunalt ansatte. Falckredderne har f.eks. 

15 vagtdøgn mere e nd de kommunalt ansatte. 



Kristensen viser heller ikke, hvordan han har taget 

hensyn til eventuelle fejl i undersøgelsen, 

27. Konklusion. 

Kristensens rapport mangler helt klar læsevenlighed 

og er svær at gennemskue. Vi mener dog, at for at kunne 

vurderer om Falck eller det kommunale brandvæsen er mest 

effektivt/ produktivt, bør man have fortaget mere kva

litative overvejelser med ind i billedet. 

Man kan ikke se om Falcks forhandlede priser på brandsluk

ningen dækker de faktiske omkostninger, som er forbundet 

med at have et brandvæsen. Om der foregår krydssubsti

tuering er svært at sige og selvom Kristensen gør sig al

le mulige anstrengelser for at sige, at det sker der ikke, 

kan man alligevel sige at omkostningerne i forbindelse 

med Falck brandvæsner er så uigennemskuelige, at man må 

tvivle på om undersøgelsen . er lavet udfra objektive be

tingelser eller om, der måske ligger nogle politiske un

dertoner, som med alskens magt vil prøve at fremtinge et 

resultat, der viser, at privat produktion er billigere end 

offentlig. 
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nr. 2. 1984. 

Nr. 21, 22, 23 , 24, 25 . Dan s k Syge pleje

råd. 

Nr· . 186,187,188,189.1983. 

Effektivitet og produktivitet i den Jf

fentlige sektor. Politica nr. 3. 1983. 
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Bilagsfortegnelse 

Vi vil her gøre opmærksom på, at en del af vores bilag IKKe er trykt 

med i dette projekt. Dette forhold skyldes dels bilagenes form: Lyd/ 

dias-serie, kassettebånd m.m. dels at de er unødvendige for forståelsen 

af projektets indhold. Hvor bilagene ikke er try~t med i projekt

r apporten vil det fremgå af bilagsfortegnelsen. Bilagene -er nævnt, 

og de vol være fremlagt ved eksamen. 

Bilag nr.: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lo. 

11. 

12. 

Udkast •til struktur for fællesprojektet 

Oplæg til nedsættelse af undergrupperne 

Spørgsmål til Teddy Koch og Peter Hjorth ved 

mødet i Dansk Sygeplejeråd 

Båndoptagelse fra mødet med Teddy Koch og 

Peter Hjorth på Dansk Sygeplejeråd 

Arbejdspapir til storklyngen vedrørende under

område, formidling m.m. 

Spørgsmål til Ib Dahlsfledt, A.P. Nielsen, 

de kommunale brandfolk, Peter Thaysen 

De papirer vi fik af Poul William Falck 

Båndoptagelse fra interviews med Claus Andersen 

Ib Dahlsfledt, A.P Nielsen 

Lokalartikler og lydbånd med interview af Peter 
Thaysen 

plan for mediekurset 

Synopsis til pilot lyd/dias -serie 

Speak til pilot lyd/diasserie 

13. Brev til Marianne Antonsen 

14. Teddy Kochs artikel i Demokraten Weekend 

15a Første artikeludkast til Demokraten Weekend 

15b "Sidste udkald" - artikel i DW 

Vedlaqt i proiekt 

nej 

ja 

nej 

ja 

ja 

nej 

ja 

Bilag nr: 

15c "falck - det private monopol"-artikel i DW 

16. Båndoptagelse med Rasmus Bech 

17 • Arbejdspapirer til Land og Folk 

18. Manuskript til Aktuelt 

19a Manuskript til "Brandmanden" 

19b "Det må være på tide at Falck kigges i kortene 

2o. Brev fra Kurt Ojgård 

21a Manuskript til "brandværn" 

21b "Privatisering af Rednigstjenesten" 

22. Artikel i IIBrandværn" - "Falcks ekspansion 

23. Manuskript til "Dagens Nyheter" 

24. Svar fra "Dagens Nyheter" 

25. Båndoptagelse fra Natredaktionen 

26. Brev til Natredaktionen (Eva Suszktewicz) 

27. Egne kommentarer til privatiseringsrapporten 

28. Bånd hvor eget bidrag til Natredaktionen 

skinner igennem (8 . marts 1984) 

29. Synopsis 

3o. Ny speak 

31. Lyd/dias-serie 

32. Bilag 1 fra Privatiseringsrapporten 

33. Vores brev til Ole P. Kristensen 

34. Ole P. Kristensens svar på vores brev 
35. Peter Hjorths artikler i brandmanden. Omhand-

lende hele "Ass,~ns-sagen. 

1 . Sådan blev Assens brandvæsen slagtet 

2. Amtsrådet vidste for lidt om sagen 

3. Er Falck blevet en fare for samfundet? 

Vedlagt i projekt 

ja 

nej 

ja 

nej 

ja 

nej 

ja 

ja 

ja 

nej 

ja 

ja 

nej 

ja 

ja 

nej 

ja 

ja 

ja. 

ja 

ja 

ja 
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INDLEDNING 

Vi har valgt at udforme vores o~læR s å det hliver nemt 

for evt.andre at brug e vore s to e mpiri s ke e ksem pler i pro

jektsammenhæng . 

Vi har t a~et udgangDrm nkt i. en be !, k1"ivelse af ::1rbejds

metod e, som e r at læse i et fa r længe Hi den ud arbejdet 

arbejd.sparpir ( ern r-1 iri s k t:ran :_:l~ .ni~lg (.': .: ·✓ . ) Uni] erv e .i .. ; iiar vi 

haft probleme r me d at finJ. e :,rh f h vo rd a n vi i n,-fo oJds mæGsigt 

skulle udarbe jde oplæg[:et , .i let v,) r·e ,s <c' mmne - of'fen tli.g e se r 

viceydel s er r eelt, dækker hele :-pektr·,,t, ,;i' omr :'.\de :· , livor man 

.fo rsøg er at pr .ivat j s erer . ? ·:· e :::fo r· ~:.t ] ::ve r;t. ciplrnc· , hvor vi 

) skul.Le Oæk:{e sr:untli.r}:e ornrf\l e r( .:.H) ;:; i: uk v ~:L } e ~-:Jiv e noge t 

overfladiuk )har v i val g t en s ektor vi ikke h a r be. :kæftiget 

os med tidligere neml i g Brend , r ed ni ng og amtularcet jenes te , 

et lj_vsvi.gt i gt område som man(;;e :;ier,ne uker er i kontakt med 

hve r dag. Vi har. s pecifikt va1t; t r:u·"ndf; luirning ,, cim empi 

risk områd e, da d e problemer som finde s på det te områd e, 

efter vore s mening er sA s tore at de cgså vil in te res s ere 

,-

:) 

., anp.re., . 

DET VIDERE ARBEJDE I GRUPPEN . 

En d i sk ussion af den fremtid i g e st.nt,, tur i g:r l;ppen. 

Hv ordan skal relationerne mell em emmnegrupperne og stor

gruppen være? 
En formidl i ngsd i.;c;lrnssion. ilv i :., v i ,.;kal lav e en fælles fo r

midling( evt. dias show. Jer det nok pi t ide at tage den di sk

us ::- ion. Dette ~-;. n l gø r en ri f p rakt i t~;-:._e o~::: t i d~;mæ~::s :ige g rt1nde, 

da et s ådant projekt o:ft.e er 1r1 E:re t. id :..:: k:: .. ævende end man urcid. .;,. ':" 

delbar t fo rest i lle ~ sig . 

En udaJ~bej cte18 E af tid t~!1lar1 0g dlv.J~[1dJin a :~ . 

Opret ~eh;e at en k,)::irclnitat j_ons1;,ru ppe bet~t:'.,er;.de af en 

pe r s on fra hver emmnegr11ppe. Gruppe:·t ,.; !rn. i holde styr ,på 

t ing e ne - l av•c, d iver::ie aftaler o,;v . ' 

En d:Lskussion af hv or dan v i skal gå Lil examen . Skal vi 

" gå op" som storgruppe, emrnneg ruppe eller på tvær13 af eirunne

grupperne eller hur? 
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SAGEN A3SENS. 

Sage n om f or søget på at privatisere den kommW1ale brand

slukning i Assens, er,når man "dykker"ned i den ,en uhyre 

speget og dunkel aff æ-re. Vi vil i de t f ølgende prøve at 

ridse problematikken op og kort r edegøre for udviklingen 

i aage n . 

Brandslukning er , ,r,odsat acr:bul.ancervæs net ,e t område om

fattet a f lovgivning ~om fas t, ~,æt ter minimu1n,,k rav ene f or 

kommunernes fo rpl i gt el ser på om r åde L Falck :.;om ind tager 
en monopoll igende stillin1.; på dette ·1iv:.iv i 1,:t i ,-:;e område , 

har hort::oet fn1 det r; torkøbenhavne:.·: .. e omr å,, e og nogle f å 

ko mm t.mer al a rn bul a n.c e:;0 r ,;el , 1·eJ:1it1p ;t je1,,; te ~:,.·· l,ranJs luk 

ning i Da nmark, (}ennem m,~nge å r har Fa l ck for :-; "g t at ove r 

tage d e kommunale brandvæs ner ,dels af økon.omiGke år sager 

de l s fordi den prest i ge som følger med er "guld værd". 

I Assens s tartede privatiHerings f orsøget e f t er at den 

bo r gelige flø,i i kommunalbestyrelsen fik flertalle t, idet 

de unde r budge t planlægningen stillede krav om at man s kul

le forhøre sig hos Fal ck om e t tilbud på brandslukningen. 
Da Falck på Fyn 1 ·for vejen har pæsten _hele brandslukningen 

undtagen i Odense,Middelfart og Ass ens ,var Falck selvføl

gelig meget interesseret i at overtage den kommunale brand

slukning i Assens . 
Der er en del uklarheder om hvilke tilbud Falck,.- fakt isk 

har givet Assens koinmune, men ser man på neds tående tabel som 
viser udgifterne t il den kommunale brand slukning 1 · ·Assens og 

Falck• s pri ~; er som er de aftal t e normal vederlag i overens 

koms ten med Kom:nunernes Land s f orening 1982 ,vil man se at den 

kommunale brandslukning i 19c2 kost ede 327 . 996 . kr.(pr isen 

er for 2 slukningstog) 

Tabel 1. Fra Assens beredskabsforvaltnings redegorclse 

Regnskabsår 
Komm~r,~i - - Falck Falck 

____ _ b_ran_~~-•~i~r, 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

150.233 
210.942 
226.138 
236.190 
320.896 
327.996 

1 slukn. to~ --·· 2 slukn. t~--- -
294.975 527.535 
350.520 566.690 
379.350 
4 26.346 
454.213 
519.365 

622 .215 
698.075 
743 .640 
830.2,12 

· Ovenstående sammenligningsi;rund lag illustrerer udel~kkende kommunal brand
slukning kontra Falck-slukning og illustrerer eksempelvis ikke, at det kommunale 
brandvæsen vederlagsfrit overvåger de direkt e brandalarrneringsanlæg fra for
skellige firmaer og institutioner, hvilket ikkti kan forvente1 ;if falcks RPdn ing,• 
korps. 

) 

·. ) 

Direktør Poul Falck hal1 til Fyn s St ift s tidenrl e oplyst , at 

Falck ha r tilbudt at overtage br ands l uknin~en f or ikke over 

550 . oookr. i 1983. Denne pris er for et slukn i n~stog , og vil 

for As::i en:-; betyrle et ringere bered,;kaL end det nuværende. 

Direktør Falck har påpeget,at det i føl ge brand l oven kun er 

nødvendigt med et s lukningstog (det er et mi nimums krav)End 

videre har -- 11sn t iloudt at købe Falckstatior,en for 450. ooo kr . 

kontant samt ista ndisætte denne for 1,5.million kr. 

Ud fra d i sse oplysninger vil beredskabet blive halveret 

og den årli i:~e udgift ti l branddukning at i ge. Der er dog 

ingen som kender Falck~s fakti s ke tilbud,men de kan ha vde 

givet Assens kommune et· dwr.ping- t ilbud,denne takt i k har 

Falck benyttet før. Falck gav i 1970 Koldning kommune e t så 

fordelagtigt t ilbud på brandslukningen,at kommune n r eel t 

inte t valCT havde, og derfor indgik en lo lri g overenskomst 

med Falck.Da man i 1980 skulle genforhandle overenskomst -

en var det ikke længere noget f ord elagtigt t ilbud, idet 

Falck hæv ede prisen med 6:? %. Da Kommunen i 1970 også havd e 

solp;t alt ma teriel til Falck var kommunen næf.t en tvunge t til 

at f ort aætte "samarbejdet " :ned Fa lc k . 

Efter at, forhandlingerne mellem kommune n oe; Falck v,n· 

t r·!J];ket i langdrab safte Fale/.. t._r ·,t=n!' på ved at oplys e kom

munen om a t mar. ,hvis man ikke . fi k en fornuftig ordning s and
synligvi s var nødsaget til at nedlægge Falck -stat ionen og 

flytte ambulancerne fl'i'a by'c!n. 

Den ne meddelse af:J1.ec.kom en følelsesladet avi s polemik 

,hvor Assens sygehus blev blandet ind i sagen da de t i 
forvejen truede s ygehus for at bestå måtte havde en akut 

funktion. Hvis Falck gjorde alvor af deres trussel kUJ111e 

sygehuset ikke længere havde sta tus som et sygehus med 
akut modtagels e . 

Denne Pre sr:i on sor.r Falck qva s it mono pol har udøvet vi s er 

kla r t hvilke konsekvenser det kan f å når livsvigtit:e funl·:-

tioner i samfundet vare tages af et privat selskab . Det t e 

har fået t icllieere indenrigs1ninister Hennli.ng Rasmussen t il 
at bede i nd enr i 1:,sminister Brit t a GchaJl HoJ.berg(Vice borg

mester i Aus ens da s agen startede 1orn at und ers øge omstændi g

hederne om1'.rir:g As:, ens sagen . Dett e har forløl.Jig resultere t 



i e t ::-.var,hvor Direktør Falck nægter a t havde udtalt s i g om 

necLrn'!:,ning a f Falck - s tationen i Assens . Men vi er i bes i dd

else a f e t brev s om klart vi s er det modsatte. 
Uddrag af brev fra direkt ør Falck til Amtsråd smedlem El s e 

Knud8en. 20-11-1982. 

spørc
1
!;malet om fr<'mtidig forbliven i /\!;!;ens kom~unc sk.1 ! bc,

hnn<li <',--; i korpsC'ts hrstyrclse den 14.12,1?82. Mit g~t pn 
uclf ;i l.uct. er, at kurp,;i-ts best.yrcJi.;e vil p.il,~gge clirckt1oncn 
for Fyn at leve op til beslutningen frn 1967, d.v.s. at 
frnflyt tc ntnLJoncn C'[t<'r s;i mr~d med Fyns Amt. 

Jrq ,:knl crk<'nrlc, at ov0nn,l'vnle skrivelse er blev<'t l~ng. 
Dc:i. er i mjcJl c,·t.id vigtigt for korpset overfor bc(olkn'.ngen 
i /Iss e ns k ommune at understrege, at Falck helst forbliver 
i /1,--;::.-n,-;. f>ku]]r korps0t i\) Uqcvcl flyttr fra kommunen skyl 
<J., ,,, cl<!l t c nlenP, at 1\,--,,;rns kommun<' j kk0 Q1n,;k0r nt. ov<'rc;ragc 
OJ>'J •·•v• ! r ti 1 Falck, der k;,n ,3ø1·c! l'n for!,11vr•n fo11111ft t<J. 

Vi a rbejder på at få indenrigsminis terens s var samt bi lag 

i sagen til yderligere grans kning . 
Afgørelsen i denne sag faldt d.11-12-1983 hvo r en,til 

a l ] c:; forbavelse ., enig kommunall'•es tyrelse besluttede at 

man ville beholde det kommunale brandvæsen , Falck:1-s fo r
søg pi\ u-t overtage hele marked er ikke s toppet med denne 

afgørelse,da der flere steder i landet·ves0rer ligende 

sager. 

) 

) 

PROULEI/KATAT or: 

K~n e ve ntuelt i nd 0 :l som ledetråd, iue,l iration,:;kild e for e n probl e1cform..1 l e rinb. 

s pø r 6smål af 6enerel ka rakter vedrørende ,i 1·ivaliee rine,/uwdern iaerin,., . 

1. q vil kc kriteri e r prod..1.ceree de r efter i n~•mold ~ vi!l de n offentl ibe - ub de n 

privo.te s e ktor. 

t• Jf Vad e r e n of.fe n t lib o,i 6ave. •rv i lke normer o.,, 11vi l kcn ar6 ..1.ment a lion . 

\ !far den offentli 0 e :,ektor e t,e ntli;; ikke eawme ana r k i:s k~, :-caraktor I\OJD den 

privotc a ek tor, er de n i kke ..1nderla..,t aumme k a ,i . ba v~0 cl:,ealove . 

3 . r:; r cler l ovbivet f or .hvad der e r o:t:fer.tli"e op.,,11ver. 

4 . •ia r det of i'e ntli"e !lin e ..,o n d,nai:,ik som rAr deL t il ut sv<1l me o;,. 

\ 
1,'ed andre ord, det a t de t off. p rod ... c c rer et t e r riLe ricr nvv r ;i r ofi t. . c:ce 

e r e n nø vo m! i b ue<l ,uu du rmL. U Lr is La 11J t.i:.. i.:.i., L.> r od Jcerc bil ) i , .. eru , vi l l., C!.. 
S()<.i~l,\o~' ·•"'f , .:;c."""'---~-CP.-6i(r<11rt.1',.( 

.fø r e ti l e n uy i->"· · en ue t i v!!al is et·1n0 7-. {\ :. l i sU t·n k'f-a i't. rett e t r<,o d i1r1vuLi~e-

rin..,ebeetrae l>cl s t:rne ) . rrvis de i.te- e r tilf,d c!<. c k«ia"er d e oor" erli.,,e :.s ·i mod _ 

vindm11Hl e r. 

'.,. p,r de l o i'fentlibe ,.tncie rl ac, t mo no ;,ol ti. l s;inu t. 

1. rr vilke n kontrol har det oi'fentli..,e over en vi c,rno,nne d eom Falck , de r meJ 3 .i_ CI 

monopolliu ne nde dominans på amb.; lanceområdet 3&.lut. e n oms~t nin6 på l :ni l~ ianl 

er en e kstrem me0 tfaktor. 

2. ~vilken eikk er ned har de t o i' i'e ntli6e for a t ra.lck ikke anve nder offeh tl1 0 t 

be t a lto <1 drykninc,sk nrpe t il o; wevcr uf ~ ri ,~ L k~ r~kle r. 

li c t offcn llic,e. 

4. :rvi lken k ve.litetskontrol er de r med et lilsynelu.dende e1.tromt kompeL ent k. o q ,s 

som Fulc k . 

5. Hvilken s i kke rhe d ur de r i or ~ t fal cK n olde r et ri me libt ~ri s le je a~ 

ikke p l .;dsc l i .; f øler LrL nu Li l n t ha:v e r; i ne t!l.k~ t e r. 

L. BUr<lt: der ik:<.e v~rr-: 1/iaa E: c t in~c r et.nlu 0 sl ini e r f' <.> r F··s ø.rl>e" de . 

7. F,r det i.k-a, ~etæm:clic,1. ,,t det offc nt} i " D ved en ..idl :i c it.eriu.., a f ~ .1!" .. '?..'.t•"-~~r 
brinue r s i u .i a !'tlll.:I\L>i uhe d uf er1 privat v i 1· .,s o mh ed hvi~ pn.:.d'ithene)'n· t.iar 

har e n f ør ~l u p r i orit e t, 5 0m fØ1 6e u f ~riv . • k • r a t. 

d. Hvordan e i kr c r mun s i b mou uonde fa.n 0 e r i. .. . :-,\ ~ : ... ( 1'r:1•·· ~·r( 1 :-. t- .. .. t . \·.- \ ·1 J t.!• i 

9. "Vilke n r e ,slig slat.-' s ha r e vt. k ,rnd e r t il 11.11 u..1 l a nce n i rel a tion ti l f ulck. 

lo. Er del ell bol<llinr ,iit..iati.on at Falck f. ek s . i l(J ueunuvn koniu rrere r me ci de t 

off. , når det i ydc n1t e kon:,e kven:i be t ;;de r at ralck p :1 ..1. l"kk.eeetede r ·rent 

fakt i :,k l'j;, r ner ti l11kndekomne f o :--an ø0 nent, p ·l de komm. an:,:i.t t e amb.;. fol k . 

. ~, 
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det ka n ,.,.,.,pe Vtt;t'e den sll.l0 S e ?<se u,p lcr man hos u.e uor,:,erli
0

e t"'uiter p .1 

11u r man .fremhæve , de :;u.nde el e,.,e n t o r- i itonKJrT L1 ,;;en mellem priv/o f.f ::ick.tor. 

11. Ka n ~an for estille s i 0 a t f al ~k ~lJdse liu dr o~per e t Jru n tallel L o ar4de . 

12 . 

1
., ~-

tr<.1er u,e d llt d.ro,>pe ot 

.; nder ue n visuin" Lil a L dut "ande li0 L e r e L ofr. anevariiområde for a L få 

htt;ve t si ne L ket u r. 

p;r de r ikke be aov for en l o v c, ivn int.., ;, i. o :ri r ·11.le l.. samt et llVildibt tils:,u, en 

·, 

1· 

) 
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FORSL! G Til. MALGRUPPER• 

a) aefolknin0 en i al almindeli 0 ned . 

bJ politikere i komm,rncrn1.; 0 0 amterne • 

c) folketinbete poliLikere ( VS, SF 06 SOC )• 

d) Tillidefolk fru falclc Ot, -cumrr. J nul t b rttndva,sL11 . 

Ovr.:RV':.IBLSER VF.l)R"R-r.:N!lE HV AD T'ER SV:Al. ?ORl.<IU!ÆS 1'Il, onNSTlErmE lt'1.GRUP ?ER · 

ad a) 11ateriale der kan påvirke · we nin0 sdanncl se n . caaeii. BB-e,c,r"rndeaterial e . 

ad b) En r e dtLø relse for at t,rand::il.tkniu" ilclcc k.an be tale ai.6 i privat r1.; 6 i. 

Et op lttu vedr J ren,a , a l"privntis ~r i.:..,,uer ki.:, p il.vise a t rationali t c ~en 

i den o f f enLl i 0 rs sektor ( he r· sp eci fi'< t i.iro.11<.l:sl.,knin._., 1i.111b.1lancnk11rse l ) 

uden vanakel i .;!1 t, do r kar: m,1le sit, med til s varende ru.tionalitet .i ,.itm 

p rivate sektor. -rienk t som et "ru.ud.la_, for ucsl.\tnin6 eta"erne i de 

komrøl.lne r ob amter hvor ;)rivat;i ,ierin0 s tl.lnken etadib er akt.1el. 

au <: J En ar"Jm1.;nLation fo r nødvendi"heden af en lovi;ivnin,, på 11.mbl.llanceom

rådet. Kan al å på no"le rent etiske kriterier eawL ca::iea. 

Et foreø i; på at ans'<:ue_li6 6 øre n·voledee der ikke er styr på, om 

det offentli"e e6entli6 får den vare,aom det har betalt for, 

ad d) Nogle kritiiike kommentarer vedrørende f orskel le mel~em Falck Oc, 

oe t offentli6 e på føl 6end.e områder ner tænke11 etadi 6 på ambu. OQ brand 

l øn ( bedre ·.hos kommunen 

esrej 

anea,t tel ses forhold 

arbe.diiwiljø 

uddannelse, bemandill6 

foreynini;esiklcerhed. 

HVORDAN $'{ IL mm FORlt.IDLES• HVORDtN KAN DER FORMIDLES . 

ad e.) Da0 blade: artikl e r,1,.,serbrcv e ,lcroni k. ker . 

Lokal blade 

Lokalradio 

11"seriJreve i berørte ko.iun.1ner. 

:eort indslau, nva<i. a er er u.ktJol t. 

DR• : evt. Båndbixen. nieklla!lion, monta_,e, interview. 
ad b ) Empiris k materiale e vt. i for11, af a rt ik-.-,ise rie ( SYc,B,-lle"eaken, KØOen-

havn .) abmt et lette r e t eoretisk afiinit. 

e.d c) Miniprojekt om amb.1lance tjeneste aom den f-.in,,erer hos F'alclc. 

ad d ) En \compa.rativ analyse ( novea ) privat/ offentli 0 aervice. 
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' IRA, 11 -153-
FALCK - gruppens SYNOPSIS. 

Vi forestiller os de 5 min. l yd/di as som første del af et tredelt 

show med flg. inddeling: 

1. Indledning. 

2 . 

3. 

Et historisk f orløb ridses op or~ de væsenligste ;:ispekte r i "' 

s agen dr ages frem i den kronolo~iske rækkeføl~e de optrarler. 

En problematiser ende ho ldningspåvirkninl" de l hvor problem- 11 

f e lter behandles mere uddybende. Herunder eventuel redegø

relse for alternative l øsninger vedrørende ambulancekør -

sel. 

Handlingsangivels e i re l at ion til undersk r iftindsamlingen. 

Herunder redegø re !0r hvor beboerne i Assens kan rette de

res henvende lse. 

/fvi.<,{ ·•••::::::•::~:::·:::;:;:::·r,nt tids=ssigt fra~ ictag forestil-
ler vi os flg. problemer nævnt i. f0r s te del af det tredelte forløb. 

:ledenst,\ende problemstill inger er ikke strukt ureret men t ænkes nævnt i 

den rækkefølge de optræder i 

b:•s+;yret og Falck. 

sagen. Forhandlingsvanskeligheder 

/. '""' '2. /'l',2 
Gygehuset draget i nd som gidsel, 

mellem 

Va:1S '<E: ligheder ved sammenligning af J<'alcks og det kommunale brandvæsens 

rentabil i tet. 

Sammenblanding af kommunale og amtskommuna le op~aver/ans varsområder. 

Borgernes placering i forhold til Falcks beslutning om fraflytning af 

station i Assens. 

Tilsidesættelse~af lokale interesser. 

Perspektiver ved Falcks overtagelse af brandslukningen. 

.Falcks fornandlingssty rke. 

{1<,,til1 ====== === = = === == = =-~=== = === ~ 

~l borge rne i Ar;sens som bliver ramt af Falck be s l utninp; og som i vores 

øjne retter skytset mod de fork erte instanser . 

,.-1
. 
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Hvor vi fo r estil l e\. os en frA mlæp;p;else af f ørste del som et forsøg 

pA at oplyse beboerne i As:, ens ~en nem endt en et borgermøde eller rund

de ling af pjecer. Evt . kan v i nå ud til bebo erne i As s ens gennem lo

kalrnd ioen. 

·~- 0:{.-;1 
M Assens er en af de få . kommune~.r-cr;;:--endnu hor et kommu-

.. 
M ..!<.. 

Afhængi g af hvilken formid1 ingsform af de tre ovennævnte vi vælger 

• vil vore~ medie blive: 

" 

Ved borgermødet, et lyd/dias show 

Ved r unddelingen, en pjece 

Ved lokalradioen, et lydbånd. 

~~= -~ ==== ==z========= = = = = = === 
l~\ 

Re jse en debat om privatis ering eksemplificeret ved Falck, sætte spørg, 

,nalstegn ved den kritiske stemning, .der e r re j st mod henholdsvis bysty1 

og de kommunale brandfolk. Anskueliggøre at de beslutninger, som er taf 

· kommunalt regie ikke retfærdiggø rer Falcks fraflytning. 

►It ·.,;:=~ -~:"=r=cm=¾-~====== ===== 
Opnå en forståelse af hvor angrebet skal rettes mod, samt spiren til eI 

o.t' 
forst ~else hvorfor en ambulancelovGivnin~ er n0dvendig. 

Vi har valgt ovenstående del/afgrænsninr; udfra flg. betrar,tninger: 

For at opnå ·et rimeligt kvalitativt indhold som senere vil kunne 

indgå i en helhed har vi valgt at kon sentrere os om en del,der på det 

rmes' ·e kan færdigproduceres. 

Sagen er ~afsluttet .og-ve<i---eca epeygning oi-nar valgt er"cfet 

muli.gt på -·-et- senere tid-spw.kt at ioddrae;e s~geus --!'Q.t"tsa-t-t·e--~~- ik',1, 
b , ti,.;, I 

Vi opnår med hensyn til anden og tredie del en vis fleksibilitet · < ,,. . . , 
i r elation til fællesprojektet. .(/'.'· 

\f,!,' 
Muligheder for at relaterer første del til både et fælles projek1 

og et d i r e kte Assensprojekt. I 
' Før s te del kan forståes som et modul der kan anvendes i 

ge sammenhænge. 

forske llj ;1, j i 
. ·: 1· ' 

' 

I ' 
' ;, 
11 

lj nol t broridvæsen. 1 

Ellers bliver brandslukningen vare taget af Falck. 

Ind til 1967 tog Falck sig rent faktisk of brandsluk

ningen i Assens - men i forbindel s e med budgetlægningen 

5' for67 ku·nne kommunen og l=olck ikke bl ive enige om d·e+ 

.,!konomiske betin!=Jelser for ,et fortsa t samarbeicle./d_) 

Uofficielt oplyste Falck at det vill e blive henimod 

( dobbelt så dyrt som ventet. 

Brandinspektør Ib ~ahlsfledt tog konsekvensen oq oorett ede 

~it eget brandvæsen 1 . aoril ~:i m 
Herefter overvejede Falck hvorvidt det f9,r t ,s o~ ·" ille~;· · 

v~re ·rel'ltob-Pl . .t ·at .be9.ore , :,sJ at:i,one.o ... L.Assens .• ':'o'l c 1:.s . 
. ' )-- . . ":... . . .,. . . 

oro:du'ktion li'v:ue:r •---på-·en • såk.aldt · somf unktion of ombul-nce -

7 kørs·el. redningstjene~-te . syqetronsoort og :,-.: brand--

slukning. Da disse ~etingelser ikk e kunne e fterkommes 

vedtog mon at der.i be·dsJe:-.ø.kon:o.in:J. ·sk e -• .. J \t,sning~vJ:lle 

._p.t flytte til Glamsbjerg .1-oJ>. .· 
( Korpset er dog blevet i Assens oo idag bruges 

5 
g stationen til oml,uloncekørsel redningst ,eneste og 

transport. 

være ..c 

syqe-

Uen diskussionen om Folcks tilstedeværelse i Assens e~ 

ikke endt endnu. 

_Alvoren i korpsetsbeslutning fro 19~7 dukker op igen. 

Efteråret 82 forsøger kommunen at forhandle med ~alck. 

q ~Iler rettere det er kun den borgerlige gruppe i byrådet 

der i forbindelse med en sparerunde indhenter tilbud fro 

Falck. 

Rorgmester Thoysen leder for~ondlingerne fo~ økonomiud- -{b .. I/ 
valget fog direktør . Poul . " William Falck re!)ræsenterer 

administrationen,/ Od,111~e. · 

Falck stiller meget ~lort op at koroset i f orhold til 

tL Assens riu sV,r ved en skillevei. hvilket betycler , 

at får de ikke bransluk•ningen må stationen i TI,. ~liss-

gode nedlægge.!) · 

,pdskillige mødereferater vidner om vanskelighederne ved 

~/\ at finde en tilfredstillende løsning. 

',· 



På den ene side står e t forhandlin g sstær k t f i r me 

der ikk e be høver ot to ge he nsyn til hvor r e ntabe lt be 

_redskabe~i Assens er. d 
Då den anden s i de s tår en kommue med velfunqe re nde brnnd-

11væsen og entrussel . de r indebærer ot byen kun vil bli~e 

d~kk e t :, af .ombulonce.kø r siel. .L 50"lme om f. ona s om .hidtil 

_hvis der står Falck på brnndbil e rne ef te r 1, januar li~ . 

/)Tillige • med fremkommer Dahlsfl e dt med dokumen t ation for 

at det i kke er billiq e re for kommunen at ov e rdrage Falck+ 

brandslukningen, 

It· 

I§ 

Og endeligt er det vigtigt at understreqe at det trods 

alt er det samlede byråd og ikke et økonomiudvalq 

der skol afgøre sagen. 

Det vil siqe Falck må finde midler . der kan overbevise 

15 kommunalpolitikere om fordele~ 

{På dette tidspunkt er det hele forvirring e n opstår, 

Else Knudsen medlem of amtsrådet oq ansat oå Assen5 sy-

gehus bringer et nyt aspekt ind i hele dis ku, s{onen, 

Nemliq selve Sygehuset , 

Det er et af de små sygehus e "' a n hnr ov e rv ~ , e ls e r O"l 

nt nedlægge. 

Hun påpeger meget kraftigt _ at et så lille s vq e hu s ' 

fortsatte eksistens ikke er let at forsvare . hvis der 

ikke er en akutmodtagelse og e n s å dan vil i kk e f i ndes 

i As sens når Falck flytter. 

Såre simple oq virkningsfulde argumnter , 

Falck følger tråden OP oq Eise Knudsen ,modtaq e r meqet 

hurtigt personligt ~t oar breve fra Poul ~illiam Fnlck 

der beretter om motdverne bag Falcks beslutninq. 

Ved at søge støtte fra politikerhoJd får 'Fn l.ck vind i 

sejlene igen. 

Dagspressen svirrer med indlæq fra læger . fagforenin~er 

/1 og borgere , der allefdtrykkker fryqt for hvafd der vil 

ske hvis ambulancerne f _iernes ,/ 

{samtidig føres forhnndlinoerne mellem Falck og kommuneft 

~ stadiq for lukkede døre -

På rådhuset diskuteres brandslukninq - i aviserne n~bu -

loncekørsel. 

De færreste er klor over nt to tina be vidst e r bl e v~t 

bla nd et s ammen. 

For det f • rste: b r nn rl~ l uk nl nn er en k omm un nl noqove oq 

det er by r 6d e t. d er ~nr de t "r a~r en de o rd. 

·I 

For det andet: ansvaret f.ar ambulancetjenesten er en 

amtskommunal opgave. Det er altså Fyns Amt der i denne 

konkrete so~ må inddrages. 8yraådet kan ik ke qøre naget. 

Falck udnytter sammenblandningen af ansvarsområderne 

og lægger derved et stort pres på byr&det der ikke vil 

\remstå som kynisk og umenneske!~ 

(2, juni 83 er sagen nået så langt dt økonomiudvalge~ 

) kan bede Falck om at udarbejde et endeligt forslag til 

overenskomsf kommunen o g Falck imellem. 

Forslaget fremsendes til underskrift i juli-måned. 

Falck er sikker på en overtagelse af brandsluknnqen. 

4en ollige: el indstiller økonomiudvalget til alles over

raskelse: (citat:) • at der ikke indqås et samarbe j de 

medFalcks Redningskorps A/S om biandslukning fro 1. jon -

uor 1985". 

Denne beslutning toge s af et enigt byråd den 12. 

december 83. 

Dogen efter holder Folcks direktion møde oå Hotel Sheroton 

I København - og mon vedtager ot føre beslutningen fra ~7 

ud i livet. 

1'1 
Llmiddelbart efter nytår blusser interesse'!lod s,.,tni.nq erne 

op igen. 
- Byrådet b8!0~tj~nnok en gong at brandvæsenet forbliver 

Z~ i kommunalt regi - med den konsekvens at Falck frnfly t ter 

21 
stationen i:--t,-y-en den 1. april 84 oq efterlader eet ambu

lanceberedskab 

14en 

~4ed 

denne gong reagerer byen Assens voldsommere end sMst . 

over 4000 underskrifter bnnker man oå rådhusets døre 

Kravet er at den loknle ambulnncedækning ikke forrinqes. 

Derved tiinges kommunen 

med ambulancer at gøre 

/i om brandsluknngen. v.,'L SO""'lt'> 
På byrådsmødet den 11 . . februar ~ byrc',-:let for nt taqe · 

der stadiqvæk ikke hor soor 

otter i forhondlinq med Falck 

den endelige ees lø1111i11q1 bt'.Jl.l.t~4 , 

: ") 

,, 

I) 
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Falck - det private 
monopol 

.":F·,: '>.i :'L.BREVE 

Hvad med 
den lille 
løjtnant? 

till idsvot:a I Forbund.sda~t:n, 
h1wdr dt en JNnd denil: 

Sporf'nt fra Wrimurepu · 
blii.ken J< k.-æmte. De111•nc 
Vl\r de p:i.rlamrn1ari1ke for• 
hold i Jen tyf-k t! Ril[sd1,: i 
den ~ad k11otilke, at hele Eksemplet med 

Falcks pression i As
sens \'iser risikoen 
ved regeringens pri
vatiserings-tenden
ser. 

~~~i:~i~~: 
T[';E TR,E RUP 
01 :'\IAIKE~ KJ Æ RULF 

F ALChS Re-dnin11korp1 
O\'t'Mm&•r brandslukningen i 
A Ht'tW • 

Et knebent nen■I i byri
det 11tmte for deMt privati• 
se ring. Borpneste-r Thays-en 
fra \'enstre trodudt d,n 
borcerii(e p-uppe 01 stem11 
ummen m•d fem 50cialde· 
moknner imod fortl11et. De 
en1krde- ikkt ■t lo.de 1iK 1ty-

re e! Falcks åbtnlyse 
pression. 

Duudtn forekommer 1i
tuationen yderligere ifO
tuk, fordi kommunen ttelt 
ikke sparer en krone, tvært!.• 

. mod ,·il det koste Assens 
300.000 kr. • rlirt at entrere 
med Falck. 

EN AF dansk erhvernli\'& 
IVll'l'\'1t1tett har i1en 1piUet 
med m1.11kleme. Faldt har 
en lrll1 or:,sætning pA ca. 
1,1 mia. lc.r. Hentferhah·dt-
len o!Iendige ti\Jkud hentet 
ml htnholdl\is amtemH 01 
kommunemu kasser. Btlo
bets ansetlige størrelse ,·id
ner om den monopollimen
de su.w, Falck har opn.ht, 
Mr det cælder vant11elun 
af de to linvigti&t orrentli1e 
op&avN>rnrider, nemllr 
brMdslukning og ambul.an
cetjenute. 

Med denne statut i l')'Otn 
optræder F1kk MXn en eko
nomiJk mtitfaktor. Stat 01 
rolict er korpset bl~et IA In-

• VizØlt frrm •t•d for Z.tin- teireret I det dansk• um-

• ~ litttralt.r• :::• •~:rn~~~lk~~::~:~ 

j o,, Maria Argutdas 

samarbejdeL De ateder, 
hvor det offlllntlia;e forttrak• 
ker at udføre op11\·eme 
Hlv, afventer Falck blot det 
ru,n,t11• øjeblik, hvor det 
kan ll kon:ununen/amtet i 
den tofte pyde. Akkurat 
aorn det foreJik I Anens. 
Tredie 1an1 udrnaMvrede 
en effektiv pr'Halon kommu• 
nen. PI trode af, at unit.lis• 
n.tionelle ekonoml1kr over
vejelur talte imod den en
delie;e lesnin1, 

DISSE forurolie;ende per• 
■pektiver er tidli1ere blevet 
antydet i OW. Teddy Koch 
navnerl1lnartikellOW 10. 
febr. 11Ja til privatiserin1 -
atlv om det er dyrere• aam• 
menhansen den iaanr·•· 
rende debat om pri\fatis.
rin1-

en re11.litet længe for, privat i• 
serin p btgrebet fandt vej til 
ml"diernt. 

det parlament11.riske sy■tem 
l HE~HOLD til den danske kom i mls'kttdit i ttore dele 
grundh,r,·s § 15. 1t.k. 1 k.an • af den tyske t>.folkn:ng. Det 
ingen minister forblive j sit bn ikke udehJkJ.: IP!I, 1t den• 
embede, •efter at Folketin• ne antiparlam.-nt&iUe 

· Man flUtcs til at opfatte 
privati1trings1Jdv1!1tta be
atræbelier p6 at loftt F alck 
som en lidt uhtldi, analgt.e• 
lcftning, h\'or in(:tn 1minkt 
kan skjule de bere-Kf\ende 01 
lcynl1lr.e trark. 

get har udt■ l t sin mistillid til sttmning vt.rf-n af!n.a1em, 
$l ham«. En tils\•arrnde be- til. at Hitl.-r i 1933 kom til 

1temmel1t Ce.!ltler ikke for m•iten. 
Forbundsdai:en i Bonn. l H\'ERT FALD vil.le 

Manltansletikkevelte m medltmmemo af dn parla-
vesttysk fapini&ter med et mentari~ke r!d 1k&ffe ■tabl• 

HOLDBARHEDEN i 
Falck-eksemplet tr apinkelt. 
Fordi ruliteteme har \'ist, at 
in1en af de kn.\· 01 forud
uttninger. der ber danne 
basis for tn fornufti g mide 
at udliciitre orfc-ntl ige op,:•· 
ver, ikke er t il stede hos 
Falck. l • pri\'atiuringsrap• 
por1enoc er m■n opmæ rkaom 
pi nogle ekonomi11k-tekni• 
ske kons.ekvenser i udlicite
rin1 bl.a. faren I monopol• 
danneleer. Ariurnenteme 
l}'der her pi,, at der blot 1kal 
air.ab•• muli1hed for. 11.t dtn 
udbudte op11eve kan udferea 

mlatlllidrvotum. Med et d- le pulnmentariske forhold l 
Htnnin,t Røvnuu tnfS)-~ d■'!t kan man lam vaeltt,.. de:i r,)'e forb?nds~publlk. 
hou for en lø..·1tfrnini pd &enngschden • forbunds- der bl.-" rrundial(I i 19,9,0( 

ambulannornrddn. ~"~:~a1:3et~~ ~nt; ~~n~~!:i:ill!~· t::; 
medlemmer af Forbundtda- forudse: 

1 0f ~~~if.;',t',rt Hl mono-
pol 01 er dermt d ikke uo• 
dtrl■ct de treiditlonelle kon• 
kun-ence-momenk'r. 
Rapportena lesnin11model 
er I denne ummenhænt 
fiktiv. Kommuner 01 amter 
har ingen reel muli&hed foc at 
overcA til altemative laanin• 
1•r, eom opnittelten al et 
•aet bered■kab I ni•llteten 
er. Dat vil v1trt utrolirt re•• 
■ow'C'tluevfflde bide •kl> 
nomi•k 01 ~ldameulJt at 
1kul11 hamle op mt d Falck, 
dt r jo bHerer ,in produkti• 

om.rfide, mA famle si1 frem i 
blinde, nlir der •kal ta&tt 
1tlllln1 til F,lcb lesnin1•· 
modeller. 

DET ml ,1rre pJ tldt, at 
F1lck ki&e:t■ efter i semm• 
ne, 01 foresparplen i Folke
t ln1et om •rnbul1nctkeNlen 
fra Sodaldemoluetitl. VS 
OJ SF tages 1lvorliJt. lr:.iti" 
tlv t il en lov&ivnin1 ka.n ikke 
komme hurtlct nok. Eller1 
AbnH der aldri1 mulighed 
for en ertektiv kontrol 01 ■ty• 

~~!:,~:,j;~ 
korpt Mlaer foc stat Of 
kommune. 

Iit fire forfotlitM studnw 
1an,/lu,,uuid ... 1to~pd Ro,
!ibJe Ul'Wlffliuu«nur. 

Holdfast 
on pli en Ukeldt um!unkt.i• 
on er de t ildeha op111ver, 
11m1rbejde pi tv•ni el 
kommunr(;nl!nstr. 01 I aid-
lte ende er korpsttlkke un- • HOLD FAST•, ab-" du, 
dulact knwet ornat 1ku1le Sti& Fjord Nleleen-, i DW. 
opfylde diver■e politiske Det har du rtt i, mtn det er . 

mi•:~~~ÅENDE er et t::: ~!'tt~~'J' =ci:/d: 

ren, der udtaler derH mis- 1) at en forevanminbter 
tillid til kensleren, wntidli p6 crund af pundlose mle• 
navner en anden bnaler-- tankell1pttl1er fra • MllitJ.• 
kandidat, 10m forbundsre- 'fkcher Ab1chirmdien1t• 
publikkrn1_pnt1ident deref- (MAD) \i lle t.abe hovedet, 
ur 1kol udnavnt (se: oC P'- 1tedet fyre en 1en.-
Grunde;esett filr die Bun• ral: 
durepublik Deutscbland 2) ■t 11mme minister, da 
artikel 67). ' MAD's "beviser« våte •iG at 

DE~"NE omstandelice •re u11nde fra end• til 
bearræn,nin1 blev gennem- anden, mAtte Ji,·e den pi· 
fon: I anden halvdt!I af (O'er• p ldendt c•ner-al fuld op-
ne ar den rrundlovJivende rejsning 01 1en.a.n~ tw 
fonamlin1, kald.i •Paria- ham: 
mentariuhrr Ratoi. Nu nd, 3) at forbundslwuleren l 
der l dette rid ikb bare !)Mille fryst to:- den storw 

•buh-mandoi fra MOnchtn 
ville natste •t alskedi1• !• 
Dl!'Yllte for■ vanminister pi 
trocb af, 11 aamme minl.tter 

··:.. ,1.•::-:- ·. ::-:• blameret li1 ~ crua-, 

~

... , :;;=- •·. 4) at forbundakansle;.,,.-
.. : .• · .. da han pli en preseekonfe

·.. · ;' . ~ ftnce skuUe rtde1ore for 
. }.i · 1kandalen, pv 1A tAbelip 

· 7 · • cvar. at umtli1e joumall,tw 
· (vel 01d nu,l• dansk• kor

n-1pondenttr?) brad ud i en 
akraldende h&nlatter. 

.. / D e dybe 
floder" VI mener, det er virtirt a~ 

vare meset opmariuom pi 

eodt 01 tanktvakktndt tk• bliver • omvendt•. Her ~n
aempel pli de neptive . ktr Je1 lun pi bon:erl11:e 
upekter, tn uheld!& udvik• Mttat.folk med den konHr• 
lln1 kan fj bidt for politike• vulve•eka-kand.id,t, Steffen 
re 01 bors~re, nAr 01 hv{a et Møller, I epl~ n 01 HK'ere, 
privat foretapnd.t'Yia ,it der er bui1e for \·al1\cro
monopol ulv bntemmer, neme. 

MEN u1en har en side 
til. aom endnu ikke er blevet 
omtalt i hverktn dansk eller 
V'NU)ll presse: Hrrr Ganw 
Kltallnc, .der blrv fyret oe 
senans•t. er alt.d en 1ene-
ral. Han havde rtd til atttr 
peere en top-Jurbt til at va, 
retac• •In• lnt.ereucr. Men 
hvad ,ker der egentlis "Tned 
an lille tysk løjtnant, undfl'
offieer eller meni1 10ld1t., 
der pi uholdbar vie rni1tan
keli11or■ 1 at ~1AD'? 

•. ·•Et af~ ci~ mestervcr- =~.'":.;~1ud~fn':,~ ~; 
i. ur. = nuguk og u::r og i t en i ubkillise andre kom
. gnaorckkencle su:rk skil- munt r. Sent1t har vi fht 
. driøc al iadis.ne-re og hvi- kend11kab t.il, at Falck I H'ol: 

~) .. ~ •saibende ~:ningB•:,_· ·d· . • . ~!nk~~u::,~ ,:tJ:t ~~ 
n .r onon, c..,cftrll et le brandveHn. 

-~- •• ffl stilficrdigt fonalr, F:C~/frem S::!e;l m1:r!~er~ 
,muk mtn ogsl bn.t gru- 1kaempel pA, h\·orledu en 
som roman•. privat virksom.hed pli (or-

_J.a Sug,, Poliwttn nufti1 vie har l111topga,·en at 
fol"'·■lte/vant.1&"11 rn off•nt• 
lig udbud-Hrvictydt'IH. •En dt:31mmerig fabel om 

A ndd·:jefgc-ncs slulnhtd -
men ogd en foruclling om 

ler og modunninger•. 
K11rt S:r.1nd 

Dt,.,oltr,ten Wrtlund 

Kr. t6S,· 

<::ENTR.LI M 

RF.GERIXGE:,O:S ,1 pri,·11• 
tiserin1sr1pport• (udJi\·et 
al FinAnsminilteriet) frtm
ha>,·f' r I sin bnkrh·tlse al 
mulig• pri,·ati1trin11formtr 
r , lck IOIU et udmærket ek• 
eernpel pA, hvordan priv■ti• 
1trinptanktn har fht liv. 
Men privati1tringst1nken 
b.1 Falck er Uth ny. Den 
priv1t1 ,·ud11rlu al de 
ne:vnte (unJctionrr har VIP nit 

hvilk, tride der ski\) tnekkes Det er p! arbejd1pladser• 
L TendeDSer, man ikke mA n• 01 l føgbn-æj!eln n, hvor 

1aidde overhø4 R•1erir.gtn problemerne mtcrkea til 
·plt.enbr at udbyde andA, d11Uc;,0& hvormanopUt1n ~ 
offentli1e ydeber til privat.a aa dtt nedvendi1• I et tam• 
virbomheder. ■.rlMJde pi venstnftej,n, at 

Socialdemokratiet kan finde 
KONFLn<TEN I Auena 1tette til at lo1rivt 111 rra 

har ikk, kun bibrart o& en Schtotera rr11kkeskoder. 
kriti , k holdninJ til Falck. PA denne nJde li:Rn vi f! 
Bor,:,:-nu reaktion, h,-or bebmptt de ,·elbiertedes 
angi-tcn "'R mistill iden klart ~asini:-pøradisQf! borterl ie;• 
1kinnedt igtnntm, haro,·er• ~ rrl1en a r s1mfundet. Jeg 
bevist ikke bueo11 men ocsA kunne n~v11e me itet andet. 
fremtnrdende polilikerr, Socia.ldemokratitt har 
lwriblandt tidl . tndenri;:smi- 1lemt ain oprindelse. Hl\·de 
nisttr Hrnninl Rasmuutn dd ikke dtt, ville achlUter• 
(S), om behovet ror en lov- ismtrt ikke hø.\'f' bnidt aig 
givnlng pil ambulanceonui- med Isnende kulde.Jes fort. 
det. !Df'r rlul,terer allerede "tter gerne debattetl om 
•n for brandslukninc), Det dette vigtige emne, bide i 
er ikke holdbart, 01 lant:tfra disse epalt.cr, men opA pl. 
betrn1•nde, 11 de ,u,a\·erli• Torpr:U(j /, 4160 HcrWf•· 
p myndightder, fordi der moi~. 
rn 11. ntltr en 10\•J;ivnint,: pil t't Fl,mmi,v; Gro,v:ønrd. 

·--~:~·-:~r~•A~~ 
2820 GetuO/fe 

Hrlmuth Kohl · handlede i 
pøtUlr. . 

CDU-politikere, som <kn 
sti.,.sindede, t:•mle Konrad 
Aden11.uer. Blondt forsam
lincen var 01d fMende 50ci• 
aldemo;.ratu tom Kurt 
Schumftrher. Erich Ollen
h.auero,CatloSchmidoi;de 
to 1nsetc liberale TModor 
Heuu (den f•~t• for,. 
bund1pnuident) 01 11io
mu Dehlu (Hntrc ju1tit1-
min i11, l•r), OK nAr de be
cransede muh1:h('dcme for 
1r. t komme i«,e nntm mtd mis• 

Eks-soldater 
støtter 
fredskvinder 

K\'D,:DER~"E ved Creen• 
ham CommC1n kan fortallt, 
•t de eni rltke oe amrrikan• 
skot wld1ter bil[ det etærkt 
be-vo~ot•de htJn hare,·•t 1i1. 
Ui.:enL-tnde!i,• i bnkyttel
• ttudrustnln, til aiomJcric. 
Oct vuden for.te •\·.,IH•, ef. 
ter 11.t de ferttM 16 kr)·dHr• 
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SJllSTJ;; Ul)KALll 

En komm entl'lr til T eddy Kochi artik e l "J a tj 1 priv"ti -

serin g - se lv om de t er dyr e re" 

Nu er det"endelig" sket med As s en~ kommunale brand 

væsen. Et kneb ent flertal i byrådet vedtog d.lJ- 2 -84, 

at Falck fra lste Januar 85 skal overta r;c br·ands.lul<: 

nineen i Assens. Afgørelsen fik 11 kommunale bra n <l

folk til øjeblikkeli g t at ops ige dere ~ kontrakt me ~ 

kommuncn.(natredakt i onen d .14-2-84) Dette betyder i 

reali te ten,at Assens står uden brandvæsen 1-6-84. 

Dette er ikke et r~sultat af den i deolo giske offen

siv,specielt Venstre har været eksponent for,men ~t 

r esul.tat af Falcks ma ss i ve pres mod kommun en. Rore

meste r 'fhays c n trodsede de n borgerl jge g ruppe, or: st nn, te 

samMe n med 5. soci n ldemokrat e r iMod forslage t. De øns k-

ed 0 i k '.. c at lade sig diktere af Falcks lane;var j ;::e o ;,; 

åbenlyse pre ssion . 

Situationen for ekomme r yderlitsere ,?:rotesk f ord i 

kommun e n r ee lt ikk e sparer en kron e ,tværtlmod vil d at 

ko ste As:;ens kommune ca .Joo _ooo kr, årligt at entr:,re 

med Falck. 

En af danskehvervsl i v s sværv~gtere h a r igen spillet 

merl musk lerne. Falck h a vde i 1982 e n oms ætninp pi 1.1 mia. 

kr,heraf var h"lvdelen offentlige t i lskud hentet fr a 

h e r1hold~vis am~ers o ~ l:01nrnur1cr ~= k a~~~ r. Tle løbe~s storr

e l ,s,, virln e r o m d e n mo~opo l. lignende status Falck h a r op-

' 



nået,når det gæld e r varetagelsen a:f to livsvigtige 

of:fentlige ansvarsområder,nemlig brandslukning og 

ambulanctjeneste. Med denne status i ryggen er Falck 

blevet en økonomisk magt:faktor. Støt o g roligt er 

korpset blevet så integreret i det danske sam:fund,at 

amter og kommuner gang på gang tvinges til at :fort

sætte samarbejdet. Selv i de amter og kommuner,hvor 

man har ønsket at ud:føre opgaverne i eget regi har 

Falvk,qua sin monopollignende stillin~,ha:ft styrke 

til at påvirke politiske beslutninger. Det er dette 

:faktum,som er baggrunden :for byrådets beslutning i 

Assens, Det er pression,ikke rationelle økonomiske 

overvejelser som har ført til nedlæggelse a:f et vel

fungerende kommunalt brandvæsen. 

Disse foruroligende perspektiver er tidligere blevet 

antydet i Demokraten Weekend. Teddy Koch relaterer, 

sin artikel d.16-2-84 "Ja til privatisering-selv om 

det er dyrere" til privatiseringstanken. Vi mener,det 

er vigtigt at være opmærksom på udfaldet af denne sag. 

Den er eksemplarisk,fordi vi her kan aflæse nogle ten

denser som,med modifikationer,kan overføres på andre 

omrAder. Udviklingen går igen i andre kommuner. Senest 

har vi fået kendskab til,at Falck i Holbæk er ved at 

få"foden indenfor" hos det lokale brandvæsen. 

I Regeringens "privatiseringsrapport"(udgivet af Finans

ministeriet):fremhæves ~alck som et mønstereksempel på, 

hvorlectes er, pr ; vat virksornh f> d har løst den op (:':ave, 

dri:ft en a:f et cf':fe ntligt ansvarsområde,er. Grunden 
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til at netop Falck fremhæves må være,at priva± drift 

af disse opgaver har eksisteret i mange år. Vi h a r, 

alt~å her et eksempel på et område,hvor privatisering~

tanken har "optrådt"længe :før den borgerlige regering 

introducerede begrebet i medierne. 

Efter vores mening er privatiseringsudvalgets be

stræbelser -på,at gøre Falck til ·et :forbilled!og eksemp

el på en vel:fungerende udlicitering,:faldet uheldig ud. 

Holdbarhedeni eksempelt er spinkelt. Realiteterne hit.r nem

lig vist,at ingen af de krav og forusætninger,d er bør 

danne basis for en rornu:ftig udlicitering,er til stede 

hos Falck. 

I privatiseringsudvalget har man da også været op

mærksom på nogle økonomiske-tekniske konsekvenser af 

udlicitering. En af de konsekvenser man kort behandl er 

er risikoen for,at virksomh~der opnår en monopollig

nende s:illing på markedet. I rapporten forsøger man 

at nedtone problemets alvorlige karakter med løsnings

forslag,som i praksis ikke er realistiske. Man hævd e r, 

at er der mul iF,hed for o:f:fentli ~ drift a~ opgaven,v il 

problemet være til at håndtere. Dette løsningsforslag 

har som bekendt ikke været anvendeligt for byrådet i 

Assens. Falck brugte under forhandlingerne sin styrke 

til at tvinffe byrådet i knæ. 

Da J:"alck som nævnt ovenfor bef"inder sig i en mono

pollignende stilling,er virksomheden ikke underlagt 

traditionelle konkurrencebetingelser. Den konkurrence 

privatiseringsuctvalget :finder så vigtig,når :fordelene 

ved udliciterinr; at· of:fentlige opgaver fremhævesa 

,,, 

., 

,, 
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Denne konkurrence skulle RiYrc et lavt on~ostnings

niveau ,samt åbne mulighedP.r for at ~kifte producent, 

hvis omkostningerne ,ved privat drift af en opgave, 

bliver for høje. Endelig skal det være muligt at føre 

en produktion/drift tilbage ~il offentligt regi, Denne 

løsningsmodel er fiktiv,specielt for brand,redning og 

a mbulanceområdet. Amter OF. kommuner har ingen reel 

mulighed for at overgå til alternative løsninger,som 

oprettelse af eget beredskab i realiteten er. Det vil 

være utroligt resourcP.kræv"nde,at s kulle hamle op med 

Falck. Dett e problem er så meget desto større,eftersom 

Falck baser e r sin produktion på en såkaldt samfunktion 

af de tildelte opgaver. Endvidere kan Falck arbejd e på 

tværs af kommune græns~rne,en fordel kommunerne på nu

værende tidspunkt ikke kan udnytte. 

De tendenser vi aner i "Assenssagen",er et godt og 

tankev~kkende eksempel på de konsekvenser en uheldig 

udvikling af privatiseringstanken kan få for befolk

ning og politikere. Det er,efter vores mening ufor

svarligt at en privat virksomhed ved at trække i de 

rigtige tråde kan få så stor indflydelse,at det kan på

virke politiske beslutninger, Disse tendenser må man 

ikke sidde overhørig,specielt da Regeringen,som be

kendt,påtænker at udbyde andrP. offentliee ydelser til 

privat produktion/drift, 

Konflikten i Assens har ikke kun bibragt os en kri

tisk holdning til Falck. Dorgernes reaktion,hvor angst 

og magtesløsh e d har præge t debatten, har ikke blot gjort 
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indtryk p å o s ,men også på fremtrædend e politikr.re, 

Som eks ,:mpel !,an vi nævne den tidl. indenrigsminister 

Henning Rasmuss en. Han har i Folketinget rejst spørgs

målet om den manglende lovgivnin g på ambulanceområcte ·t. 

Det kan her tilføjes,at der allerede er en sådan for 

brandsluknings området. 

Det kan ikke være betryggende,at de ansvarlige mynd ig

heder må famle sig frem i blinde ved vudering af Falcks 

løsning af opgaverne. Denne situation skyldes neto·p 

manglen på lovgivning. Det må være på t ide at Falcl, 

kikkes grundigt i lcortene, og forespørgelsen i Folke

tinget fra Soc ialdemokratiet,SF o g VS, om ambulance

kørslen.må tages alvorli g . 

Hvis Folketir.eet ikke meget hurt igt ta F,e r initiativ 

til en lovgivni n g for omride t,kan det me ge t vel vær e 

sidst e chan ce til at få etAblerct en efJ 'ektiv kontrol 

o g styring p~ området. 
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Assens byråd har slden Aueust 1982 været offer for 

et mærk~ærdigt privatiseringsforsøg.Sagen ha~ r yste t 

byrådet, og skabt uorden i de borgelige rækker. Det er 

ikk e kun byrådets medlemmer som har mærket privatise~ 

r ingsspøeelset. · Befolkningen har, bl.a. gennem en føl

elsesladet avisdebat givet udtryk for angst og magtes

løshed. 

Det følgende h a ndler om privatisering, ikke som følge 

af den ideologiske offensiv specielt Venstre har været 

eksponent for. Det er heller ikke rationelle økonomiske 

overvejelser som er baggrunden for denne sag, men et 

resultat af monopol, pression og privat fortagsomhed. 

Kort fortalt er historien den, at den borgerlige grupp~ 

(inens B_ritta Schall Holberg var viceborgmester)under en 

sparerunde indhentede tilbud hos Falck på brandsluk

ning. Assens havde på dette tidspunkt et velfungerende 

kommunalt brandvæsen, mens Falck efter overenskomst med 

amtskommunen tog sig af ambulancekørslen. Det viste sig 

dog hurtigt ,at det vi1le koste kommunen Joo ooo kr. 

årligt, .at overlade brandslukningen til Falck. 

Sagen . sluttede dog ikke her idet Falck lod byrådet 

forstå, at fik man ikke flere opgaver i Assens kunne det 

blive nødvendigt · at flytte Falckstationen fra byen. Nu 

begyndte problemerne for alvor, Else Knudsen:som er amts-

rådsmedlem udtalte, at forsvinder ambulanceberedskabet 

fra byen kunne hun ikke længere kæmpe for bevarelsen 

af Assens Sygehus. Situationen var nemlig den at 
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sygehusets fortsatte eksistens afhang af akutmodtag

elsen, Denne funktion kunne kun opretholdes, hvis der 

var et ambulanceberedskab tilstede i byen. Else Knudsen 

har haft god grund til at være bekymret for sygehuset, 

1J"-l hun har modtaget adskillige breve fra Direktør Poul 

W.Falck(som forhandlede med byrådet i Assens;) I djsse 

breve gør Poul W, Falcl< rede for Fal c k's situation 

i Assens og antyder en flytning af stationen som en 
,)~ 

realistisk~slutning på sagen, En ejendommelig br Pv-

veksling da Else Knudsen på intet tidspunkt har del

taget i forhandlingerne med Falck. 

Gennem en heftig debat i den lokale presse får be

folkningen det indtryk
1
at det er kommu~ens ansvar , hvis 

Falck flytter amhulancerne fra hien.DyrAdet føler sJg 

tvunget til at genoptage forhandlingerne med Falck. Man 

når :faktisk så langt at man har en kontrakt til under

skri:ft i Juli 1983, Alligevel vedtager et enigt •·byråd 

12-12.1983 at bevare det kommunale brandvæsen. 

Falck svare hurtigt igen ved at meddele byrådet,at 

stationen 1 Assens fraflyttes Jl-J-1984. Først på dette 

sene tidspunkt i forhandlingerne lader Falck forstå at 
<,1 :"c: 

man indtil videre lader en ambulance•tilbagc i byen,rlen 
'I>\~> 

man efter overenskomst med~kommunen får betalin~ for, 

Denne beslutning starter en sand hetz mod byrådet. 

Gennem avisindlæg og en storstilet underskriftindsam

ling lod befolkningen politikerne forstå, at man ønsk e de 

,, 

., 

,, 
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Falck~s tils tedeværelse i b yen, Sagen sluttede d,l J -2-84 

idet et knebent flertal i byrådet vedtog at Falck fra 

1 Januar 1 985 skal overtage brands lukninge n i Assens, 

Afgørelsen fik 11 kommunale brandfolk t il øjeblikkel igt .. 
at opsi g e deres kontrakt med kommunen(~atr e daktionen 

14-2-1984 ) Dette betyder i realiteten~at Assens står 

uden brandvæsen 1-6-198 4, 

Borgmester Thaysen trodsede den borgeli g e g ruppe, o g 

stemte i mod forsla g et sammen med 5 socialdemokrater. De 

ønskede , ikke at lad e si g diktere af Falck-s langvarige 

op; åbenlyse pression, En grotesk situation, hvor det 

koster kommunen Joo ooo kr.årligt at entrere med Falck. 

En af danskehvervslivs sværvægtere har igen spillet 

med musklerne, Falck havde i 1982 en omsætning på 1,1 mia 

kr, heraf var halvdelen offentlige tilskud hentet fra 

henholdsvis amters og kommuners kasser . Beløhets størrel

se vidner om den monopollignende status Falck har op-· 

nået, når det gælder driften af 2 livsvigtige offent

lige ansvarsområder, nemlig brandslukning og ambulance-

en tjeneste. Med denne status i ryggen er Falck blevet 

økonomisk og politisk magtfaktor, Støt og roligt er 

korpset blevet så integreret i det danske samfund, at 

kommuner og amt e r tvinges til at fortsætte samarbejdet 

med Falck, Selv i de amter og kommuner, hvor man har 

ønsket . at udføre opgaverne i eget regi har Falck,qua 

sin monopollignende stilling, haft styrke til at på

virke politiske beslutninger, Det er, dette faktum som 

er baggrunden for byråde_ts beslutninr; i Assens. Det 

er pression, ikke rationelle økonomiske overvejelser 

som har f ørt til nedlæggelse af et billigt kommunalt 

b randvæsen , 

Vi mener, d e t er v igtigt at være opmærksom p å u dl"aldet 

af denne sag, Den er eksemplarisk, f ordi vi her kan "af

læse" nogle tendenser, som med modifikat i oner, kan over

føres · p å andre områder. Falck er, efter hvad vi har kend

skab til, o gså ved at få foden ind enfor i andre kommuner . 

I regeringens "privatiseringsrapport" f'remhæves 1'' alck 

som et mønstereks empel på, hvorledes en privat vjrksom

hed har l øst den opgave driften af et offe ntligt a nsvars

område, er. Grunden til at netop Falck · fre mhæves må være, 

at privat drift af disse opgaver har eksisteret i mange 

år, Dette skyldes tilsyneladende tilfældieheder o g tradi

tio,n-ikke et forhold begrundet i fornuft. Vi har, i;;_l ts "'

her et område, hvor privatiseringstank.en har "optrådt" 

læI1Lge f ø r den borgelige regering introducerede begrebet i 

medlierne, 

Elfter vores mening er privatiseringsudvalgets bestræb 

elser på, at gøre Falck til et forbillede for, oe et eksem

pel. på en vellykket udbudsprivatiserin/>, faldet uheldigt 

ud" Holdbarheden i eksemplet er skrøbeligt, 

J[ privatiseringsudvalget har man _ da også været opmærk

sonÆ på nogle økonomiske tekn_iske konsekvenser af udbuds

prilvatisering. En af de konsekvenser man behandl nr er 

riBikoen for, at en virksomhed opnår en monopollignende 

st il lling 'på et område, Dette problem behandles, efter 

vo1res mening, overfladisk og ikke særlig overbevisende. 

T rapporten forsøger man at nedtåme problemets alvor

lige karakter med løsningsforslag, som i praksis ikke er 

realistiske, Man hævder, at er der mul.ighed for offent

lig drift af opgaven, vil problemet være til at håndtere, 

Dette løsningsforslag har som bekendt ikke været anvende-
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ligt for byrådet i Assens. Falck brugte under forhand

lingerne sin styrke til at tvinge byrådet i knæ. 

Da l~alck som nævnt ovenfor befinder sig i en monopol

lignende stilling, er virksomheden _ikke underlagt tradi

tionelle konkurrencebetingelser. Den konkurrence priva

tjseringsudvalget finder så vigtig, når fordelene ved 

udbudsprivatisering fremhæves. 

Denne konkurr ence skulle sikre et lavt omkostnines

niveau ,samt åbne mulighed Pr for at skifte producent, 

hvi11 omkostningerne,vecl privat drift af en opgave, 

bliver t'or høje. Endelig skal det være muligt at føre 

en produktion/ctri:ft tilbage til o:f:fentligt regi. Denne 

l ø sningsmodel er :fiktiv,specielt for brand,redning og 

ambulanceområdet. Amter oe, kommuner har ingen reel 

muli.ghed for at overg å til alternative l0sninger,som 

opre ttelse af eget beredskab i realiteten er. Det vil 

være utroliet resourcekrævnnde,at skulle hamle op med 

Falck. Dette problem er så meget desto større,eftersom 

Fal ck basernr sin produktion på en s~kaldt samfunktion 

a f de tildelte opgaver. Endvidere kan Falck arbejde på 

tværs af kommuneP,rænserne,en fordel kommunerne på nu

værencie tirlspo.nJct ikke kan udnytte. 

Assenssagen er et godt og tankevækkende eksempel på de 

konsekvenser en uheldig udvikline, af privatiserings

tanken kan :få for befolkning op; politikere. 

\ b °l -
Det er, efter vores mening groft uforsvarligt at en 

privat virksomhed ved at trækl<e i de rietige tråde kan 

:få så stor indflydelse, at det kan påvirke politiske 

beslutninger. Disse tendenser må man ikke sidde over

hørig, specielt da regeringen påtænker at udbyde andre 

o:f:fentlige opgaver til privat produktion/drift. hon

:flikten i Assens har ikke kun bibragt os en kritisk 

holdning til Falck. Borgernes r eaktion, hvor angst, 

magtesløshed og mistillid har præget debatten har ikke kun 

indtryk p;\ os,men også p,i fremtrarct• , nd,· politik,,n,. 

Som eks,,mpel kan vi nævne den tj dl. indenri gsm.:::, i.,i t,-r 

Henning Rasmussen. Han har i Folketinget rc.ist sporgs

målct om den man1slende lovgivnin ,<:; på ambulanceo,,,r ,,det. 

Det kan her tilfojes,at der allerede er en sådan for 

brandsluknincsområdet. 

Det kan ikke være betryggende,at de ansvarlige myndi~

heder må :famle sig frem i blinde ved vu<lering af Falck• 

løsning a:f opgaverne. Denne situation skyldes netop 

manglen på lovgivning. Det rn.\ . være p;:\ tidr at Falc~: 

kikkes grundiF,t i kortene,og foresporgelsen i Folke

tinget :fra Soc ialdemokratiet,SF OR VS 0 om ~"'bulancr

kørslen.må tages alvorlig~ 

Hvis Folketir:gct ikke megP.t hurtj_r;t tne,er init i ativ 

til en lovgivning t"or området,kan det mcr;et vel være· 

sj_dste chanc e til at 1' å et;:,blere-c en eflektiv ko:it,·ol 

og styring p~ området. 

ti 



li ■■ Falck er en af dansk erhvervs livs 
sværvægtere. Korpsets topledelse har 
under forhandlingerne i Assens spi llet 
med musklerne og optrådt på en måde, 
som har fået os t il at tvivle på Falck's 
intentioner om , at være hele Danmarks 
redningskorps•. 
I 1982 havde Falck en omsætning på 1. 1 
mia. kr. Heraf var halvdelen tilskud hen
tet fra henholdsvis amters og kommu
ners kasser. Beløbets størrelse vidner 
om den monopollignende sti lling, Falck 
befinder sig i, når det gælder driften af to 
offent lige ansvarsområder, nemligbrand
slukning og ambulance-tjeneste. 
Falck er blevet en økonomisk og politisk 
magtfaktor, som efterhånden er så inte
greret i det danske samfund, at amter og 
kommuner tvinges til at fortsætte sam
arbejdet med Falck. Selv i de kommu
ner, hvor man fra politi sk side ønsker at 
udføre opgaverne i eget regi, har Falck 
med sin monopolstill ing i ryggen haft 
styrke t il at påvirke de politiske beslut
ninger. 
Det er dette faktum, som er baggrunden 
for byrådets beslutning i Assens om at 
overlade brandslukningen t il Falck. Det 
er pression, ikke økonomiske rationelle 
overvejelser, som har bragt Assens by
råd i den groteske situation, nedlæggel
sen af det kommunale brandvæsen er. 
Vi ser nogle foruroligende perspektiver i 
denne sag og mener derfor, det er vig
t igt at være opmærksom på udfaldet af 
sagen i Assens, og Falck's optræden an
dre steder i landet. Det er måske »kun« 
første skridt på vejen mod øget privati
sering af de kommunale brandvæsen. 

Et mønstereksem el 
Finansminister Henning Christopher
sen nedsatte i 1983 det såkaldte priva-. 
tiseringsudvalg, hvis opgave var at finde 
frem til områder, hvor privat drift/pro
duktion ville betyde besparelser på det · 
offentl ige budget. Vi nævner dette, for
di privatiserin gsrapporten, som er et re
sultat af dette udva lgs arbejde, fremhæ
ver brandslukning som et område, hvor 
privat drift fungerer og yderligere priva
ti sering er mulig. 
Dette kunne gøres ved udbudsprivati
sering, dvs. offentlig finansering og kon
trol på området, men privat drift. Endvi
dere fremhæves Falck i rapporten som 
et mønstereksempel på, hvorledes en 
privat virksomhed, på en tilsyneladen
de ti lfredsstillende måde, har løst den 
opgave, d ri ft af et offentligt ansvarsom
råde er. 
Grunden til , at netop Falck fremhæves 
må være, at privat drift af disse opgaver 
har eksisteret i mange år. Dette skyldes 
efter alt at dømme t il fældigheder og tra-
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Det må være på tide at 
Falck kigges i kortene 
Falck er blevet en økonomisk og politisk magtfaktor, 

som efterhånden er så integreret i det danske samfund, 
at amter og kommuner tvinges til at fortsætte 

samarbejdet med Falck. 

Af Jens Breum, Stig Nørgård, Maiken Kjærulff 
og Tine Trærup. 

dition - altså ikke et forhold begrundet i 
fornuft. Vi har her et område, hvor priva
tiseringstanken har optrådt, længe før 
den borgelige regering introducerede 
begrebet i medierne. 

Potentielt problem 
Efter vores mening er privatiseringsud
valgets bestræbelser på at gøre Falck til 
et forbillede for, og eksempel på-en vel
fun gerende udbudsprivat isering, faldet 
uheldig ud. Realiteterne har nemlig vist, 
at holdbarheden i eksemplet er skrøbe
ligt. Falck er på t rods af den positive 
fremhævelse også repræsentant for den 
type virksomhed, man behandler som 
et potentielt problem (monopol m.m.). 
Problemet med monopol behandler 
privatiseringsrapporten , efter vores me
ning, overfladisk og ikke særlig overbe
visende. Man forsøger at nedtone pro
blemets alvorlige karakter med løsnings
forslag, som i praksis har vist sig at være 
uanvendelige. M an hævder, at er der 
mulighed for offentlig drift af opgaven, 
vil problemet være til at tackle. 
Muligheden for at kunne flytte driften af 
f.eks. et brandberedskab tilbage til of
fent lig regi skulle altså hindre en mono
polvirksomhed i at få for stor indflydel
se. Dette løsningsforslag har som be
kendt ikke været brugbart for politiker
ne i Assens. 
Assens-sagen er et godt og tankevæk
kende eksempel ·på de konsekvenser, 
en uheldig udvikling af privatiserings
tanken kan få for befolkning og politike
re. Det er efter vores mening groft ufor
svarligt, at en privat virksomhed, som 
Falck, ved at trække i de rigtige tråde 
kan påvirke politiske beslutninger. Dis
se tendenser må ikke siddes overhørig, 
specielt da Falck forsøger at »få foden 
indenfor« i andre kommuner. 

!~ke betryg,..,_e_nd_e _ _ _ 
Konflikten i Assens har ikke kun bibragt 
os en krit isk holdning t il Falck og virk
somhedens ansigt udadti l. Borgenes re
aktion, hvor angst, magtesløshed og 
mistillid har præget debatten, har ikke 
kun gjort indtryk på os, men også på 
fremtrædende pol itikere. Som eksem
pel kan vi nævne den tidl. indenrigsmi
nister Henning Rasmussen. Han har i 
folketinget rejst spørgsmålet om den 
manglende ambulancelovgivning. 
Det er ikke betryggende, at myndighe
derne må famle ·sig frem i blinde ved 
vurdering af Falck's måde at løse opga
vern e på. Det må være på tide, at Falck 
kigges grundigt i kortene, og forespørg
selen i Folketinget fra SF og VS om den 

Fortsættes næste side 

Fort sat fra fo rrige side 

manglende ambulancelovgivning må 
tages alvorlig. 
Det er også et spørgsmål, om det over
hoved er forsvarligt, at så livsnødvendi
ge opgaver som brand, redning og am
bulancetjeneste skal varetages af en pri
vat virksomhed, ingen har reel kontrol 
m~. D 
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En anden vinkel 
på Assens-sagen 
■■■ Vi er fire studerende fra· Ro.s
ki Ide Universitetscenter (RUC) som 
gennem nogle månede r har beskæf
tiget os med de privatiseringstanker, 
den borgelige regering fin.der så posi
tive. I forbindelse med dette arbejde 
har vi konkret undersøgt Assens
sagen og de problemer, som knytter 
sig til brand, redning og ambulance
tjeneste. 
Da vipå RUC arbejder i grupper med 
et bestemt emne gennem hele stu
dieåret, har vi haft mulighed for at 
undersøge »sagen« meget grundigt. 
Denne alternative studieform bety-

. der også, at vi har mulighed for at 
»komme væk fra skrivebordet« og 

arbejder med. Det kan her nævnes, 
at vi bl.a. har været i Assens og 
interviewet de mennesker, som har 
været involveret i »sagen«. 
Endvidere prøver vi gennem artikel
skrivning at få gjort opmærksom på 
alvoren i Assens-sagen. Selv om vi har 
mærket, hvor svært det er at trænge 
igennem medierne, håber vi allige
vel, at vores arbejde når længere 
»ud« end til indforstået »studenter
snak«. Vi er også igang med at færdig- o 

gøre et dias-show om Assens-sagen 
(evt. interesserede kan kontakte os 
på RUC. Tlf. 02 75 77 11 hus 3.25.) 
Dette indlæg vil behandle Assens
sagen fra en lidt anden vinkel erid det 
tidligere har været gjort i »Brarid_. 
manden«, da vi mener, det er gjort 
godt og grundigt af Peter Hjorth. D 

den teoretiske læsning om emnet I /ens Breum, Stig Nørgård, Maiken 
år tiar vi således valgt at lægge vægt Kjærulff og Tine Trærup studerer 
på samarbejde/kontakt med de grup- samfundsvidenskab på Roskilde Uni
per, som er berørt af de problemer, ~-i .. versitetscenter. 

. 
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Privatisering af redningstjeneste 

BiLA6 ti b 
Af J . Breum, M. Kjærulff, S. Nørgård og T. Trærup 

Som omtalt i Brandværn nr. 1/84 
vedtog byrådet i Assens 83.12.12. 
efter grundige forudgående overvej
elser at sige nej tak til et tilbud fra 
Falck om at overtage brandsluknin
gen i kommunen. Formentlig foran
lediget af pres fra offentligheden 
ændrede byrådet I februar denne be
sjutnlng, så brandslukningen I As
sens fra udgangen af dette år skal 
udføres af Falck. På .denne bag
grund har ovennævnte 4 studerende 
ved RUC anmodet om optagelse af 
følgende i Brandværn vedrørende 
privatisering af brand- og rednings
tjenesten samt ambulancekørsel. 

Vi er 4 studerende fra Ri.JC, som er 
igang med et projekt, hvor vi beskæfti
ger os med de privatiseringstanker, den 
borgerlige regering er eksponent for . 
For ikke at hænge fast i teoretisk læs
ning om emnet, har vi valgt at lægge 
hovedvægten på et empirisk betonet ar
bejde. Konkret har det resulteret i en 
undersøgelse af Assenssagen, og konse
kvenserne af byrådets beslutning om 
fra den 1.1.J 985 om at overlade brand
slukningen til Falck. Gennem arbejdet 
med denne sag, hvor vi bl.a. har været i 
Assens og interviewet de involvereds 
parter, har vi fået en vis indsigt i de 
problemer, som efter vores opfattelse 
»optræder« på brand-, rednings- og 
ambulanceområdet. En viden vi ikke 
havde tilegnet os ved skrivebordsstudi
er alene. Assenssagen og lignende eks
empler fra andre kommuner er ikke et 
resultat af rationel økonomisk tænk
ning, men en cementering af vores· op
fattelse af, at Falck, qua sin monopol
lignende stilling, er blevet så integreret i 
samfundet, at virksomheden er i stand 
til at påvirke politiske beslutninger . 

Henning Christophersen nedsatte i 
1983 det såkaldte privatiseringsudvalg. 
Udvalgets opgave var at »overveje mu
lighederne for at overlade opgaver, der 
i dag udføres af statslige, kommunale 
og amtskommunale styrelser, institu
tioner m.v. til varetagelse i den private 
sektor (Privatiseringsrapporten, bilag 
1)«. P rivatiseringsrapporten, som er et 
resul tat af dette udvalgs arbejde, knyt
ter i sin argumentation FOR udlicite
ring af offentlige ansvarsområder an til 
brand-, rednings- og ambulancetjene
ste. 

Udvalget finder, at privat drift af dis-

brandværn 4/84 

se opgaver er et eksempel på, hvordan 
udlicitering af et offentligt ansvarsom
råde har været praktiseret problemfrit 
igennem en lang årrække . Udvalget un
derstøtter disse tanker ved at fremhæve 
Falck som et mønstereksempel på, 
hvordan en privat virksomhed har løst 
den opgave driften af et offentligt an
svarsområde er. 

Vi finder udvalgets slutninger meget 
lidt gennemtænkte og baseret på postu
later. Efter vores opfattelse er Falck's 
løsning af opgaverne ikke forløbet helt 
gnidningsløst. En af tankerne bag udli
citering er, at den offentlige finansie
ring skal sikre, at kvalitetsfastsættel
sen, opgavefordelingen og kontrollen 
med de/ den private virksomhed for
bliver i offenligt regi, mens den private 
drift/ produktion skal holde omkost
ningerne nede. Det er denne tankegang, 
vi ikke 'finder er specielt freinherskende 
på brand-, rednings- og ambulanceom
rådet. 

Falck befinder sig i en monopollig
nende stilling og er derfor ikke under
lagt traditionelle konkurrencebetingel
ser - de konkurrencebetingelser privati
seringsudvalget betoner så kraftigt, når 
fordelene ved udlicitering fremhæves. 
Falck udnyttede netop denne situation 
under »tovtrækkeriet« i Assens, og 
tvang faktisk byrådet til at indgå en af
tale, som strider rriod al fornuft. 

Falck's monopolstatus påvirker også 
amter og kommuner på en lidt anden 
måde, idet Falck's rentabilitetskriterie 
ikke kun får indflydelse på Falck's egen 
virksomhedspolitik . Ønsket om renta
bilitet påvirker også de enkelte kommu
ners beredskabsdækning. Falck kan 
ved at anlægge en rentabilitetsbetragt
ning nedlægge en lokal station, hvis den 
ikke giver det ønskede afkast, og flytte 
beredskabet til et område med et bedre 
befolkningsgrundlag (og dermed en po
tentiel forøgelse af indtægterne). 1 en si
tuation som den ovenfor nævnte vil det 
ikke være Falck som drages til ansvar -
men kommunalpolitikerne . Netop den
ne situation opstod i Assens, hvor be
folkningen gennem en storstilet under
skriftindsamling lagde ansvaret for 
Falck's beslutning om at nedlægge sta
tion Assens i hænderne på byrådet. 

Et andet problem, og måske et af de 
mest alvorlige problemer ved privat 
drift af offentlige ansvarsområder er 
Falck's sammenblandning af offentlige 

opgaver og privat kundepleje. Falck ba
serer som bekendt sin produktion på en 
samdri ft af funktio nerne. 

Samdriften betyder, at Falck's reelle 
omkostninger tilsløres, og den vanske
liggør en vurdering af økonomien bag 
Falck. Denne samdrift er betinget af at 
personel og køretøjer anvendes til både 
offentlige opgaver og privat kundeple
je. Denne »produktionsform« har af
født nogle uheldige episoder, hvor men
nesker har ventet urimeligt længe på 
ambulancehj ælp fra Falck . Desværre 
er det langt fra alle klager over Falck, de 
ansvarlige myndigheder får kendskab 
til (Natredaktionen d. 8. og 12.3 .84). 

Der er foretaget sammenlignende un
dersøgelser af rentabiliteten ved hen
holdsvis kommunal og privat dri ft af 
brandberedskab. En undersøgelse fore
taget af lektor ved Århus Universitet , 
Ole P. Christensen (medlem af privati
seringsudvalget), er et meget tankevæk
kende eksempel på, hvordan en analyse 
kan laves, og hvor vanskeligt det er at 
foretage sammenlignende undersøgel
ser på dette område. Ole P. Christensen 
kommer frem til, at »Falck generelt er 
19, I OJo billigere end kommunalt brand 
væsen« (Nordisk Administrativt 
Tidsskrift nr. 3. s.229). Undersøgelsen 
er svær at gennemskue, da den er udfor
met så økonomisk-teknisk , at den er så 
godt som uforståelig. »Går man imid
lertid bag de økonomiske begreber viser 
det sig, at undersøgelsen indeholder en 
lang række konstruerede størrelser (i 
undersøgelsen kaldt Dummy variab
ler). Resultatet er endvidere stærkt af
hængig af, hvilke antagelser man »put
ter« ind i den anvendte model. Ole P. 
Christensen har heller ikke taget højde 
for evt. kvalitetsforskelle ved henholds
vis kommunal og privat løsning af op
gaven. Vi er godt klar over, at kvalitet er 
en vanskelig målelig størrelse, vi mener 
dog, at en undersøgelse af så livsvigtige 
funktioner må indeholde nogle vurde
ringer af kvalitetsniveauet ved kommu
nal og privat brandslukning . 

Problemerne på brand-, rednings- og 
ambulanceområdet er meget komplek
se, men der er så mange etiske spørgs
mål involveret, at den private drift af 
disse opgaver, og den manglende lov
givning på ambulanceområdet, hos de 
ansvarlige myndigheder må føre til al
vorlige overvejelser om hensigtsmæs
sigheden af dette. ■ 
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På sit møde den 13. februar 1984 har Assens byråd vedtaget, at 
brandslukningen i kommunen fra 1. januar 1985 ikke længere skal 
varetages af det kommunale brandvæsen men af Falcks Rednings
korps. Der er dermed sat et endeligt og eftertrykkeligt punktum på 
den diskussion, der startede i 1982 med et krav fra Falck om at få 
flere opgaver i kommunen, og byrådet har tilsyneladende følt sig 
tvunget af omstændighederne til at give Falck en hjælpende hånd. 

Det er ikke det, at Falck skal overtage brandslukningen, der gør 
den såkaldte Assenssag til noget interessant, men det er måden, 
det er gjort på. Den virker utiltalende, og den kan ikke undgå at ef
terlade en flov smag i munden. 

Falck har gennem sit pres på byrådet, for at få tilslutning til sine 
krav, anvendt metoder, der kan blive farlige for balancen mellem 
det offentlige og private konkurrenceforhold, og på længere sigt 
kan det få uoverskuelige afsmittende virkninger på mange andre 
områder end brandslukning. 

Ved vurderingen af om noget skal være offentligt eller privat, har 
det hidtil været et godt grundlag for beslutninger at se på økonomi
en og effektiviteten. I Assens stiger omkostningerne til brandsluk
ning fra 1985 med mere end 300.000 kr. årligt, og der har aldrig her
sket tvivl om effektiviteten i det kommunale brandvæsen. Det må 
derfor konstateres, at de økonomiske og effektivitetsmæssige 
synspunkter ikke længere er så tungtvejende, men det er helt an
dre og mere moderne metoder, der skal anvendes for at få krav og 
ønsker opfyldt. 

I Assens har Falck demonstreret sin vilje til at anvende utraditio
nelle metoderfor med alle midler at få brandslukningen overladt, og 
det er nu lykkedes, efter at politikerne har skiftet standpunkt. Det er 
politikernes ret at skifte standpunkt, og det er svært at komme uden 
om resultaterne og den tilslutning, som underskriftindsamlinger, 
møder, avisindlæg, debatter og lignende har fået, selv om beslut
ningen sikkert er imod flere af de folkevalgtes inderste ideologiske 
tankegang. 

For samfundet som helhed er der tale om et betydeligt større tab, 
hvis enkelte grupper - uanset deres størrelser og motiver - kan få det 
demokratiske system drejet hen til , at der træffes beslutninger, der 
alene er begrundet med pres og sympati. 

Tilbage står det kommunale brandvæsen, som ikke kan forstå, 
hvorfor det skulle ofres i den urimelige sag. Vi andre kan heller ikke 
forstå det. 

Per Mil/er 
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sluttet stik ledningerne. Denne mængde 
spildevand opstemmes bag fo ri ngen, 
indtil fræsemaskinen har skået hul i 
denne. For at undgå kanter, grater 
o. lign . skal fræsemaskinens jern fræse 
tæt til betonrørene i stikledn~n-geffie , 
hvorved fræsejernet bliver særdeles 
varmt. Det menes, at fedt eller lignende 
i stikledningen kan være antændt af 
fræsejernet. Branden har derefter øde
lagt fræsemaskinens hydraulikslange, 
hvorefter hydraulikolien er brudt i 
brand . 

En anden årsag kan være kortslutning 
i fræsemaskinen. John B. Møller 

Brand i beboelseshus 
Odensevej 2, Hjallelse ved Odense, 
1984.02.28. ki. 05.14. 

En odenseansk familie fik en bra t op
vågnen , da der tidligt om morgenen ud
brød brand i deres hus. Familien blev 
vækket af stærk røglugt, der viste sig at 
stamme fra køkkenet, der var over
tændt. 

Da brandvæsenet fra Odense kom til 
stede, var hele huset røgfyldt, og bran
den havde bredt sig gennem loftet til det 
uudnyttede tagrum. Brandvæsenet 
mødte med 2 automobilsprøjter og 11 
mand + brandinspektø r, og der blev 

straks iPr-ds.at.J-Føgdykkerhold i køkkc 
net og 1 på loftet. 

Bygningen var af ældre dato med fa 
.1 cademur af tegl, 45° taghældning tæk 

ket med skifer. Loftet i køkkenet gen 
nembrændte på ca. 2 m 2 , og ilden havd, 
fået fat i spær og lægter. Loftsbeklæd 
ningen i køkkenet beswd af bløde træfi 
berplader opsat mellem bjælkernt' 
Køkkenet var totalskadet og resten a 
huset en del røgskadet. 

Brandårsagen sandsynligvis kortslw 
ning i elkabler . Brandskade 60.000 
70.000 kr. T. Sventu 

Falcks ekspansion ts,· \o.s 22 

Af J . Breum, M. Kjærulff, S. Nørgård og T. Trærup. 

Ovennævnte 4 studerende ved Ros
kilde Universitetscenter har under
søgt, i hvor mange af de kommuner, 
hvor brandslukningen udføres af 
kommunernes eget brandvæsen, 
det har været på tale at lade Falck 
udføre brandslukningen. 

Vi er en gruppe studerende fra RUC, 
som i forbindelse med et projekt , hvor 
vi beskæftiger os med konsekvenserne 
af overdragelse af offentlige opgaver til 
privat drift / produktion , har benyttet 
brandslukning som et eksempel på, 
henholdsvis privat og offen tlig drift af 
et o ffentligt ansvarsområde. Vi har 
valgt dette område, fordi Falck i priva
tiseringsdebatten frem bæves som kom
munerne overlegne, hvad angår om
kostningsniveau og effektivitet ved 
drift af brandberedskaber. Brandsluk
ning bruges således som eksempel på en 
opgave, hvor øget privatisering kan fø
re til besparelser på de kommunale bud
getter . 

Da vi ikke ønsker at basere vores kon
klusioner på nogle (måske) atypiske til
fælde, har vi gennem en undersøgelse 
forsøgt at danne os et overblik over 
forespørgselsaktiviteten i perioden 
1970-84 mellem kommuner med brand
væ sen i eget regi og Falck. 

Samtidig ønskede vi at undersøge, 
om der var sammenfald mellem regerin
gens introduktion af privatiseringstan
ken, og en evt. stigning i antallet af hen
vendelser mellem Falck og kommuner. 

Desværre har vi ikke haft ressourcer 
ti l at undersø·ge antallet af beredskaber , 
der i perioden 1970-84 er overdraget til 
Falck. 

Vi vil ikke betegne vores arbejde som 
en undersøgelse, men nærmere som et 
forsøg på at bestemme i hvilken retning 
udviklingen trækker på området. 

Resultaterne må derfor tages med 
forbehold , da de er forbundet med en 
del usikkerhed, ligesom henvendelser 
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fra Falck til kommune og omvend t ikke 
skal/kan udlæ gges som egentlige for
handlinger, dog er aktiviteten fra 
1982-84 af langt alvorligere-. k~ rakter, 
end det var tilfæidet op geRnem 
70 'erne . 

V~ har i »undersøgelsen« forsøgt at 
indd rage samtlige kommuner med be
redskab i eget regi. Sønderjylland og 
hovedstadsområdet er dog udeladt, da 
vi fi nder brandberedskabet her er af en 
sådan opbygning, at overdragelse til 
privat drift vil være usandsynligt. 

Vi fandt på denne måde frem til 77 
kommuner, vi anså som relevante for 
»undersøgelsen« . I løbet af marts og 
april måned kontaktede vi samtlige 
kommuner telefonisk, og fik kontakt til 
enten brandinspektør eller vicebrandin
spektør i 71 kommuner, som vi bad sva
re på fø lgende spørgsmål: 

Har der i kommunen været henven
delse/ tilbudsgivning fra Falck ang. 
brandslukningen? 

Har kommunen henvendt sig til 
Falck ang . tilbud på brandslukning? 

H vad er de årlige omkostninger til 
brandberedskabet? Total og pr. ind
bygger. 

Hvordan »Jigger« Falck 's priser i fo, -
hold til det kommunale beredskab? 

Hvordan er opbygningen af brand be
redskabet, f.eks. antal ansatte, samar
bejde med CF m.m. 

Foruden besvarelsen af disse spørgs
mål har vi som følge af brandinspektø
rernes interesse og hjælpsomhed ind
samlet en lang række data, som efter en 
bearbejdning vil være et godt udgangs
punkt for en mere kvali tativ »undersø
gelse« af områdets opbygning. 

Nedenstående er de målelige resulta
ger af vores »undersøgelse« 

I Antal henvendelser Falck og kom
munerne imellem i perioden 1970-1984. 
Henvendelse fra Falck til kommune: 18 
Henvendelse fra kommune ti l Falck: 17 
Henvendelser ialt: 35 

(Tallene er baseret på sik re besvarei 
ser - således er usikre besvarelser ik.k, 
medregnet~Derfor er antal henvende1 
ser reelt højere end de er angivet her. ) 

II Trækkes perioden 1982-1984 st. 
det således ud: 
Henvendelser fra Falck til kommune; I 
Henvendelse fra kommune til Falck : !l 
Henvendelser ia lt: Il 

Som det fremgår af tabel II har de 
været en kraftig aktivitet mellem Fald 
og kommunerne i perioden 1982-1984. 

Gennem de mange interviews har v 
erfaret, at et Falck-drevet beredskab al 
mindeligvis opfattes som værende dyre 
re end et kommunalt beredskab. Såle 
des oplyste 23 af de interviewede, at Ci 

evt. overdragelse af beredskabet ti 
Falck ville føre til øgede udgifter på d< 
kommunale budgetter. På trods af, a 
man var opmærksom på det problema 
tiske ved at foretage sammenligninge; 
af omkostninger, var de beregninger 
som lå til grund for konklusionerne re
sikre og gennemregnede. 

Der er efter alt at dømme en lant 
række kvalitetsforskelle på Falck og d, 
kommunale beredskaber, f.eks. var de1 
almindelige opfattelse, at et kommu 
nalt beredskab ofte er større end det vil 
le være tilfældet, hvis Falck vareto1 
brandslukningen. 

Det er også kendetegnende for d< 
kommunale beredskaber, at de ofte va 
retager en bred vifte af serviceopgavr i 
for kommunen (omsorgsarbejde, tele
fonkæder, fødselsberedskab, olieforu• 
reningsbekæmpelse m.m.) 

De kommunale beredskabers vareta
gelse af disse serviceopgaver under
streger, at der kan være kvalitative for· 
hold til stede, som ikke må udelades, 
når man laver sammeniignende under· 
søgelser af omkostningerne ved hen • 
holdsvis privat og kommunal dri ft af 
brandberedskaber . 

brandværn 5/ 8-, 

---
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Hanus, ud kas t, 

I den danske priva t iseringsdebat er Falck et ofte 

benytte t ek~empel på, hvorle de s en privat virksomhed, 

forbill edeligt , har løst den opgave driften af et 

offentligt a nsvarsområd e , e r, Når Falck fremhæves er 

det f o,:.di mange menn e s ker find er , at Falck er de l~ommu

nale bra ndbere dskaber ove rlegne, hvad angår effektivi

tet, omk ostningsniveau og r e.?ourceudnyttelse; 

Dert Levin og Thomas b erglund n æJrner, i deres debat

indlæg d, 2 o-J en unders øgelse af omk ostningerne ved 

henholdsvis :communal o g privat dri f t af brandbered

s k aber(Ole P,-Chr , Nordis k Adm, Tidsskrift nr, J ) Vi v i l" 

ikk e her diskuteret undersøgelsens brugbarhed, men blot 

nævne a t unders øgelsen indeholder en lang ræklce konstru

erede størrelser, o g samtidig e r stærk afhængig af, hvil

ke antagelser man "l~ger ind" i d en anvendte model, 

Unders øgelsen er et g odt e k sempel på, hvor v anske

ligt det e r at foretage sammenl ignende unders øge lser 

a f privat o g k ommunal drift/produkt i on, li:n svaghed ved 

undersøgelsen er den manglende vurdering af kvalitets

fors k elle.og t:>;raden af forsyningssikkerhedJ Vi er godt 

:, lar over at kvalitet er en uhåndterlig og sværf målelig 

størrelse, men undersøgelser af denne karakter må inde

holde andet end ø konomiske betragtninger, 

I det følgende vil vi , k ort, nævne nogle af de prob

lemer vi har e f aret"optræder" på brand, redning o g ambu

lanceområdet i Danmark, Disse efaringer k an med for

sigtighed overføres p å andre offe ntlige områ der, hvor 

I •.., i i. , • r 

1-,.s-

privat drift /produkt.ion af offentlige ansvarsområder 

tænkes indført, 

'Fa lcks produktion er betinget af den s åkaldte 

samdrift af f unk tionerne, hvor personel o g materiel 

anvendes ti l både offentlige o pgaver,o g forpligtelser 

over for private abonnenter, Denne samdrift har uden 

tvivl en gunsti g i ndvirkning p å re!lourceforbruget, men 

sammenblandningen af offentl ige opgaver o g privat 

"kundepleje" . har også nogle negative sider, 

Det betyder f,eks,at Falcks reel l e omko stninger til-

Rt.+ l,,.I__,; ~ i- ~ , . 
sløres, oe; g e P aet umuligt at vurdere7 Falcks økonom:i. ,-

endsige fa stsætte pr i ser for de enkelte ydelser.Et 

andet og langt alvorligere problem er samdriftens ind

virkning på ambulancedækningen, Da Falck stort set driver 
,_,_._ 

de fle ste ambulanceberedsk aber i Danmark påvirker sam-

driften,specielt i spidsbelastnings .-situationer,vente

tiden p å ambulancer, Der er efterhånden fremkommet et 

stigende antal eksempler på urimelig o g meningsløs 

lang ventetid på ambulancer fra Falck, Efter alt at dømme 

skyldes disse episoder, at Falcks personel/materiel p å 

alarmeringstidspunktet var beskæftiget med at udføre 

opgaver for de private abonnenter, 

Desværre, kommer disse klager aldrig frem til de an

svarlige myndi gheder,da Falck behandler klagerne internt 

j virksomheden( l følge tidligere ansatte i Falck) Situa

tionen bl ive r ikke bedre af, at vi i Danmark ikke har 

·" 
~ lovgivning p å ambulanceområdet ( der findes en for 

brandslukning) Den manglende lovgivning betyder at myn

dighederne har svært ved at -bevare kontrollen med Falck, 

•;:.1 

' ) 

' 



og udviklingen p å brand, redning oe ambulanceområdet. 

Da Falck befinder sig i en monopollignende s tilling,_ 

,=.-
og s å ledes ikke~underlagt traditionelle konkurrence-

betingelser er Falck efterhånden blevet så integreret i 

det danske samfund,at virksomheden har stor indflyd

else på,hvor ambulancerne skal placeres lokalt~alcks 

ønske om rentabilitet påvirker ikke kun virksomhedens 

egen politik , den påvirker også de enkelte kommuners 

beredskabsdækning. Falck kan ved at anlægge en renta

bilitetsbetragtning nedlægge en lokal station, hvis den 

ikke giver det ønskede afkast, o g flytte beredskabet 

til et område med et bedre befolkningsgrundlag(og dermed 

en potentiel forøgelse af indtægterne) 

I en situation som den ovenfor nævnte vil det ikke 

være Falck der drages til ansvar, men politikerne. 

Der findes faktisk friske eksempler på, at Falck ved at 

true med at flytte en station(og dermed ambulancerne}., 

har tvungeiommunalpolitikere til at nedlægge kommu

nale brandberedskaber og overlade opgaven til Falck. 

Falck er andet og mere end en mønstervirksomhed. 

Fal ck er også et udtryk for,hvilke problemer en øget 

privatisering kan føre med sig. Privatisering -e.J;: andet 

end "udfoldet" markedsmekanismej,
1 

effektivitet og pro

duktivitet. h onsekvenserne for arbejdsmiljøet,forsyn-
<,,,.. J.co"\ 

ingssikkerheden,kvalitet og offentligekontrol er væsent-

lige problemer,der ikke må glemmes i diskussionen om 

effektivitet og rentabilitet. 

- 1-:Y j - & '"'' 'l'/_ 
D!GE~S ~IHETER. 
Po, la,ln ·ss 10~ IS 'i 1,,.-kh ,.,lm T clefon 08-738 I O 00 

Stockholm den 10 april 1984 

Jens Breum 

Ourøgade 38-2-th 

DK - 2100 KOPENHAMN 

DANMARK 

Tack for erbjudandet . Men av utrymmes

skal har vi tyvarr ingen mojlighet att pub

licera inlagge t. 

( :,1111 adrr,-. 
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Gtifan Beckerus 
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RUC. D. 21-2-84. 

Kære "Natredaktion" 

Da vi med interesse h~r ly tt e t til j eres spændende og af

vekslende program, (specielt jeres dækning af "Assens sagen" ) 

vil vi med der t e op l æg prøve at skitsere nogle ideer til en 

opfølgning af sagen. 

Vi er , en gruppe på 4 studerende fra RUC. ( sam.bas. 2 å r. ) 

der gennem 4- måneder ha r arbejdet med privatiseringstanken. I 

f orbiOrlelse med dette arbejde har vi specifikt beskæftiget os 

med "Assenssagen" 

Vi har,været i Assens og interviewet Direktør P.W.Falck, 

Borgmester Thaysen,Brandinspektør Ib Dalsfledt og de kommunale 

brandmænds tillidsmand Claus Andersen. Endvidere har vi læst 

de fleste artikler om "sagen" og er i besiddelse af breve,byråd n

referater m.m. som er relevante i"sagen" 

Grunden til,at vi har skrevet dette indlæg er,at vi syntes 

det e r vigtigt at få gjort opmærksom på nogle af de perspek

tiver vi ser i Assens sagen. 

Da det er svær\ ,kort, at gøre rede for de tanker vi har gjort 

os , hRr vi vedlagt en artikel,som Demokraten Weekend vil bringe 

i førstkommende udgave. Her skulle det fremgå,hvad vi opfa tter som 

spændende or; snmtidig foruroligende ved denne s~g. Endvidere 

vedlæp;12;e s nogle kopierede sider fra "Privatiseringsrapportem", 

som sammen med vore s kommentarer skal understøtte vores tanke

gang i arti kl en. 

Det var jo på inds ti l l ing af Finansminister Henning Christoff

ersen, a t den borf,erlige regering i marts 83 ,vedtog at nedsætte 

et udvalg med det formål,at unde r søge om privatiseringstanken 

kunne r ealiseres. Skarpt trukket op ,ønskede man en redegørelse 

for i hvilket omfang og på hvilke områder ,der lå muligheder 

for at 0verdrage offentlige driftsopgaver til private firmaer . 

Meget kort formuleret,finde r vi As sens sagen og Falck " spænd

ende", fordi Falck i pri va ti seringsrapporten fremhæves s om en 

ve llykket udlicitering. Samtidig nævner rapporten faren ved 

morropoldannelse-og den dermed følgende rnane;e l på konkurren'c e . 

Denne monopolsituation er Falck også en repræsentant for. 

Der selvfølgelig et l angt s tørre indhold i denne sag end 

det fremgå r a f ovenstående,men det vil forhåbentlig fremgå af 

de t vedlagte materiale. 

Det ville,for os,være spænd ende,hvis et af privatiserings

udva lget s medlemmer blev konfronteret med disse kendsgerninger. 

Hvis ma_n kunne få Britta Schal l-Holberg til at kommentere sagen 

kunne det også være en _mulig måde at rejse en debat på. 

Vi håber,i vil kikke på vores forslag og evt. kan bruge 

vores ideer. 

Med venlig hilsen • . 

Jens Breum. 

Maiken Kjærulff 

Stig Nørgård 

Tine Trærup. 

RUC. 

Vi vedlægger: 

Tlf.nr. ol 18 56 o4 

ol 97 21 39 

01 83 79 78 

02 75 77 11 

1 manuskript "sidste udkald" 

Kopier Fra privatiseringsrapporten. 

Hus. 3. 2 .5. 

, sider uforpligtende kommentare til rapporten. 



S må kommenJ:.~ _(:_e_r. _J~!_ vo::_es understr_e_9ni11g er of interes san t e 

pass&qe r i privatiser ing s rapp o rten s prob l ema ti se r e nd e d e l. 

s . 23 falck er ne t op et ekac mp e l på, hvorl nrl es udbud s priva l lse-

r i ng e rr er forløb e t udenom politiske bes lutnirr,i e r. Netop med Falck 

e r der tal e om en udviklin q d e r fH s tyr l! t af e t privnt firmrie; 

tr a n g t.il a t e k spD ndere . 

!.1 . 24 OC' n om t a lt e omko s tninq s re~uktion e r ikke a ktuel i Ause ns, 

u ,1 p;·ival i :.:;P ri ngen t11,r hnr sk affet ko mmunen e n e ks trnudgift p å 

o , e ,. IO O . U O Ll kr . Hvo r for e r de r s ;', blev e t p r i v a l i se r e t ? 

~; . 2) i) ,-. n n (' u li\ k ()': l Il j n lj:' lr I' V i cl s t h L· d k a fl I k k " up n ii :; d a r a l " k " u li\ 

b e ken dt. bas[•r f' r ,; ;1 1 pr odukt io r, p:'i s a11 ,rJr i ft 8 f e n rækk e omnici<, 1· 

Sa mdr .:ftC'n me dfurPr :.i l reqn<ikube r1He bl iv<'r ui4 e 11n e ms igt.ige. 

Når a111bulancetji,nr s t l' , hr :rn d e.lukniny . p a t i c- nt.be_furdring og r e cl

n in <J!:t jPII P!:le dr i vc>s n, pr.J e l perso n e l Ul) 1 11 og l e tilfæld e 11,ecl :::1111-

m,~ k1J1·p lojcr er cle l u mul.i qt n t f å ud specific!' r cl u,, e nk e lt e 0111 -

r is t.l r- r :; d r i f t ::.; tHn k d ~; ti t i ri q e I' • 

:..; . Lu PI a mbu l Hnceomrfid e l e r mulighed e rne for al skifte til al 

ternutive produc e nter i kk e Li l slecle da F a l c k p å delte områr.J e ind 

tager e n monupo ll ignentl e ,, t.at. u s . Vdr . brand s lukning har k o mmun1· n1 e 

i kke de n k a p i talkoncentruti o n der er nødv e ndig for opr e ttel ,;c n 

af e l kommunalt brandvæs e n. Der e k s isterer a lts å ikke reel l e 

a !t erna liv c r til Ful c k,: pr odllktion . De rmed er konkurr P 11 cc mom1·nt e t 

~n af grundstenene for privatise ring s u dvalgets rapport i 

rp u Jitet e n a fsloret s om e t fatu morguna. 

lldh ucle1 p r ivati s eringen e r p å dett e område en non-r e ver s ib e l udvik-

l in g- en udvikl ing,d e r so m ting e n e s t å r nu, ikk e kan 

d ,1 .-tlt e rnat.iverne ikk e eks i r; l e r er . 

f"re ,; .tilbage 

!, • 27 B e rnær k e 1 ses værd i q L at se i re 1 al i u n t 1 l at F ,il c k v " d a t 

,,ummr nbland e ko11111,unnl1, n q nmLsko mmunnl P opgaver reelt har 

k u mb .i 11 e r e I' ,; i q f r '-' n, I i l " t. u c o r e b r and t: I u k n i n CJ e n i At< u e 1 " ; . 

Fa l ,·k h ar forledt folk ri! ;.il lro at :imh1ilu111 ·1• 11 vil l e il l ivP fly t 

t e t. ,\l e n sår.Ja r, L111ke 

,; k yldes mi s tillid t .iJ Fa l c k s nmt en man q lend l! vi.lje rn, F alc:k s 

~ id e til a t i nf ormere bor ge rne . Ma n brugt e burger nes anqst uom 

vå b e n mo d kommunal pol il i kP rne for al ovPrl: rq e !Jr a nd c; lukr1i111J1, n . 

~_; . Z9 D e t er r e n oq uforf <J l ~;kt • t irlr~a l l!>IIH: h v i '.; m<..11 1 tr o r ut kummu-

,,,, r n, har 11H 1 l .iqh , -t! for a L prp,; ,; e fa I ck ,_;e l vom tier forh:-llrr.J-

] P!; s tnnrl:.,rclknnt niklr r ,· ,- 11 tr;ill 11ir!l }p. 111 KL 1Jg r:iJck. (K l ko mrntJn e 1·

riL·S lande.fo;· r- nin q) 

:; • '.I 2- I 5 M" d b L' v i , ; ":: j o :, I I : 1 I c k " ø 1 " : k , . u 11, : 1 L !I , · l u k c, 1 " :; l . , I i o II e r 

rnc-ntrr fnr nPd l æqye l se af ,;t.,.1t io 11 en i 1\s sr, 11,: . 

frjl f or ut dropp e l i rt-' 11l , 1l i l f• 1J111r ii cl c r 11 :"1r k1l! 1Lr ~-1k l.c" r111! me d k1J r111 ;1 u 

r, p rnr- og nm t. n kornm1111c•r111• 11 d luiJ P. r . 1· a l ,·k l <1 l>1·r i1;ql'11 ri :; iko olc,i ·v ,-d. 

il v i :, I a l ckn ø 11 s ke r i kkP i mø d e komm c-s frn p o .l i l.i sk hold kun 111:,11 f"l y tl e 

,• ll1' r d 1•p je rwqlt•n ,1111 A11 sv uret rur ;it det t e ~ike r v ·il :;;'i k un1u• 

p l ac,· 1·e-:: '""· po l it ik,·r11,· . d ,• r jo ,rnm fulq, • :ir ti e r p l url e:<, I i •J e n\ 1• 11 

f o 1·:;v i11d l' 1· i, l c1111 illll a11 cc, lw r 1•d,;kab e ll,·r l!t br ab dvw ,:i• ,, ku11 b1) ,; ky lde!; 

for at h ave truffet f' n li ansva rlig bes lutning. 

!; • 5 ., _ 16 A f !;n it 6 . 4. Ka n I a~ s l! s i !3 j n Il e l tH! d d r l~ j e r 

I iy,;rp s iq u m forr e tni<HJ '; "t ik ug m:1111Jel pu ,;amn,e . 

Det 11, a rk e d d e offent .1 ig<' i11 :: t ar1:,~r s kal 

me d udgør e,; a f ja riqtiqt qæltct Falc k. K 0 111 111u r1 c r 1 ,es 

i del va!~> t ! 11 -

Fa J c k e, lilhud 

,;Lyrk1·! <!li fikl.iu1r. 

:; . _Hl Fa l c k k :111 drop p t' urP11t all l <' o mr r«I1 •r . NP lup h e r Jjq ,JL'I' d e n 

mest ce ntr a le p r ob l P111a li k cif Lil'm u l le . l)p opq:ivl'r :;0 111 lalr · k ·,ure 

t. age r ror d e l offp11\ I iqi, ,·r « f e 11 ,;:, ømfi11diq k«r:ik l' e r ,ri il, · i kke 

l ii l P 1· :1fbryr.Je l s <'. T ,1nkPn om ut f. Pk:; . :1111buJ ,11H'l' rn e h u ldt 

.il k li r e P r qrutP!lk. P r- rt 11 1' 111..1 dl"' of f1 ! 11I I i,Je i !1 :i l;11, r.e r dc·r 

rip 111 •:d 

:; 1 Udt? r 

lllt' d d1~t pul .1l.itikt• t 111: ; \r :1r :: urq r. ror a l lljltj C. I Vf! J'l t(! v~1r e \;1q e:; rtJI ' 1· 11 -

11\1'1" p ri ~i . llt •l L'l' j1 1 111 · i :,k : 1 1 :; J• t\1 • 111 1·r1111•:,k1·l i v np 11111d m1 1d 11kn 111, 111i 

uq LlkllumjGkP k r :1 \ !"r :1 I ~11 1 h 111:.J i111t•Jdt·k 1rn1111p:; f"llr P 1li1v11r pi-i :; . IJr?l. 

\H r d,• t dt•r :;ke l t• i ,\ n::1• 11 !i . I uJc~k ki..lll ttl driq q'1rt•: ; :-111 :;v: 1rl iqL' ro!' 

r1l t'lt pr 1>duld ion 111•dL1·qqr>· .. P o l it. ik1-•1· 11 P 111[1 :i1-1 1· q1• f o r 1ipr1•l hultl !'\ -
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øf driften f or e nh ver- pris. Bo rg e rne er tvunget til at betale denne 

"· p r i s. Hv emsi9er . a t prissti gninger er u rea li sti s kr, når det drP.jer 

s i g om a t tjene penge. · Men så ige n det er ue ti ,; k at vurcJP.r e rl.isse 

omr å der i kroner og ur er. 

GROFT SAG T F'R DET [KSK LU SifJ NSP RI NC TPl'ET ( m ust [N OM AT Nur.u MA 

S KE IKK E FAR S LUK K[ T BRA ND ELLE R l:l LI VER KØRT l AMl:l ill ANCF. I SK ØN 

F UR V 'llMG :-l[D MO I\JOPO LST ILLING[N DER I FREMT lll[N VIL KlJN"Jl G~IR[ 

Ll [T MULIGT FOR rAL CK SUV[R(N T AT FA STSÆ TTE S I NL rHI Sl R. 

BoryPr 11e oq poli tikern P. sætte s i kraft af dell'e forhold i e11 IJ .i d

se lst it u ,,t ion s um det er svært nt. s lippe ud nf . At Ln11kl!rne ikk" 

e r f' je r11e orJ lløj t_eu retiske vi ,; 1•t· den avi r. pol.ernik der hnr væ r e t i 

As,;,•11,, u,:,k r inq a mb ul a nce dæknin ye n. Hvr.1d er en udl)if'I. på 'Soo. uoo kr 

el<n tr, ,lld qifter s om følge af kr,ntrr.1 k t med 1;:i]ck, . nå r ba r e 111:rn 

ka n bPv are den lokale a mb u l ancccJa,k ni11 q ug cJervPd rnå ,; kH Ll f i.ll'l' mcr,n e

s keliv. 

s3 9 6 . 6 . Kn n la·e1rs i s in h1• lh r.Li . Ta l er f'ur ,; i~J ,; .,l v. 

7 . Kan l æses i ,; ir, h 1: I h r d . 

Oi ss l' tanker er ikk e o rd e ntli_gt qe n11 e ma rb e jd ede 

men vi håber ut de a llige vel mi blive e n kilde til 

in s piratio n. 

Synopsis. 

Ge nn e m vores emp iriske arbejde har vi sporet ~ogl e ureglmæs

si gheder, som vi ikke mener befolkningen i Assens har haft øje 

fo r . 

Den 15 min. lange lyd/ dias serie er men t so m et sty kke pro

pagandamateriale for det komm un ale brandvæsen. 

Vi vil forsøge at afdække Assenssagen. 

De dokumenter, vi har flet af diverse impl icerede parter, vil 

indgå s~m und erbyg ning af vores arg um entation . 

Vi vil prøve at sætte problemstillingerne ind i en let privati

seringssammenhæng, dels for at lyd/ dia ~ serien kan relateres 

til vores fæll esprojekt og dels for at vise de lidt bredere per 

spektiver i Assens sagen. Lyd/ dias serien er tænkt som et di

sk ussionsoplæg og vi vil derfor stille problemati sere nd e spørgs

mil hen af vejen . 

Hvad vil vi fortælle? 

Udover sagen rent kr onologisk fra 1967 til idag, forestiller 

vi os følgende problemer nævnt i showet: 

Falcks forhandlingsstyrke/ pression. 

Sygehuset inddraget s om gidsel. 

Forhandlingsvanskeligheder mellem bystyret og Falck. 

Borge r nes placering i forhold til Falcks beslutning om fraflyt

ning af station Assens. 

Sammenblanding af kommunale og amtskommunale opgaver/ ansvars

områder. 

Perspektiver ved Falcks overtagelse af brandslukningen. 



Hv e m vil vi fort æll e det til? 

Til borg e rne i Asse ns , som blive r ramt a f Fa lck s be

s lutn i ng og som i vor es øjne r ett e r s ky ts et mod de for

ker t e instanser. 

Hvor vil vi fortælle det? 

Vi for e stiller os at vores lyd/ dias show, skal vis es 

på e t eventuelt borgermøde i Assens. 

Hvorfor vil vi fortælle det ? 

Vil vil rejse en de bat om privatisering ek se.-lificeret 

ved Falck. Sætte spørgsmålstegn ved den kriti s ke stemning, 

der har været rejst både mod bystyret og de kommunale 

bra ndfolk. Anskueliggøre at de beslutninger, som er taget 

i kommunalt regie ikke retf ærdiggør Falck s fraflytning. 

Hvordan kan modtag e ren bruge det vi vil fortælle? 

Opnå e n forståels e af hvor angrebet s kal rettes mod, 

s a mt s p i ren til hvorfor e n ambulancelovgivning e r nødvendig. 
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&tut, so 

1,·0 ,- 17 ;\ r c; i rli> n - i 1<>6 / - , ·nr .\ n ~ en f; den f'o r ~ t e l<om-

111u11 e d p i · ov e r l.o g h 1· , 111 r1 ... 1 , 1· 11~ r. 1·; •• 11 

!-:- n ,·r, !-- . 

.1 i v e 

i:it; ,t :i o n e n c•r ~• t" 11!i r~ v.:r'. , -\ s ~~ <: r1 .--: . 1;1 1• 1i f' i ·;1 l'> H~ e r d er 

t i. I 1~e n 1~a!.1 d i 11 l. r~ 1, komnnn i ;-1 l 1. : i r andva'.? SHt l .i 1) , (~Il• 

Ar .s ~1r:e n t i L d e t. te Pr , a t L o 111 1111 111 n n 1. •!" t( ~t· . ' t\ rs se, je ror-

h a ndli. n ,-,; ,':! r . ll n r l 1e B .l11 ttf't a t, ov er l a d e h r :-\nds lnk njngP n 

~ lr' r: e t H I 1,. is lc h · r• t 1:111 1 c taro tcm 1• 1du i l-le t sig s :1. -

'====-\ -,.i.,,e"'u"'e""s"i)r--

Uc t h ele s t nrted c ti l h;,p;« i so i:1111 e r c n l '_l ls 2, h v or ~'eJ. cl, 
~~ 

!-Om l ejer n f e, j e 11domm o11 .t Th . NJ ,. ,; ~ ade v .il JI' <ijR l ut e,::,, .,_. 

l, (: t .i. n f~_e .l s 1! r n e vedr. 1-: i l> nr: 1~ Lc1ndsc•.> tt e l ~l~ a t' dn t--e .icd <· 

h v 1":njnf;er. med k o rmnun c n. 

·; 
T i lfr,i idi 1:;:' ra l.rlt de n ne ro,-e.s p ø r ge Jse s n inm e n mc!d l :ud g c- t -

1·orl1 :,11 d l i n ,. , ·r n ,: rn r· d e t k oP11 11 r•11 1l c .ir . 

r:n d t? r ,1 :s:-. t' fnrh ,1n dl i n :· r·1 nr- ovc r v c-. i e d c l i e n h o rgf~rl:i p:P 

1•T 11 pp c , 1, , · r ."icl c- 1 :, l. r, , . ,, ,-1·1 d,, 1, r , , n, t !--- lu l, nin ,•;1· 11 t i ] F;1l c1, . 

l ctc ,• 11 ,· r 1, t,1 .\- , ! r·, · ti t. i 

d(~t k n ri 1111u 11 ;1l e l 11 11 i t·.,· t . 

P ii 1 l•~t L 1) t .id :" f,11: 1! L rn •\ d 1•: ,; 1,:1 r t. P r·n 1;'!' r or ;1: t, pr;,,("' i s crer. o~ 

IJ f.' t viser s it,: h111 · t ·ir:t, : , t 1•11 rvl . ov e rc1r:,p;el s e ;11" hra nd 

1-'.:ll c k d <~r ;1ll ~• 11 ! ,;1 1· L h :-,r · !1.• t'L :1r 1d e t. i ta nk e rrtf' c n,t k n h 

t iJ h :1i-;1• t i l 1-e s t.v r f:~1~<•11~ opri 11d r ! ir7:c li es lu t n ir1_.· f' r n l 'J b ~ 

IJ,, 11 ':'_• 1 11 · ; i • , !, C.:(l 1• !'!,• i I • 

,, 

• 
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slukni.nr;en o r: kommunens mangl ende samarbejdsv.i.lje, 

at fl)ltte stat ·i 011 e n i Assens t.i l (;lamsh.i e r g . 

DIAS. Hvordan :få r ~'alck g e nor,t aget :fo r h a ndljnr:ern6.J 

Llet l yl<l, es l•'al e l, a t try kk e p,\ d •· ri,~tj g;e knnpp e r. 

Uo pr ·o r clr e t s e nder di.rektor ! 1 n u l F ; , J ,~I,; op; J•' l c l.; 1-- f"cl de.r 11 e s 

oLt. \.\a.~se"' 
t i li ·, ,i,rn,anttl et p;.i r bri;,v e ti I l•: tse ! 11ucl sc•n ( ,,. , .. <011 I it,4- ) 

lfu n d u k ker op j ::,;. age n som fl rntsradsmed) ell1 0 1:r; nnsa t 

på A~sens syp;ehus. 

t ·r ~ V f! n e l ,erctt., · r 0111 i-';"l l c kS di Il , · 111 . , i l\ !-J ~t-~11 f. . 

CI TAT. 

.l ndhold e t i hr e v r: ne l· an la!s eR s o m o m Ra mtli.~ c nmhul:ln c 

e r fjern es frn Assens. 

1" 1 yttes ambu l a n e e rne ka·n d et lir i nge s ~· :~ehnee ts f orte a tte 

e ksistens rare, d n den er uI'hængig af akutmo dtagelsen 

l•:n funktaon s o.in i kke k a n opre tholde8, hvj s Ass <J ns er 

uden ambulanceberedsknb. 

~n 'situation d e r jkke tidli gere hnr vær e t fr e mm n 

under rorhandllngerne. 

Else Kn11dsen hr i n f,; e r, e ft e r ;.t h a vde modta ge t hreven c 

fra Poul Fn lck, dett e aspekt ind i snr;nn ved at skrive 

. fo==,;ølgend c i 

1/V\o."1 'u_ /4::::CITAT . 

l. ok a 1 avisen. 

\ 

Uehatten om brnndvæs en, . sygehu s O f': .1-'alck t' ~ rtsætter 

hefti g t i lokalpressen. 

Inden årss k iftet stiller,dtrektionen i Falck heslut

ni.ngen i 1, e ro, o r~ anmoder istedet orn nye forh a ndl.Tnger 

med kornrnunen. 

Man etnrter ~orfra . 

Økonomiudvalge t , med Thaysen i spi dsen, h a r af' hyrldet 
Mt.~ 

i'åe t mandat til at forhandle,•~ Poul 1''alek re præsenteer 

di rekti.onen. 

- I 8"71- -

Den ~2 Juli t') HJ U r:r:P. .r d e r en k o11t r n kt kl n r L'i l 

L.:.'.,ndi;, rskr i ft. 

~ e n e ndel ige inds tilling fr a nkonomiudvalget fnre

lj,gge r p å byrå d s mod et d ·en 1 :! rl f' r ,•mber 198). 

Dagsordenens pnnk t 945 heddpr: Hrandsl n knin1~soverens 

komst med Fal~ks Kedningskorps a/s. 

Men der bl e v ingen overenskomst. 

lnctsiillinge n e r t i l alle s overraskelse: at d,,r i ·kke 

i nd gås et s i'\marl,e ;id e me d I•aJ e t•!; ll ed n i n gskorps om hrand-

slukningen rr :➔ l .;i a n11nr l 9 H'i . 

Uden d e b at vedtager alle på At n f rle få Abn e byråds

møder, "t fo rhan d lin1ser( f<'rst) 1,:in blive ak ·t u e lle i J<.)HH, 

hvor 111:i n nJ li.r;ev c l ,slqa l ,se på n yt b r r1 ndslu k 11i n r:smat.Pri e l 

Poul Falck e r 111;,lløs 0 1; ufors 1./\ e 11d c . lian 11dt. n l cr: 

,Je g kan s.ige sil meget , at cl e t. ti l syne.ladH_nd P 

at vi o r t i tl> ar;e hvor vi. st.1rted e . 
•·'-' .. ~ ... 

~er u c..t 

Poul l"alek hentyder h e r ti 1, at Fa lck ..._. r:nr tt alvor 

at· dere s trusse] om at flytte st a t i onen rra Assens 

~• april i år. 

Kommun e n forholder sig tavs, or; kommer end ikke 

t..i 1 

frem med hvi.ll< e forholdsreeler der vil b liv e taget, hv i • 

sagen kommer så vidt. 

Denne gang reap;ere r byen Assens til r:engæld. 

AviRdeh a tt.en b.lu,so- e r op iec n. Fagforeninger, arbejds

pladser, l æisc r n r; borgere s tøtt e r nl le e n stor under

sl, ri.ft i11 ds:i111J in 1~ stilet t j I byri1<1ct. 

k ruvt?t p, r at d en 1 ol;n ] c a111l 1u ·1 H n r edæl, n i n g :i'. k C" forr :i n,~ e~ • 

En direkte opf orrlrin g t i '\ h,· rlldet om ikk e at røre r' al.ck, 

DIAS: Skal den s i dste byrAds beslutning omstndeø? 

\= 
J 1 fl' l,n1 :1r H/1 sn rn l. e ,s l<on111111 n :i lpr, I t tikP I"ne i. p; c, n . og 
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r e s ul ta tet t , Lev 11 t d e t kommunale velfunge r end e 

hrnndv ~ s e n n c dl ær:ees :fra 1. jAnuar 8,. 

i"a I c k ha r :ind t i J v j rl e r r, t:r11k ke t det l ænp;ste s trn 

i. As sP. n >< , hvo r in p;e n ri p;t .i.g V<? d om d et e r h r nndRluk

nin r: e ll e r amlrnl nnr.eh err> dsk Rb disk. h n r dr e .iot sjp- om. 

h !i1 , om n t. f';i nfrl æk k e t S R F,en~ f orløb - 0 17: i kke mj ndRt 

fjnd e ,,n rorl<li-lr :in e; på hyrådets -1~ rot e sk e lrnslutnjnr;, 

har d e kommunal e brandf'ol k arranp:eret et borr:ernuade. 

Oe Jo brand:fo.lk har ops ap;t d e reR kontrakt me d kommunen 

i protest mod en s;,p; . d · r er ;,ndet end lok'alpo1 i tik 

ff!VI ti! J J. IJ l 1ls 1j 5 3 I • a;IN, 

o:f I @ilSI Si Bi og et ms: p i; Jce, 

Assenssagen har ikk e v ær e t præget af åbenhed omkring 

beslutnine;erne. 

Forhandlinp:r>rne hør været :ført bag lukkede dør8 , op; 

man har undgået debat på de få ~ h y rnd8mød e r. 

Kons e kvensen af' d e _tte _,:~ ;·vairet, at of'f'entligheden 

har haft sværJ.,..,,}lC.<:I, at gen.n-emskue udv_iklinge n i s a gen. 

Med ~~lse hnudsen s op; Falcks fremhævelse af sygehusets be -

tydning i sagen, e r to ting hevidst blandet sammen. 

Brandslukninr; - som blev diskuteret på rådhuset 

er en kommunal opgave, mens a~hulancevæsnet - s o m 

avisdehatten hancl.lede om hører til de amtskommunale 

ansvars området 

Det er altså Fyns Amt, der i denne sag burde været 

inddraget i spørg smålet om ambulancernes forbliven i 

Assens. 

DIAS : Hvorfor blev underskri fterne ikk e afl everet ~j,,! 

Fyns Amt . 

\. 

s~ \ 
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lo kalpressen kørt e n s tær k ensidi r: pro-Falck 

kampegne . 

Det har derfor været 1111111 1 i p:t for de kom11111nal e bra nd-

folks tillidsma nd: Claus Andersen, at få bra Rt sine i nd-

læg i lokalpres8en. 
' " ·\J 

Vi må konstatere at ~' alck har haft ''med charmeoffensiven. 

J Assenssagen har spArp;smål et om de11 politish c nnsvn rs

fordeling spjJ.lct en vi F, tig rolle. 

De :færreste tænker over at hrnndslukninF, O • ' :imh11lance-

kørsel er f ælles F,oder v i h e taler ov e r sk atten. 

Ila det offentl.ir:e fin n ns e rer disse goder, 0 1· s i dder me .J. 

ansva ret, e r det ikk e he t r v p:p:e nde at J. i v s viR-

ti ge opp:n v e r er und e rl n p;t e t pr i v,1 t fi. rm.:i . 

~t privat firma, hvor konkurrence, O f' derm ed penge 

spiller e n vi p: ti ~ rolle. 

1JIAS: lian du for e stille d l p; pol i ~iet eller hær e n som 

et privat firma? 

[ :::=. 
Kravet om ansvarlighed o p; ordentlig varet<1p;else af 

borgernes interesser har v rcret skrep;et 11d i aviserne. 

Men inge n har interesseret s i g for, hvad d e t private 

vognmandsfirma Falck egentlig står for. 

F:i.rmates drift er baseret pÅ den såkaldte samdrift. 

samdriften betyder at brandslukning, ambu1an c etjenestr 

og redninp;stjennste driv e s f'ra samme station. 

1f.ø f.i.nanseret af henholdsv i s det of:fentlip;e _oe private 

abonnenter 

Personale s op; mnterjel bliver altså brugt til ~åde 

0
r r,, 11 tliec ro·r pl i r;telser o p; privat kundeple,ie, 

il 
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llenne Rc1111dr;r t rar f'.el<s.l<onsel<venser om vinter e n 

hvor c1er 111 ep;l't IP.t knn op"t/1. en sitnati.on, hvor d , -

i' ;iJ •'. l, redder e so m hurde sictde v ed ambnlanr.erne er nct P. 

OR hJve hilister op Rf p;rø:fterne. 

S elv om halvdelen a:f Falcl<I omsætning på 1,1 mia årligt 

hentes fra h e nhoJ dsvi s amter3'-es O P.. kommuneres kaRser 
~'l..---

g arantere r ~ kk e e n forsvarlig offe ntl i g kontrol med 

Falck 

Klager :fr,i :ibo11 n e nter o p.; andre brugere, ovnr ~'alcks 

udrykn inP;s fo rhol. d (v e ntet i d på ambulancer), n /i r alrtr j p; 

læng •? r e en rt til l•';, J. c: 1, ,se lv. 

Ile videregi.v e s i k ke tjJ <ie ansvarUe;e mynrti p; hec1 e r, 

Det er vnns ke J iF;t at t";;'\ rettet rtis;se rn jsforh uJ. d Råla-ngc 

i nclenr i /{Smini s t.i, r· "r i ttR SrhaJ I l lnlherp;, ,\ mt sr:\ds:for-

c njngcn O l'; S rrnrlh1 •dsR tyr c l. ,- en o pfr1 tter kritikken af Fa.lex 

l
==::.o,., e nl, el t s t ;\c nc1 e t i l:fæ.lrl e ,(hv:ad me d alah11lan,- .,J.ovp;ivn i 11 · 

l~n n:f dnnsk ehv e rvsl.:Lvs sværvægt ere h;ar spi.ll P'~ med 

musl, l.erne . ~'a lrk har opn ;!\et . en monopollip.;n c nd, -. stilling 

når dRt Ræ lrlcr driften af to livsvigti5e of ' fentlige 

a nsvarsområder - brandsl11kn i n~ op; a mbul:ancet .ien o ste 

Mecl denne stat\1s i ryggen er Falck blevet en cakono

misk OF, politisk mogtfaktor. 

Støt o p.; roljRt e r korpset blevet så integreret i d ,· t 

danske ,samfund. at amter op: kommuner g.-inp; p,, f':" 11/!: 

tvinp.;es til ";at fortsætte samarbejdet med ~nlck. 

Se h , j n ,• l<ommun c, r, hvor mnn har r-,nsket at urt l'nrP. op-

1s,,v ,, rne ·i · p_,, t re1d. h;ar Falc k j l<i ·,, ft ar sit monopol 

t, .,it. styrk •~ til : , t påvjrke de poUt i sl<e bcsJutninRer 

lit. ,. er det t.e f ,- 1 11ni d e r er baggrund e n for byrådets 

br,sl. utn i n g i Assf!ns . 

U,,t er pre ss ion, ikv.e rat.ionelle øl, onomj sl- rs ovP.r-

V••.ielse r s orn hrir t' <>rt. ti 1. nedlæF,i,;else a:1' e t billigt 

b ra ridvæ:: •~n • L å J tinct ind fra h "' ,1 re : 

Administrationsdepartementet - \V\ l-
.i. 

• 

Kommissorium for udvalget vedrørende privatisering. 

Der nedsættes et udvalg, der skal overveje mul igheder 
for at overlade opgaver, der i dag udføres af stats

lige, kommunale og amtskommunale styrelser, insti t'u
tioner m.v, til varetagelse i den private sektor (pr i

vatisering). 

Formålet er at fremme effektiviteten gennem indførel

se af konkurrence og økonomiske driftsprincipper og 

1 øvrigt at udvikle alternativer til den gængse offent

lige opgavevaretagelse. 

Udgangspunktet skal være en udpegning ar områder, hvor 
offentlige driftsopgaver kan udbydes til private . 

Herudover skal overvejes andre former for privat ise ring, 

som f.eks. støtte til private som alternativ til 
brug af offentlige ydelser og institutioner. 

Udvalgets opgave skal først og fremmest være at 
samle og fremlægge ideer til privatisering. Udvalget 
kan endvidere fremsætte konkrete forslag til forsøg. 

I den første fase af arbejdet kan udvalget pege på 
privatiseringsområde·r der - eventuelt som forsøg -

umiddelbart kunne iværksættes uden at afvente den 
endelige rapport. 

I den følgende fase skal mulighederne undersøges bredt 

ud fra de erfaringer, som indenfor tidsrammen kan 

indhentes herhjemme fra og fra udlandet. Arbejdet 

skal bl.a. foregå på grundlag af et rundspørge, der 

foretages hos samtlige ministerier. 

Arbejdet forventes tilendebragt inden for et halvt år. 
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den 29. april 1984 

Kære Ole P. Kristensent 

Vi er fire studerende fra Roskilde Universitetscenter, som er i gang 
med et projekt om Falck og kommunalt brandvæsen set ud fra en priva
ti seringssynsvinkel. 

Dette arbejde har naturligt nok fået os til at læse Deres indlæg i 
"Nordisk Administrativt Tidsskrift" om privat eller offentlig produk
tion af offentlige serviceydelser: Dansk brandvæsen som eksempel, 
hvilket har givet os anledning til nogle spørgsmål, vi ikke har kunnet 
Få besvaret andetsteds. 

Derfor vil vi gerne anmode om at få svar på følgende spørgsmål: 

1) Hvad er heteroskedasticitet? 

2) Vi har gennem en markedsanalytisk bog erfaret, at ligningen For 
mul tip el regression ser ud som følgende: y. = .::,< + 1\X + ~ X + f'Z'( t E.... 

L \1 \ l. 2. I; 3 L 

Denne ligning har givet os en del problemer, da erhvervsøkonomi 
og markedsanålyser ikke er vor stærkeste side. Derfor vil vi bede 
Demkom at forklare os dels hvilke variable/konstante, De har brugt, 
samt hvor dei .skal placeres i lignini;ien. F.eks. hvor skal normerings
variablen placeres i ligningen? Et det x, eller hvor skal den pla
ceres? 

Det ville være os til meget stor hjælp,'hvis De kan besvare spørgs
målet i et for ikke-økonomer let tilgængeligt sprog, hvis dette 
er muligt. 

3 ) Hvorledes har De isoleret omkostningerne til kun at dække brand
slukni ngen, ment på den måde: Er der taget hensyn til de af de 
kommunale brandvæsener udførte ekstraopgaver, såsom kurser for kom
munalt ansatte i brandslukning, vanding af landmænds marker i tørke
perioder, udbringning af mad til ældre, styring af overvågning af 
ældre i nattetimerne osv? Altså den del kvalitative ydelser, som 
mange kommunale brandvæsener udfører uden ekstrabetaling. 

4 ) Mange steder er det umuligt at adskille civilforsvarets og de 
kommunale brandkorps' udgifter, fordi de er så integreret. Mange 
steder er regnskaberne direkte slået sammen, fordi man bruger den 
samme benzin, de samme bygninger, hvilket også vil sige opvarmning 
og diverse udgifter i forbindelse med istandsættelser osv. Hvor 
ledes har De taget højde for dette problem? 

5 ) Vi beskæftiger os med effektivitets- og produktivitetsbegreberne, · 
og da De allerede har defineret, hvad De mener med effektivitet , 
ville vi meget gerne, om De kunne lave en lige så præcis formule
ring af, hvad De mener med produktivitet. 
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6) Til sidst villi vi gerne have at vide, om De har taget højde for, 
om det er de reelle driftsomkostninger, man inddrager, når der 
er tale om Falck, idet det jo er næsten umuligt at adskille, hvad 
der er ambulance, redning eller brandslukning i Falcks regnskaber. 
Altså, er det det reelle billede, man får af henholdsvis det kommunale 
brandvæsens og Falcks effektivitet? 

Vi håber ikke, vi har ulejliget Dem alt for meget og håber på at 
få et svar. 

Med venlig hilsen 

Maiken Kjærulff Jens 8reum Stig Nørgård og Tine Trærup 

PS: Det var os, der i januar desværre ikke nåede til Jylland For at 
tale med Dem. 

t 
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Kære Tine Træ rup m.fl. 
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Tak for jeres brev, som jeg skal forsøge at svare på efte r bedste evne. 

Med hensyn til jeres metodiske spørgsmå l er det lidt vanskeligt, da I synes at 

være på helt bar bund. Er I ikke blevet underv ist i metode? Hvis vi skal have en 

fornuftig dialog, bliver I nødt t il at erhverve et vist minimalt kendskab til multipel 

re ressionsanalyse, som i parentes bemærket ikke har nogen speciel tilknytning 

hverken t il markedsanalyse e ller økonomi. En hvilken som helst introducerende 

lærebog i statistik vil -kunne give svarene på jeres spØrgsmål. Der vil I også kunne 

finde svare t på, hvad en dummy-variabel er for noget; de t er bestemt ikke 

konstruerede størrels.er, som jeg har læst i Brandværn, at I t ror, det er. 

Mu_lt ipel regressionsanalyse er en teknik, hvor · man kan udfinde effekt en fra en 

uafhængig variabel på en afhængig var iabel, samt idig med at der er kontrolleret for 

effekten fra de andre variabler, der indgå r i analysen. Hovedresultat~t fra en sådan 

analyse er de såkaldte regressionskoefficienter, som angiver størrelsen af effekten 

fra den enkelte variabel, når der er kont rolleret fo r effekten af de andre i analysen 

indgående uafhængige variabler. 

Lad mig eksemplificere med tabel 2, side 227 i artikel om brandvæsen. 

Regressionskoefficienten t il "SPILD" variablen e r o;)4. Det betyder, at en ændring 

i denne variabel af størrelsen 1 medfø rer en ændring i den afhængige variabel (alt 

andet lige) på 0.34. Det vil konkret sige, at nå r "spildprocenten" (for den præcise 

defin ition af, hvad det er: se artiklen) stiger med et procentpoint, så stiger 

udg iften pr. indbygger til brandvæsen .2& civilforsvar pr. indbygger med kr. 0,34 (= 

34 øre). Det betyder, at alt andet lige er udgiften pr. indbygger 20 x 0,34 = 6,8 kr. 

hø jere i slukningsområde med 12.000 indbyggere, hvor "spildprocenten" er 20, end i 

et slukningsområde med 15.000 indbyggere, hvor "spildprocenten" er O. 

Konstanten er den værdi, den afhængige variabel antager, når alle uafhængige 

variabler· antager værdien nul. I visse tilfælde kan det være en realistisk situation, 

der kan fo rekomme i praksis; i andre tilfælde er det en teoretisk mulighed, som 

ikke forekommer i praksis. Det første er tilfældet med den regressionsmodel, der 

svarer til tabel 2, mens det sidste er tilfældet med modellen svarende til tabel 3, 

fo rdi inge n kommune e ller slukningsområde har en urbaniseringsgrad på O. 

\ °' s-

Jeres spØrgsmål vedrørende normeringsvariablens placering i ligningen fo rstår 

jeg ikke. Den afhængige variabel e r udgifter pr. indbygger, så der ved valget af 

afhængig variabel er sket en nor mering i relat ion t il indbyggertallet. Denne 

normering e r så suppleret af SPILD-variablen, hvis begrundelse og definition der er 

redegjort grundigt fo r i art iklen. 

Vedrørende jeres spØrgsmål 3 angående andre opgaver, der udfø res a f brand

væsenet : Jeg håber sandelig ikke, at der findes brandvæsener, som a nvender 

brandberedskabet ti l markvanding; det ville være en alvorlig krænkelse af de 

brandlovsbestemte fo rpligtelser. Med hensyn til de øvrige aktivitet e r, som visse 

brandvæsener varetager, gælder, at værdien af disse skal fremgå af poster ingerne i 

de k'ommunale regnskaber. Det er næppe a lle kom muner, som helt lever op til 

kravene i regle rne for kommunal regnskabsføring, men for kommunerne under et e r 

der ikke systematiske fe jl af nogen væsent lig betydning, jvf. vedlagte paper. 

Jeres spØrgsmål 4 vedrø rende adskille lse af brandvæse n og civilforsvar: Netop 

derfor er min afhængige variabel udgifter pr. indbygger til brandvæsen· .2& civilfor

svar. 

Effektivitet og produktivitet define res på forskellig vis. På dansk bruges 

effektivite t ofte om sa mme fænomen som omkostningseffektivitet eller produktivi

tet. På engelsk har man en klarere sprogbrug, hvor "effectiveness" ,betyde r grad af 

målopfy ldelse, mens "efficiency" relaterer sig t il forbruget af ressourcer for at 

opnå en given målopfyldelsesgrad. 

SpØrgsmål 6, reelle drift somkostninger hos Falck: For kommunerne e r de reelle 

dr iftsomkostninger lig med betalingen til Falck. Der kunne overvejelserne standse, 

men det kan naturligvis være af interesse at vide, om Falcks pris på brandslukning 

er baseret på "krydssubsidiering" (som man kalder det ) fra andre aktiviteter. J eg vil 

sta rte med at slå fast , at det næppe er muligt a t foretage en fuldstændig 

opsplitning af Falcks udgifter på aktiviteter. Det er for så vidt ligegyldigt; det 

afgørende er, om Falck får dækket deres marginale merudgifter i forbinde)se med 

deres brandslukningsaktivitet plus e t bidrag til fællesudgifte rne (såkaldt dæknings

bidrag) af deres brandslukningsindtægter. Hvis Falck gør det, så er der ikke tale om 

krydssubsidie ring. Jeg har nogle be mærkninger om dette i vedlagte paper. Til disse 

kan fø jes flere t ing. For det første kontrollerer monopoltilsynet, at der ikke finder 

krydssubsidiering sted. For det andet ville krydssubsidiering betyde, at Falck måtte 

· t age overpris for deres øvrige aktiviteter, hvilket hovedsageligt vil sige patient

t ransport for det offentlige og private abonnenter. Det synes ikke at være 

tilfældet. Falck er yderst konkurrencedygtige på disse to områder også. Amternes 

be taling for patienttransport og ambulanceberedskaber er mindst lige så økonomisk 

gunstig for amterne, som brandslukningsaftalerne er økonomisk gunstige for 



primærkommunerne. Noget tilsvarende gælder for de private abonnementer, hvor 

en overpris ville være yderst farlig, da den meget let kunne føre til, at man 

mistede kunder. Eksempler med FDM's forsøg med konkurrence på bilhjælpsområ

det viste, at Falck på dette område var yderst konkurrencedygtig, FDM vil 

fo rmentlig mene ubehageligt konkurrencedygt"ige. 

Endelig er der et yderligere argument, hvis I ikke allerede er overbevist. Som 

hos andre servicevirksomheder er personaleomkostninger den helt dominerende 

omkostning hos Falck. Af Falcks årsberetninger fremgår mandtimeforbrugets 

fordeling på de forskellige aktiviteter. Kun et par procent af det samlede 

mandtimeforbrug vedrører brandslukning, mens hele 10 pct. af de samlede indtæg

ter stammer herfra. Disse tal tyder bestemt ikke på, at Falck ikke får dækket sine 

reelle omkostninger i forbindelse med brandslukning. 

I øvrigt synes jeg, det er lidt akavet at skrive om disse ting. I er velkomne til 

at a flægge mig et besøg eller ringe til mig. 
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BILAG 35: 

Omfatter tre artikler fra 

t• Brandmanden 
11 

, maj 84 

alle skrevet af Peter Hjorth 

l.
0

Sådan blev Assens brandvæsen slagtet" 

" " 2. Amtsrådet vidste for lidt om sagen 
• li 

3. Er Falck blevet en fare for samfundet? 

RUC-folk 
til angr~b 
på Falck.i 

., . 
Fire studerende på Ros

kilde Universitets-Center 
bar set sig vrede på Falcks 
redningskorps. Falck er ude 
på al tvinge byråd til al Indgå 
aftaler, ,der strider mod al 
fornuft<, Hævder de. 

De fire studerende -er J. 
Breum, M. Kjærulff, S. Nør
gård og T. Trærup. De postule
rer i en rapport, »at Falck, i 
kraft af sin monopol-lignend1> 
stilling, er blevet så integreret i 
samfundet, at virksomheden er 
i stand til at påvirke politiske 
beslutninger,. 

De kritiserer, at finansmini
ster Henning Christoffoneils 
(V) privatiserings-ud\telg har 
fremhævet Falck ,s/lm et møn-

si.er-eksempel · på, hvotaan en 
privat virksomhed har løst den 
opgave, driften af et offentligt 
ansvarsområde er,. 

Denne konklusion betegner 
de studerende som ,meget lidt 
gennemtænkt og baseret på po- · 
stulater,. 

De hævder, at Falcks arbejde 
ikke fungerer gnidningsløst, at 
der en række klager over Falck, 
der aldrig kommer frem, men 
frem for alt mener de ikke, at 
Falck kan bruges som eksempel 
på privatiseringens fordele, 
fordi der ikke er konkurrence 
på rednings-området, idet 
Falck indtager en ,monopol
lignende stilling,. 

Dagbladet 16. april '84 

En af de er.este "uop fordrede " 

kommentarer vi fik ! 

• 



li■■ Indenrigsministeren Britta Schall 
Holher~ (V) ya r meci til at svinge kniven, 
da Assens Brandvæsen den 13. februar 
hlev slagtet af et flertal i Assens byråd, 
der va r skræmt af folkestemningen, ef
tN at Falck h,wciC' hC'huciC't sin station i 
cien ve;tfynske havneby ned lagt. 
Minislrrens markant<' og flot svungne 
n.ivru•tegning figur(•redc som den mest 
prominente blandt de 4.422 underskrif
ter, der veci en vC' lorganiseret indsats 
hlev indsamlet på et krav om at bevare 
Falck i A ssens. 
Britta Schall Holberg har sit hjemlige do
micil på godset Hagenskov, som er 
,mukt beliggende i kommunen. Det var 
som borger i kommunen, hun skrev un
cier p.,. at hun fand t byrådets første be
slutning forke rt. men det havde sin virk
ning. 

Stilhed før stormen 
Det var et e llers enigt byråd, som den 
12. december ifjor havde hesluttet at 
lade det kommunale brandvæsen fort
sat stå for brandslukningen, omend der 
var tvivl og vaklende holdninger i både 
den socialdemokratiske og borgerlige 
lejr. 
På overfladen var der ro om sagen julen 
over. Falck holdt udadtil en lav profil, 
som det hedder i moderne sprogbrug, 
og udtalte sig ikke offentlig om sine pla
ner. 
Kilder i Falckhuset i Odense oplyser, at 
det var besluttet at holde borgfred til ef
ter nytår. Men det var stilheden før stor
men. Og der var nogen, som kørte ka
nonerne i stilling: 
Det socialdemokratiske amtsrådsmed
lem Else Knudsen var gæst ved nytårs
parolen hos Falck i Assens og gentog en 
række af de synspunkter, hun havde 
gjort sig til talsmand for i den standen
de debat. 
Borgmester Peter Thaysen (V), partifæl
le med indenrigsminister Britta Schall 
Holberg. og viceborgmester A. P. Niel
sen (S) deltog i nytårsparolen på brand
stationen. De gav begge udtryk for, at 
byrådets beslutning var rigtig. men for
udså, at der kunne opstå fornyet uro om 
sagen. 
Et varsel havde man fået allerede 21. 
december i ugebladet Lokalavisen, der 
b ragte en storre omtale af byrådets be
slutning og bl.a. havde spurgt direktør 
Poul William Falck, om afslaget ville få 
indflydelse på amhulancetjenesten i As
sens, således som der tidligere havde 
været forlydender om. 

Den ukendte plan 
Poul \\'illiam Fak k hl('V ci t <>ret for dette 
svar: 

8 

bueringen af lister blev effekt ivt organ i
seret af Lars Skøtt. der er værkfører på 
• Broen Armatur«, og kontrolassistent 
Morten Jørgensen, ansat samme sted. 
Da en af medarhejderne opsøgte sin 
værkfører, lagde Lars Skott en liste frC'm 
på sit skrivebord og baci ci Pn påga•lciC'n
dc om at skriv<' undt•r. [)('t ab lo~ m(•d-

. arbejderen, selvom vedkommende fol
te situationen ganske ubehagelig. 

Da_!!omben_ sp_rang 
Onsdag den 11. januar sprang bomben. 

z Falck meddelte officielt, at stationen i 
~ Assens vi lle blive lukket med udgangen 
~ af marts måned. 
~ Det var den besked, Pou l William Falck 
':' afleverede, da han på stat ionen i Assens 
g orienterede reddern e. Skuespillet var 
!2 vel iscenesat. Mandskabet stod linet op 

Sådan blev Assens 
Brandvæsen slagtet 
···· ·-- -- - --·-

. _l_ndenrigsministerens underskrift, tavsheden fra Fyns 
Her er indenriRSminislerens underskrift pJ, at hun 
fandl Assens byråds forsl e beslutnin~ forkert . 

amtsråd, den lokale presses ensidighed og frygten i be
folkningen var for stærke kræfter for et flertal af kommu-=: 
·- - nalpoiitikerne LA.ss_e.ris.byråd. De overiod hranc:f:-·-- Effektivt organiseret _ ____ --

- -.slukningen til Falck, som havde pustet t·,1 'ilden ved Meddelelsen fra Falck var på dagsorde
nen for det lukkede byrådsmøde man-

at sende kopier af breve til byrådet til lokalpressen. 1' dag den 9. januar. Et medlem af den 
----:-1 -:dc-e_n_n.,_e_ r_e_p_o_rt_a_g_e_ a-:f-:dc-æ-'-:--k:-k-e_s_d..,.e_t_a....,IJ:-. e-r·n"Le______ borgelige gruppe stillede forslag om, at 

-------~--=------~ -~-------· I sagen blev drøftet på det åbne møde, 

Af Peter Hjorth, journalist ' men blev nedstemt med 14 stemmer 
modeen. 

- Det ønsker jeg ikke at kommentere på 
nuværende tidspunkt. Men jeg kan da 
sige så meget, at det tilsyneladende ser 
ud til, at vi er tilbage, hvor vi startede. 
Lokalavisen betegnede svaret som 
kryptisk og mente, det kunne tyde på, at 
Falck kunne blive tvunget til at gennem
føre den oprindelige plan (fremhævet af 
red.) om at nedlægge stationen i Assens. 
Videre oplyste Lokalavisen: 

»Planen indebærer, at Falck til april 1984 
undlader at forny kontrakten med kom
munen om leie af Falck-stationen i As
sens. I stedet for som planlagt at udvide 
antallet af ambulancer med endnu en, 
således at man kommer op på tre, vil 
den ene af de to nuværende ambulan
cer blive flytlel til et andet område sam
men med cle tre kranbiler og en vogn li/ 
persontransport. Af det nuværende per
sonale p,i 10 mand vi/ de 8 blive forflyt 
l e l, så /C'cles al kun to mand vil blive tilba
ge for at gore tieneste i forbinde /se med 

Byrådet reagerede i første omgang kø
den ene tiloversblevne ambulance, som ligt· på brevet fra Falck, som blot blev 
fortrinsvis vil blive beskæftiget med rek- taget til efterretning. Man besluttede 
visitionskørsel fra sygehuset.• dog samtidig at bede korpset om en 
Artiklen var skrevet af redaktør Anders nærmere redegørelse for, hvorda!l fir
Fage-Pedersen, der ikke er professionel , maet havde tænkt sig fremover at betje
journalist, men falleret trussereder, tid- , ne byens borgere med ambulancer. 
ligere krakket med rederiet ,Stencoas-1 Samme dag havde reddernes tillids
ter«. Med artiklen gik han i det skjulte mand Ole Hansen ringet rundt til en 
korpsets ærinde. række af byens virksomheder og opfor
Den omtalte plan var ikke så lidt af en dret til, at der blev startet underskrift
bombe, fordi den var totalt ukendt. l indsamlinger og udfærdiget skrivelser til 
Hverken forvaltningen, borgmesteren I byrådet. . 
eller byrådet vidste, at der havde eksis- Tirsdag den 10. Januar var der folke
teret en sådan plan. , tingsvalg. I Assens var indsamlingen af 
Overfor brandfolk og brandinspektøren underskrifter godt i gang. Den startede 
indrømmede artiklens forfatter senere, , på •Broen Armatur«, en af byens største 
at han havde sine oplysninger fra et I virksomheder, og bredte sig som ringe i 
brev, Poul William Falck under hånden I vandet. . . 
havde sendt til Lokalavisen. · På valgstedet I Assens blev vælgerne om 
Men han præciserede ikke, at det var · aftenen mødt af unge mennesker, der 
kopi af et brev, direktøren havde sendt opfordrede dem til at skrive under på 
til byrådet den 17. december. Heri op- en henvendelse til byrådet ornat ændre 
sagde firmaet lejemålC't af den bygning, sin beslutning. 
hvori Falck havde til huse. Indsamlingen af underskrifter og distri-

i garagen under skiltet • Hurtig hjælp er 
dobbelt hjælp«. En pressefotograf fik da 
også det helt rigtige billede. 
Direktøren oplyste, at korpset ville 
etablere en såkaldt , fremskudt ambu
lancegarage« et centralt sted i Assens 
kommune med to mand i døgnvagt fra 
Glamsbjerg. 
Han tilføjede. at skulle der bruges mere 
end en ambulance til en ulykke, måtte 
de så komme fra Glamsbjerg eller Årup. 
At det skulle være en forringelse af de 
eksisterende forhold er svært at se, ef
tersom amtet kun betaler for et bered
skab i byen, og ambulanceture i Assens i 
en vis udstrækning allerede køres fra 
Glamsbjerg. 
Men der var naturligvis en hensigt med 
udtalelsen. Der kan heller ikke være 
tvivl om, at korpsets ledelse i sine takti
ske overvejelser er gået ud fra, at der 
ville komme en reaktion til fordel for 
Falck, og bevidst har spillet på den. 

800 underskrifter 
Og den udeblev heller ikke. Dag for dag 
blev stemningen stadig mere ophedet. 
og lokalpressens artikler bidrog til at pi
ske frygten yderligere op i befolknin
gen. 
12. januar oplyste Fyns Stiftstidende, at 
det på valgdagen var lykkedes at ind
samle 500 underskrifter på blot en time. 
Den nyudnævnte stationsleder. som in
gen station havde at lede, blev citeret 
for at sige, at Assens blev den første køb
stad i Danmark uden Falck-station. 
Bemærkningen var fremhævet i ovPr
skriften. Men Assens ville ikke være ble
vet den første købstad uden Falck-sta
tion. Skjern i det vestjyske har i mange år 
ingen haft. Den nærmpste ligger i Tarm. 
14. januar fortalte Fyns Stiftstidende, at 
der nu var indsamlet 800 uncierskrifter. 
Listerne var nu sprPdt ud over hPle byen 

og dens omegn. De lå i kiosker og ben
zinstat ioner. I alle forretninger og ind
køhscentre. 
Der lå lister i skadestuen. på sygehuset, i 
apotPket og i la,gehuset. På Korsvangs
cC'nt rC'I var<•n falc kmand direkte' ml'd til 
at indsamle underskrifter. Ved Brugsen 
var d(•I vf'j!-ilrnarittPr fra Rod<• Ko re-. m,•ci 
na•re forb inrl(•l,er til korp, t•t , ,kr bad 
folk skrive under. 

1500 underskrifter 
Under ovprskriften • Et lill e håh C'r 
tændt. Om at I1C'var!' Falck-stat ionen« 
bragl C' Fyns StiftstidPnde 15 . januar et 
kort interview med stat ionsleder Vagn 
MikkPlsPn. - Måske' kan vi alligl'vel nå at . 
redde vores arhPjcisplad,. sagclC' han 
hl.a. under indtryk af underskrift-ind
samlingen. 
Artik len havde også dette replikskifte: 
M orgenposten: - Er du bitter? 
Vagn Mikkelsen: - Det er jeg aldrig. Jeg 
har forlængst vænnet mig til at vente dPt 
værste fra mine omgivelser. Så når man 
ikke at blive skuffet. Tværtimod b liver 
glæden så m eget storre. når der endelig 
sker noget, der er godt for en. 
17. januar øgede Fyns Stiftstidende tryk
ket på byrådet. Det skete med en arti
kel. der havde overskriften ,Øget risiko 
for liv og helbred«. Læge Otto Sørensen 
advarede på vegne af samt ligP praktise
rend e læger i byen mod en forringet am
bulancedækning og sagde bl.a. : 
- Falcks tilbagetrækning fra Assens med
fører helt klart en øget risiko for bor• 
gernes liv og helbred , fordi minutter ofte 
er afgørende for. hvordan man slipper 
fra akut sygdom eller tilskadekomst i tra
fikken eller på arbejdspladsen .. 
Avisen oplyste samtidig, at der nu var 
indsamlet 1 500 underskrifter. og at der 
var massive protester fra byens er
hvervsliv, arbejdsgiverforeningen på 
Vestfyn , arbejdsgiverforeningen ved As
sens Havn, skibsværftet og handels· 
standsforeningen. 
De sendte skrivelser til byråciet . som og
så mocitog henvendelser fra forældre· 
kredse ved skoler og bornehavPr. Ved
holden<;le forlydender vil v ide. at dattC'· 
ren til en falckmand havde lister med i 
skole. 
Situat ionen var efterhåncien så tilspid
set, at borgmester Peter Thaysen havcie 
fund et det nødvendigt at o ff Pntliggore 
Pil læng!'r<' rC'degorelse for sagsforloI1C't 
i Lokalavisen drn 18. januar. 
Som afslutning skrev han. 
, Hds dir<•klor Pn11/ Falck skul/,• n,i s,i 
/,tngl i min rC'dq:ordse. al han /,1.'H'r c/is
SC' linjr r. kt111n1;' i<'g ~oclt r,t•nkp mig ,1t 

sporgt\ IH·or(or prt•~sf"n s rf•prct•q•nl .m
i er a/lid k,1n cil.-rt' F.1/c~ , /ir,•1 r til""''"' 
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► byråd ordret, før jeg nogensinde får bre

vene åbnet. Det kan godt være lidt ge
nerende og virker ikke særligt fremmen
de for løbende forhandlinger.« 
Hårde ord i januar. 

Angribelig moral 
Den 25. januar fik borgmester Peter 
Thaysen overrakt de 4.422 underskrif
ter, der var sat på følgende opfordring til 
byrådet: 
»Borgerne på denne liste finder, at be
slutningen om rednings- og brandtjene
stens betjening var forkert, da vi finder, 
at beslutningen medfører, at Falck vil 
nedtrappe sine aktiviteter i Assens kom
mune (redderne har modtaget deres 
opsigelse). Hvilket vil medføre, at bor
gerne får en meget ringere service på et 
så vigtigt område som ambulancekør
sel, hvor den enkelte borger/familie 
fremover skal betjenes fra Glamsbjerg. 
Vi frygter også, at beslutningen vil svæk
ke argumenterne for sygehusets fortsat
te beståen i de besparelsesbestræbel
ser, som amtet foretager sig for at få 
budgetterne til at nå sammen. Derfor 
ønsker vi, at byrådet genoptager de næ
sten færdiggjorte forhandlinger« . 
Oplysningen om, at redderne havde få
et deres opsigelse, var forkert. De var 
ikke sagt op, men skulle forflyttes, hvis 
korpset flyttede fra byen. 
Brandfolkene havde hidtil forholdt sig 
tavse. Først samme dag som underskrif
terne blev afleveret til borgmesteren, 
togAssens Brandmandsforening til orde 
i et brev til byrådet, hvori der bl.a. stod: 
»Vi har ... den opfattelse, at den væsent
ligste grund til de påståede økonomiske 
problemer er taktiske, fremkommet 
ved, at Glamsbjerg og Årup stationerne 
udfører indtægtsgivende kørsel inden 
for A_ssens stationens område.« 
Og senere: 
»Vi vil ... ikke undlade at gøre opmærk
som på, at vi finder teksten til under
skriftslisterne for bevaring af Falck i As
sens forkert, specielt når man anfører, at 
bevaringen af det lokale sygehus kan 
være betinget af Falcks tilstedeværelse. 
ligeledes er vi blevet bekendt med, at 
der er anvendt angribelig moral for at 
opnå visse underskrifter, samt at ægthe
den af visse underskrifter kan være 
tvivlsomme.« 

En aktiv læge 
Brandfolk foretog senere en grundig 
gennemgang af samtlige underskrifter 
og fandt, at henved halvdelen kun kas
seres som ubestemmelige eller ulæseli
ge. Der var underskrifter fra folk, som 
slet ikke boede i kommunen. En var fra 

Hornslet på Djursland og en anden fra 
Sønderjylland. 
I Radio Fyn fortalte en ung mand med 
klar røst, at han havde skrevet under fle
re gange. Det er tillige et spørgsmål, 
hvor mange mindreårige skolebørn cer 
eventuelt har skrevet under. Mange har 
heller ikke været klar over, hvad de 
skrev under på. 
En ældre dame gik ind på apoteket for 
at hente medicin. Der blev lagt en liste 
frem for hende, og hun skrev under. 
Først bagefter fandt hu·n ud af, at hun 
godt kunne have fået sin medicin uden 
at skrive under. 
Hun fik også besøg af sin læge, der gik 
personlig rundt og indsamlede under
skrifter. Det var læge Otto Sørensen. 
Men hun havde allerede skrevet under, 
da hun var på apoteket. 
Samme læge bad også sin automekani
ker skrive under, da han kom for at beta
le en regning. Det var mekanikeren ikke 
meget for at ·gøre, men ville på den an
den side nødig have ubehageligheder 
med sin læge. 
Han skrev under. Men han tilføjede: -
Hvis brandfolkene kommer, skriver jeg 
også under på deres. 
Brandmanden ringede til læge Otto Sø
rensen i hans konsultation og spurgte, 
hvorfor han var gået så aktivt ind i ind
samlingen af underskrifter. Det afviste 
han at udtale sig om med en stemme, 
der havde en tydelig anspændt klang. 
Spørgsmål: - Hvad ved du om, hvordan 
ambulancetjenesten rent faktisk funge
rer/ 
Svar: - Jeg vil slet ikke udtale mig. For du 
kan bruge det imod mig. 
Spørgsmål: - Vil du slet ikke fortælle, 
hvorfor du har været så aktiv/ 
Svar: - Du må gå til hovedet! 

Spørgsmål: - Hvem er detl 
Svar: - Borgmesteren og direktør Falck. 
Spørgsmål: - Du har skrevet læserbre
ve ... / 
Svar: - Du kan læse, hvad jeg har skre
vet. 
Spørgsmål: - Jeg har fået at vide, at du er 
gået fra hus til hus. Er det rigtigt/ 
Svar: - Har du det ... 

Skriv hellere under 
Pastor emeritus Peter Petersen er en 
kendt personlighed i Assens. Hans hu
stru har slidgigt og blev i ambulance kørt 
ti l lægehuset, hvor en lægesekretær 
spurgte hende, om hun var interesseret 
i at beholde ambulancerne i byen. Til 
Brandmanden fortæller hun: 
- Ja, svarede jeg. Så må De hellere skrive 
under, og De må hellere også skrive De
res mands navn på, sagde hun. 
På den måde kom også pastor emeritus 
Peter Petersen til at stå på listen. Han 
siger: - Det var også dumt gjort. Men vi 
vidste ingenting, udover at vi skulle af 
med ambulancerne. Jeg anede ikke, at 
det gik ud over brandvæsenet. 
Hans hustru indskyder: 
- Der blev intet sagt til mig udover, om 
jeg ville beholde ambulancerne. 
Lars Skøtt afviser at have haft nogen 
som he lst forbindelse med Falck og til
føjer, at han end ikke har abonnement. 
Til Brandmanden siger han: - Det ene
ste vi har forlangt er, at der er ambulan
cer i byen. Jeg er bedøvende ligeglad 
med, hvem der slukker brand. 
Spørgsmål: - Hvorfor er opfordringen så 
ikke rettet til amtet, der har ansvaret for 
ambulancedækningen/ 
Svar: - Det har jeg ikke noget kendskab 
til. Det vigtigste var at beholde Falckbi-
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, .. ·Fa ~k i~,,-i1<k1t~;~d- •1, • 

:;_ si' ninge . iddelfart 
id ~ ••·•.T •.~;~• _~\ I 

•.• anden side af ~le~lt: Han tror der: ;~ 
for ikke, at Falck vil få brandsluknin-·'. 
gen i kommunen, medmindre der 
sker noget helt specie.It. ;1, . ,.. ,. 

' ■■■ Når . a c overtager brand-
slukningen i Assens, er det udenfor 

. T
1 

Odense kun Middelfart, som har et 
- kommunalt brandvæsen. Men borg
·'., mester Herman Jensen (S) er ikke 
;'.'. foruroliget.-·:_.,. ·:.:./J"'l:fr:••1 . , · ~ · ... 

:t -Vi tager det ikke·sfhøjtideligt; siger 
I han. Vi har_j!t udmærket brandvæ
,., se~1 som;"'y1-~er·"gi:>(ji ti lfredse med. 
: ' Brandmændene har det som en hob-
- , by, og vi rykk~r'-ud på fire .minutter. 

I Det kan ingen s1( ;•~J'.: 1· ·' 

. Borgmesteren .tilføjer, at Middelfart 
, ~har et nært samar~de med brand-

.• væsenet i Fredericia og Vejle på den 
.11 ::.·~ ... '~ -

- F.eks. trusler om at flytte Fa/ck-sta-
tionen1 · •. • ·-'~ ... }~: · 
- Det må de se!v om. For os vil det 
ikke være noge_n pression. Vi kunne 
måske selv tage ambulancekørslen. 
Nej, os kommer de ikke til at skræm
me. Vi har et udmærl(et samarbejde 
med Falck, men ønsker ikke korpset 
som brandvæsen. ; 
Vi har materiel for millioner. Og 
brandvæsenet er koordineret med 
civilforsvaret Desuden har vi samar
bejdet med brandvæsenet i Vejle og 
Fredericia Sådan vil det forblive I 
mange år fremover ... ,. ph 

lerne i Assens - og dermed mener jeg 
ambulancerne.:. 

Seks stemte imod 
Stemningen i Assens blev stadig mere 
ophedet. Byrådets medlemmer måtte 
stå skoleret i deres vælgerforen inger, og 
kravet om en genoptagelse af forhand
lingerne med Falck blev fremsat med 
voksende styrke, især fra den borgelige 
fløj. Men også i socialdemokratiet var 
der vaklen i ge ledderne. 
Byrådet spurgte Fyns amtskommune, 
hvor meget amtet betalte for beredska
bet i Assens, og om disse penge kunne 
bruges til andre end Falck. Redningstje
nesten Fyn havde nemlig tilbudt at åbne 
en station i byen med ambulancer. Sva
ret var et klart nej. 
Torsdag den 2. februar var først Red
ningstjenesten Fyn til møde med øko
nomiudvalget og om eftermiddagen 

Falck. Korpset stillede med en stærk de
legation, der bestod af direktør Arno An
derson fra Århus, William Falck og Poul 
William fra Fyn. 
Korpset tilbød at bygge en ny station, 
der ville blive opnormeret med en tred
je ambulance og to mand, hvis firmaet 
fik brandslukningen. Men korpsets for
handlere forlangte at få en underskrift 
på en kontrakt med det samme, hvis til
buddet skulle stå ved magt. Byrådet så 
nu ingen anden udvej end at genop
tage sagen. 
Falcks udspil blev sat på dagsordenen 
for byrådsmødet mandag den 13. febru
ar, hvor der udspandt sig en skarp og 
bidsk meningsudveksling, der kom helt 
ud i personlighe.der. Ordet pression 
hang i luften i byrådslokalet uden at bli
ve brugt direkte. 
Med ni stemmer for og seks imod ved
tog byrådet at overlade brandsluknin
gen til Falck. Hele den borgerlige grup
pe med undtagelse af borgmesteren 
stemte for. Det samme gjorde to social
demokrater. Den ene sagde direkte, at 
han følte sig tvunget af omstændighe
derne . 
Nedslagtningen af Assens Brandvæsen 
var dermed en fastslået kendsgerning. 
Fyns Stiftstidende kunne triumferende 
konstatere med stor overskrift:• Falck fik 
sin brandslukning«. Viceborgmester A. 
P. Nielsen (S) erklæred e: 
- Vi har solgt vort gode brandvæsen. 
Den dårlige samvittighed lyser ud af al
le, som stemte for. Nu kommer vi til at 
skære ned andre steder. 

- 20 \ -
I de kommende dage sagde 11 af de 
to lv deltidsansatte brandfolk op i skuf
felse over byrådets kovending. Den 31. 
maj ved midnat forlader de det brand
væsen, de har brugt en stor del af deres 
fritid på at holde i fin form. 
Brandmand Helge N ielsen : - Jeg vil un
der ingen omstændigheder arbejde for 
en virksomhed, der forer sig frem, som 
Falck har gjort det i Assens. 
Byrådet var herefter tvunget t il at anmo
de Falck om at overtage brands luknin
gen et halvt år tidligere end planlagt. 
Kontrakten med korpset blev under
skrevet med den tilføjelse, at Falck ga
ranterer, at så længe firmaet har brand
slukningen, opretholdes en Falck-sta
tion i Assens med flere ambulancer, 
bjergnings- og redningsmateriel. 
Den tilføjelse er beviset for korpsets til
sidesættelse af opgavefordelingen mel
lem amts- og primærkommuner, som i 
tilfældet Assens er blandet sammen. 
Fra 1. juni har Fa lck brandslukningen i 
Assens. 
Men det sidste ord i den sag er ikke sagt 
endnu ... □ 
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Borgmester Peter Thaysen (th) fotogra fe ret under en storstilet CF•øvelse i fjor. Til højre ses brandinspektor 
Ib Dals/ledt. 

Amtsrådet vidste 
for lidt om sagen 

- Jeg vil stadig holde på, at vi skulle have beholdt vort 
kommunale brandvæsen, siger borgmester Peter Thay
sen. Han bekræfter, at det kommunale-selvstyre blev 

blev sat ud af kraft, og betegner det som generende, at 
Falck gav lokalpressen kopi af breve til byrådet. 

Af f:>eter Hjorth, journalist 

■■■ Borgmester Peter Thaysen i As
sens er en modig mand, der har stået så 
fast på sine ønsker om at bevare det 
kommunale brandvæsen, at han som 
den eneste i den borgerlige gruppe 
stemte imod at overdrage Falck brand
slukningen. 
Han stemte sammen med sin politiske 
rival, viceborgmester A. P. Nielsen, og fi
re andre socialdemokrater, som ikke 
havde ladet sig skræmme affolkestem
ningen i den ellers så idylliske fynske by. 
- Rent politisk må vi nok konstatere, at 
en del af politikerne simpelt hen er ble
vet forskrækkede for, at Falck skulle flyt
te fra byen med ambulancerne, siger Pe
ter Thaysen. Det har jeg ikke et øjeblik 
troet på, at de ville gøre. 
Falck får cirka 50 procent, af sine ind
tægter fra det offentlige. Derfor ville det 
nok være en alvorlig sag, hvis korpset 
skulle til at diskutere med de kompe
tente myndigheder om sin stilling i vort 
samfund. 
Jeg vil stadig holde på, at vi skulle have 
beholdt vort kommunale brandvæsen. 
Ser vi på økonomien, og vi har regnet på 
det to gange, bliver det mindst 250.000 
kr. dyrere at få kontrakt med Falck. 
- Og få en ringere slukningskapacitetl 
- I dag har vi næsten to fulde sluknings-

tog, omend vi ikke har to automobil
sprøjter. Vores kommune er den eneste 
på Fyn, der på intet tidspunkt siden 
1967 har haft et forbud mod halmaf
brænding i høsten. 

Var rigtig bange 
For i brandkommisionen har vi vurderet, 
at vi har haft et effektivt brandvæsen. 
Derfor har et forbud ikke været nødven
digt. Hvordan situationen vil være nu, 
ved jeg ikke. 
- Fø ler du, at Falck har øvet pression 
mod byrådet? 
- Jeg har ingen fornemmelse af, at man 
konkret har øvet pres på nogen af by
rådets medlemmer. Men vi må nok sige, 
at 4.400 underskrifter har haft ret så stor 
vægt på de enkelte medlemmers nye 
stillingtagen. 
De blev samlet ind på et tidspunkt, hvor 
man i befolkningen var rigtig bange for, 
at ambulancerne blev flyttet. Mange 
mennesker var ikke klar over, at ambu
lancerne er en amtsopgave. Jeg tror ik
ke, det kunne lade sig gøre at få så man
ge underskrifter i dag. 
Men selvom halvdelen af dem er fra 
børn og mennesker, der ikke bor i kom
munen, er 2000 underskrifter stadig 
mange. Man skal huske, at også arbejds-

giverne og SiD blandede sig i diskussio
nen og bad byrådet sikre, at vi ikke fik 
en dårligere ambulancebetjening. 
- Fyns amtsråd greb ikke ind. Blev Assens 
byråd ladt i stikken? 
- Jeg har spurgt min politiske kollega i 
amtsrådet. Det har aldrig været stillet 
overfor en stillingtagen til ambulancer
nes placering. I almindelighed vidste de 
for lidt om sagen. 

En fremsynet ide 
- Blev det kommun_ale selvstyre sat ud af 
kraft i denne sag? 
- Ja, det må man sige. Falck er dygtige 
mennesker. De driver en rimelig god 
forretning, og vi må nok konstatere, at 
·de har fået løst denne opgave til deres 
egen tilfredshed. 
På den anden side må vi sige, at de løser 
de opgaver, de har påtaget sig på vores 
egn, til vores fulde tilfredshed. Det siger 
jeg velvidende, at der kan være slip, 
hvor ambulancer ikke er kommet så 
hurtigt, som pårørende forventer. 
- Bør der ikke være klarere retningslin
jer for ambulancetjenestens virke? 
- Joh, det mener jeg også, der er lagt op 
til. Jeg tror, at vi "får en ambulancelov. 
- Indenrigsministeren spurgte Falck og 
amtsrådet, da sagen blev rejst i folketin
get. Men ikke Asse·ns byråd? 
- Jeg finder det ejendommeligt. Vores 
kære indenrigsminister sagde til folke
t inget, at der var truffet en aftale mellem 
Falck og Assens fra 1. januar 1985, selv
om det slet ikke var en realitet på det 
tidspunkt. 
Det er så meget mere mærkeligt, som 
hun direkte har opfordret kommunerne 
til at foretage en samproduktion mel
lem civilforsvar og brandvæsen. Jeg var 
ikke med til at etablere det i Assens. 
Men de mennesker, som fik ideen, har 
været fremsynede. 
- Har den lokale presse bidraget til at 
give befolkningen en ordentlig informa
tion? 
- Det er min klare opfattelse, at den in
formation , som den lokale dags- og uge
presse har lagt frem, har været meget 
ensidig. 
- Fordi Falck gav den kopi af breve til 
borgmesteren? 
- Dette er fakta. Jeg har fundet det me
get generende, og jeg synes ikke, at det 
er en Falck-di rektør værd igt at informe
re pressen om de breve, han sender til 
mig. 
- Der var vel en hensigt med det? 
- Joh, sandsynligvis nok ... 

PS. Dette interview er gennemlæst og 
ord for ord godkendt af borgmes ter Pe
ter Thaysen. Red. □ 
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Er Fa ck ble t en 
fare for samfundet? 

Firmaet fik ved sin optræden det kommunale selvstyre i 
Assens sat ud af kraft i sagen om brandslukningen. Længe 

før en aftale var indgået, meddelte firmaets topledelse 
indenrigsministeren, at korpset overtog ~ra~d_slukni~gen 
fra 1. januar 1985. Indenrigsministeren fik tillige at vid:, 
at en lukning af stationen i Assens ikke havde været pa 
tale. Det stik modsatte fik et amtsrådsmedlem at vide i 

personlige breve. 

Af Peter Hjorth, journalist 

■■■ Falck er efterhånden en så stor 
og vidtforgrenet virksomhed, at korpset 
efter min vurdering er blevet farligt for 
samfundet. Det viser det hændelsesfor
lob, vi har været vidne til i Assens, men 
det er ikke det eneste eksempel. 
Så skarpt trækker brandinspektør Ib 
Dalsfledt perspektivet op, efter at den 
privatejede familiekoncern - ved at gri
be dybt ind i de kommunale beslut
ningsprocesser - har sikret sig brand
slukningen i Assens og påført kommu
nekassen en merudgift på omkring 
300.000 kr., oven i købet for en forrin
get slukningskapacitet. 
Den stærkt oppiskede frygt i befolknin
gen for, hvad der ville ske med ambu
lancedækningen af byen, hvis Falck som 
bebudet flyttede fra Assens, fik byrå
dets flertal til at skifte standpunkt. 
Borgmester Peter Thaysen: - Falck er 
dygtige folk, og de har spillet deres kort 
godt! 
Brandinspektør Ib Dalsfledt: - Det er 
fantastisk, at det har kunnet lade sig gø
re. Falck får i dag en så stor del af sine 
indtægter fra det offentlige, at der er 
grundlag for at overveje en nationalise
ring af foretagendet, når det offentlige 
alligevel betaler halvdelen af omkost
ningerne. 

Hvad der frem til den 13. februar d.å. var 
teoretiske konsekvenser, er i dag fast
slåede kendsgerninger, som står uafvi
seligt malet i rød lak: 
• Falck har sat det kommunale selvsty
re i Assens ud af kraft i denne sag. 
• Falck har tilsidesat opgavefordelin
gen mellem amts- og primærkommu
ner, der i henhold til gældende lovgiv
ning har ansvaret for henholdsvis ambu
lancetjenesten og brandslukn ingen. 
• Falck har tvunget Assens kommune 
til inddirekte at betale for en ydelse, 
som i princippet er Fyns amts forplig
telse, nemlig ambulancedækningen. 

Skader civilforsvaret 
Assens.fik kommunalt brandvæsen den 
1. april 1967. Falck havde i årevis haft 
brandslukningen i byen og dens omegn. 
Men da der blev gennemført en sam
menlægning af otte kommuner, v.ar fir
maet henholdende med at give et præ
cist tilbud. 
Brandinspektøren skulle bruge prisen til 
sin budgetlægning og rykkede telefo
nisk for oplysningerne. Han fik det arro
gante svar, at kommunen bare kunne 
starte sit eget brandvæsen. Og det var 
nøjagtigt, hvad kommunen gjorde. Det 
blev oprettet og stod udrykningsklart på 
nogle få måneder. 
Allerede dengang så man en fordel i en 

samkøring mellem brandvæsen og civil
forsvar. Assens blev det fors te sted, hvor 
en sådan samkøring blev gennemført ef
ter et mønster, der har inspi reret en 
række andre kommuner til at gøre det 
samme. 



- Brandvæsenet er civilforsvarets hver
dag. Beslutningen om at give brandsluk
ningen til Fa lck er til stor skade for civi l
forsvaret, påpeger brandinspektør Ib 
Dalsfledt. 

Et interm:.:e:::z:::z:::o=-- - - ---
Falck har øjensynlig hele tiden regnet 
med. at firmaet før eller senere kunne få 
brandslukningen igen. Bortfaldet af 
brandslukningen måtte være et inter
mezzo. er den vending. som (ordret ci
teret) er anvendt i et brev til et socialde
mokrat isk amtsrådsmedlem, der blev 
indblandet i affæren . 
Chancen kom i sommeren 1982, da fir
·n'.aet under en sparerunde blev anmo
det om at komme med L . tilbud. Udspil
let kom fra den borgerlige gruppe, der 
ved kommunalvalget året fø, hi!vde fået 
fl ertal i byrådet og troede, at der var 
penge at spare på brandslukningen. 
Det viste sig imidlertid at blive en bådP 
dyrere og ringere løsning, og forhandlin
gerne mellem firmaet og kommunen 
trak derfor ud. Så spillede Falck ud. Fir
maet lod byrådet forstå, at det kunne 
blive nødvendigt at flytte stationen fra 
byen, hvis ikke korpset fik flere opgaver, 
der kunne gøre en forbliven økonomisk 
fornuftig, først og fremmest brandsluk
ningen. 
Nyheden sivede til den lokale dags- og 
ugepresse, og reaktionen udeblev ikke. 
Der opstod en ophidset og t il tider kao
tisk debat, hvori bl.a. de praktiserende 
læger udtalte sig om det vigtige i at have 
ambulancer i byen og roste det daglige 
samarbejde med korpset. 
Falck sagde på intet tidspunkt direkte, 
at en flytning fra Assens ville omfatte de 
to ambulancer, som fysisk er stationeret 
i byen, hvor Fyns amt betaler for at have 
et beredskab. 
Men det lå i luften, efter at en ledende 
artikel i ugebladet »Lokalavisen• havde 
påpeget risikoen for, at det ville ske. 
Samme ugeavis har hele t iden været så 
velunderrettet om sagens gang, set fra 
Falcks side, ,at der er anledning til at se 
en vis sammenhæng. 
I hvert fa ld præciserede firmaet ikke, at 

1 man vi lle bevare den ambulance i byen, 
som amtet betaler for. Og lokalpressen 
beskæftigede sig meget med, hvordan 
det ville gå, hvis Assens skulle betjenes 
med ambulancer fra Falck i Glamsbjerg, 
15 kilometer fra byen. 
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En nær forbindelse 
Udsigten til at miste byens ambulancer 
udløste en sand læserbrevsstorm i lokal
pressen. Samtidig gik et socialdemokra
t isk amtsrådsmedlem, Else Knudsen fra 
Assens, ind i debatten. 
Til Fyns Stiftstidende udtalte hun, at det 
kunne blive svært at bevare akutfunkti
onen på Assens Sygehus, hvis ambulan
cerne blev flyttet. Underforstået: Uden 
akut funktion, intet sygehus. 
Nu var befolkningen sti llet overfor ud
sigten til ikke alene at miste ambulan
cerne, men også sygehuset. Dermed var 
frygten i befolkningen pisket yderligere 
op. 
Bragte Else Knudsen sygehuset ind i de
batten for at tjene Falcks sag? Det 
spørgsmål kender kun hun selv svaret 
på. Til »Sygeplejersken• udtalte hun di
rekte, at hun nok vidste, hvilke knapper 
der skulle trykkes på. 
Det var en bemærkelsesværdigt åben 
udtalelse. når det tages i betragtn ing, at 
Else Knudsen har haft nære forbindel
ser med Falck og korpsets ledelse. 
Således sendte direktør Poul W illiam 
Falck den 20. november 1982 en lang 
redegørelse til Else Knudsen om korp
sets fremtidsmuligheder i Assens. Det 
skete på opfordring fra reddernes lokale 
tillidsmand Ole Hansen. 
Der er nær forbindelse mellem Else 
Knudsen og Ole Hansen, der kendte 
hinanden fra Assens Sygehus, hvor de 
havde arbejde som henholdsvis syge
hjælper og portør. På et senere tids
punkt blev Ole Hansen redder hos 
Falck. 

Breve fra Falck 
I sit brev til Else Knudsen skriver Poul 
William Falck (ordret citeret) bl.a.: 
• Spørgsmålet om fremtidig forbliven i 
Assens kommune skal behandles i korp
sets bestyrelse den 14. 12.1982. Mit 
gæt på udfaldet er, at korpsets bestyrel
se vil pålægge direktionen for Fyn at le
ve op til beslutningen fra 1967. dvs. at 
fraflytte stationen efter samråd med 
Fyns Amt. 
Jeg skal erkende, at ovennævnte skrivel
se er blevet lang. Det er imidlertid vig
tigt for korpset overfor befolkningen i 
Assens kommune at understrege, at 
Falck helst forbliver i Assens. Skulle 
korpset alligevel flytte fra kommunen 
skyldes dette alene, at Assens kommu
ne ikke ønsker at overdrage opgaver til 
Falck, der kan gøre en forbliven fornuf
tig., 

Brevet slutter: 
, Såfremt De (fremhævet af red.) skulle 
have yderligere spørgsmål til mig, står 
jeg gerne til rådighed ... • 
Fem dage senere, den 25 . november, 
sender Poul William Falck et nyt brev til 
Else Knudsen. Tonen er mindre formel. 
Direktøren skriver bl.a.: 
• I fortsættelse af vore behagelige sam
taler om ovennævnte, skal jeg herved 
tillade mig at fremsende et notat, der 
bl.a. indeholder nogle principielle be
tragtninger, som jeg synes du (fremhæ
vet af red.) bør kende.« 
Det var et internt notat om korpsets så
kaldte dilem ma i Assens, som tillige in
deholdt en beskrivelse af firmaets for
retningsmæssige målsætning. 
Li geså bemærkelsesværdig er en internt 
referat fra et møde på Falck-stationen 
mellem Falcks ledelse på den ene side 
og borgmesteren og kommunaldirektø
ren på den anden. Ole Hansen sendte 
det til Else Knudsen med bl.a. disse be
mærkninger: 
• Til sidst, Else, et sjovt lille regnestykke: 
• Hvor mange år tager det en velinveste
ret million at vokse sig så stor, at det 
årlige renteafkast bliver 5&&.0001< Det 
går egentlig forbløffende hurtigt. Tænk 
hvis Assens om nogle få år, kunne få 
slukket brand, så at sige GRATIS. Nå, 
det var nærmest ment som en lille spøg, 
- eller hvad? 
Såfremt du skulle ønske yderligere op
lysninger, er du meget velkommen til at 
kontakte - Poul Falck - Vagn Mikkelsen 
eller undertegnede. I håbet om et for
nuftigt resultat af kommunalbestyrel
sesmødet mandag -
Mange hilsener og tak for hjælpen 
(fremhævet af red.) .• 
Ordlyden af tillidsmandens brev er kfart 
belastende for Else Knudsens rolle i sa
gen og rejser tre spørgsmål: 
• Hvad er det for en hjælp, Else Knud
sen har givet Falck, der i hvert fald har 
opfattet hendes indsats som en hjælp? 
• Bestod den hjælp i, at Else Knudsen 
ved at inddrage sygehuset i diskussio
nen pustede til ilden for at øge presset 
på byrådet? · 
• Var det en bevidst og planlagt hand
ling - dvs. aftalt spil? 
Disse spørgsmål skal ses i lyset af. at Else 
Knudsen er et ret indflydelsesrigt med
lem af Fyns amtsråd, hvor hun er for
mand for den socialdemokrat iske grup
pe, som har flertal let. 
Till ige er hun medlem af sygehusudval- ► 
get. Hun må derfor betragtes som en 

nøgleperson, når man ser på de undvi
gende eller intetsigende svar, byrådet 
og borgmesteren i Assens har fået på fo
respørgsler til amtsrådet. 

Blev misinfor __ m--'e-'-re=-•=-- ----
1 sommeren 1983 rejste tidligere inden
rigsminister Henning Rasmussen (S) sa
gen i folket ingets kommunaludvalg, 
som stillede spørgsmål til indenrigsmi
nister Britta Schall Holberg (V) 
Hun udbad sig en·torl<laring fra Falck og 
Fyns amtsråd. M en hun rettede ikke 
henvendelse til den berørte part - nem
lig Assens kommune, hvor hun selv var 
medlem af byrådet, indtil hun blev mi
nister i Schliiter-regeringen. Og hun 
spurgte ikke borgmesteren, som er hen
des partifælle. 
Ordførende direktør Jørgen Falck svare
de ministeren med bl.a. disse ord: 
• Der har på intet tidspunkt været tale 
om en lukning af stationen (fremhævet 
af red .), al den stund problemerne i As
sens aldrig har været drøftet med Fyns 
amtskommune, som er ansvarlig for am
bulance- og patientbefordringen til sy
gehusene. Derimod har Falck tilkende
givet, at en garanti for stationens eksi
stens i en længere fremtid kun kunne af
gives, såfremt der blev etableret et sam
arbejde med Assens kommune om de 
aktiviteter, som er af vital betydning for 
en lille Falck-stations eksistens. 
Konklusionen på forhandlingerne med 
Assens kommune har været, at der med 
virkning fra 1. januar 1985 etableres 
Falck-station på kommunens CF-gård, 
og at brandslukningsforpligtelsen fra 
samme dato overdrages Falck., 
Redegørelsen fra koncernens øverste 
ansvarlige chef står så ledes i et skæren
de misforhold til familiemedlemmet 
Poul WiJliam Falcks brev om, at en luk
ning rent faktisk har været på tale i di
rektionslokalerne. Det bekræftede se
nere advokat Erik Falck i Natredaktio
nen på radioens P 3. 
Og både indenrigsministeren og folke
tingets kommunaludvalg blev misinfor
meret med oplysningen om, at korpset 
skulle overtage brandslukningen fra 1. 
januar 1985. En sådan aftale forelå over
hovedet ikke på det tidspunkt, redegø
relsen er dateret - nemlig 19. juli 1983. 
At Falck var så sikker i sin sag, selvom 
der endnu ikke var inogået nogen for
mel aftale, gjorde et stærkt indtryk på en 
række af byrådets medlemmer. 
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Seks måneder senere traf byrådet så en 
helt anden beslutning. For flere af kom
munalpolitikerne var det afgørende, at 
en lukning af Falck-stationen i Assens 
ifø lge topledelsen på intet tidspunkt 
havde været på tale. 
Gyset udeblev, konstaterede Fyns Ti
dende, da byrådets beslutning om ikke 
at overdrage brandslukningen til Falck 
var en kendsgerning den 12. december 
1983. 
Direktør Poul William Falck var fåmælt. 
Til Lokalavisen udtalte han: - Jeg er sim
pelt hen målløs. Vi har nu forhandlet i 
over et år, og jeg har fået den bombe
sikre opfattelse, at det var meningen, at 
vi sku lle overtage brandslukningen 1. ja
nuar 1985. Jeg fatter ikke en lyd af, hvad 
der er sket, som har kunnet forårsage 
denne komplette kovending. 
Et par dage efter byrådsmødet var han 
til konsultationer i København ... O 
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