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Intern rekruttering 

Det af DSB i 1970 nedsatte udvalg til undersøgelse 

af fremtidig rekruttering og uddannelse af lokomotiv

personale har endnu ikke afsluttet sit arbejde. Der 

foreligger derfor ikke en endelig betænkning og 

godkendelse af de principper, man er blevet enige om 

med henblik på antagelse af lokomotivpersonale. 

Der er behandlet flere forslag i dette udvalg. Forslag 

som også indeholdt bestemmelser om anvendelse 

af ufaglært arbejdskraft i lokomotivmandsarbejdet i 

almindelighed. Imidlertid er opnået enighed om 

anvendelse af faglærte som hidtil; men under hensyn 

til omstrukturering og rationalisering ved DSB, 

herunder den påregnede overgang til enmands

betjening af godstog, der vil give stor overtallighed 

hos togpersonalet og delvis standse togbetjentes 

karriereforløb, og personalesituationen for lokomotiv

personalets vedkommende med mangel i østområdet, 

er man i udvalget enedes om at foretage intern 

rekruttering ved at tilbyde togbetjente omskoling 

til elektroførerstillingen. 

Efter planerne påbegyndes i foråret 1972 omskoling 

af 40 mand, der, efter et uddannelsesforløb spændene 

over 21 uger, skal kunne sættes ind i S-togsdriften 

i efteråret 1972. Efter et orienteringskursus på 4 

dage og instruktion på driftsdepotværksted I uge, 

skal de på instruktionskørsel i 4 uger, fulgt 

af et elektroførerkursus på 3 uger og afsluttet med 

en prøve. Endelig sættes de til praktisk indøvelse 

fra 8-14 uger. Med overstået uddannelse og bestået 

prøve, finder placering sted som elektrofører i 

7. lrm. Bortset fra en overgangsperiode, hvor

oprykning til l 0. lrm. sker efter 2 års forløb

(uddannelsestiden iberegnet), bliver placeringen 4 år

i 7. lrm., inden oprykning til 10. lrm. I udvalget vedr.

uddannelse og rekruttering af lokomotivpersonale

har foreningen anerkendt denne interne rekruttering

med den udtrykkelige forudsætning, at det omskolede

personale lønmæssigt ligestilledes med det hidtidige

lokomotivpersonale i S-togsdriften, idet vi ellers

må opfatte ordningen som forsøg på at få denne kørsel

udført i lavere lønrammer end hidtil. Foreningen

har således fastholdt ønsket om, at det omskolede

personale skal have adgang til I 3. lrm. efter 5 år i

10. lrm. DSB har ikke afvist dette, men ønsket at

udsætte den endelige stillingtagen til dette spørgsmål.

Det omskolede personale skal organiseres i foreningen.

Forhåbentlig vil ordningen få et gnidningsfrit forløb.

Foreningen har i hvert fald med positiv indstilling

søgt at tjene DSB's tarv bedst muligt.



Nye ferieregler 

Retten til ferie 

§ I. Statens tjenestemænd har in

den for ferieåret, der går fra 1. april 

til 31. marts, ret til at holde ferie 

med løn i 2 arbejdsdage for hver må

neds tjeneste i løbet af det forudgå

ende kalenderår (»optjeningsåret<<). 

Stk. 2. Tjenestemænd, der er an

sat inden for optjeningsåret eller 

efter optjeningsårets udløb, og som 

har erhvervet ferieret under anden 

beskæftigelse, er berettigede til at 

holde sådan tilgodehavende ferie 

mod afgivelse af 1 / :{ 11 af månedsløn

nen for hver af de således erhver

vede feriedage. 

Stk. 3. Ved opgørelse af tilgode

havende ferie sidestilles fravær på 

grund af sygdom, ferie eller ekstra

ordinær tjenestefrihed i kortere pe

rioder end et år med tjeneste i stil

l ingen, jfr. dog§ 8, stk. 3. 

Stk. 4. Løn under ferie ydes med 

samme beløb, som ville være ind

tjent under tjeneste med samme be

skæftigelsesgrad som umiddelbart 

forud for ferien. 

Tilrette/ægge/se af ferien 

-� 2. Ferien skal i videst muligt

omfang gives samlet og i tidsrummet 

2. maj-30. september. Ved feriens

tilrettelæggelse skal der inden for de

grænser, som tjenestens tarv kræver,

tages størst muligt hensyn til perso

nalets ønsker. Meddelelse om feriens

placering gives så tidligt som muligt.

Stk. 2. Har der af tjenstlige grunde 

ikke kunnet tildeles en tjenestemand 

mindst �8 feriedage inden for den i 

stk. I nævnte periode, er den pågæl

dende berettiget til i den øvrige del 

af ferieåret at holde forlænget ferie 

efter følgende regler: 

Er der i perioden 2. maj-30. sep

tember holdt ferie i 

12- I 7 dage, forlænges den reste

rende ferie med 2 dage

6-1 I dage, forlænges den resterende

ferie med 3 dage

5 dage eller derunder, forlænges den 

resterende ferie med 4 dage. 

Feriedage, som af tjenstlige grun

de har måttet tildeles før den 2. maj, 

kommer i betragtning ved beregning 

af ekstra feriedage på tilsvarende 

måde som feriedage, der resterer ved 

udløbet af perioden 2. maj-30. sep

tember. 

Stk. 3. Ferie uden for perioden 

2. maj-30. september bØr normalt

ikke deles i mindre afsnit end 6 dage

i sammenhæng.

Stk. 4. Er tjenesten tilrettelagt 

med 5 arbejdsdage om ugen, indgår 

I arbejdsfri dag som afviklet ferie 

for hver 5 dage, den pågældende 

holder ferie. 

Stk. 5. Helligdage i ferieperioden, 

der ville være fridage for den pågæl

dende, medregnes ikke som ferie

dage. 

§ 3. For så vidt ganske særlige

tjenstlige forhold gør sig gældende, 

kan optjent ferie bortfalde et enkelt 

ferieår efter vedkommende styrelses 

bestemmelse. 

Stk. 2. For bortfaldne feriedage 

gives i det efterfølgende ferieår en 

tillægsferie af samme længde som 

den bortfaldne ferie, således som 

denne opgøres efter bestemmelserne 

i § 2, stk. 2. 

Stk. 3. Har tillægsferie som nævnt 

i stk. 2 ikke kunnet gives, er tjeneste

manden berettiget til en godtgørelse, 

som for hver tilgodehavende• ferie

dag udgør et beløb svarende til over

arbejdsbetaling for 7 timer, beregnet 

efter den betalingssats, der er gæl

dende umiddelbart efter udløbet af 

det ferieår, i hvilket tillægsferie 

skulle være givet. 

Sygdom under ferie 

§ 4. Sygedage under ferie betrag

tes i almindelighed som feriedage. 

Stk. 2. Når særlige omstændighe

der taler derfor, kan styrelsen dog 

tillade, at ferie suspenderes under 

sygdom. Ved afgørelsen af, hvorvidt 

sådan suspension kan foretages, skal 

der eksempelvis tages hensyn til, om 

tjenestemanden er sygemeldt ved fe

riens begyndelse, om sygdommen er 

af længere varighed, om den er af 

alvorligere karakter, om den kan ka

rakteriseres som en enkelt alvorlig 

sygdom, der efter sin art vil kunne 

fritage for notering af sygedage, om 

sygdommen hindrer tjenestemanden 

i at benytte tjenestefriheden på rime

lig måde som ferie, eller om sygdom

men skyldes tilskadekomst under 

udførelse af tjenesten. 

Stk. 3. Ferie, der træder i stedet 

for en efter bestemmelserne i stk. 2 

suspenderet ferie, gives på et for af

løsningen belejligt tidspunkt og uden 

tillægsferie, selv om ferien må tilde

les uden for perioden 2. maj-

30. september.

Militærtjeneste 

-� 5. Tjenestemænd, der har været

indkaldt til militærtjeneste, er ved 

genoptagelse af tjenesten berettiget 

til normal årlig ferie. Der vil ikke 

samtidig hermed kunne ydes de på

gældende godtgørelse i form af til

lægsferie eller pengeerstatning for 

den inden indkaldelsen optjente ikke 

afviklede ferie. 

Særlig feriegodtgørelse 

§ 6. Udover løn under ferie oppe

bærer tjenestemænd en særlig ferie

godtgørelse, der andrager I ½ pct. 

af den i optjeningsåret oppebårne 

løn ind. stedtillæg, generelle og sær

lige tillæg samt eventuelle personlige 

tillæg, men med fradrag af eventuelt 

sygdomsrisikobidrag. 

Stk. 2. For tjenestemænd, der har 

været indkaldt til militærtjeneste, be

regnes godtgørelsen på grundlag af 

den løn, som den pågældende ville 
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4 have oppebåret, hvis han ikke havde 
været fraværende på grund af mili
tærtjeneste. 

Stk. 3. I tilfælde, hvor en tjeneste
mands ferie af tjenstlige grunde 
bortfalder, og der ydes den pågæl
dende en kontant pengeerstatning 
herfor, jfr. § 3, stk. 3, bevares retten 
til den særlige feriegodtgørelse. 

Særligt ferietillæg 

.� 7. Af overarbejdspenge, hono
rarer, godtgørelse for mistede fri
dage, godtgørelse for delt tjeneste, 
godtgørelse for tjeneste på lørdage 
og på søn- og helligdage, natpenge 
og andre vederlag for tjenstligt ar
bejde end de i § 6 anførte, ydes et 
særligt ferietillæg på ¾ pct. af det i 
optjeningsåret udbetalte indkomst
skattepligtige beløb. l de tilfælde, 
hvor vederlaget oppebæres under 
ferie med løn, fradrages ved bereg
ningen af det særlige ferietillæg l/z 11 

af det indtjente beløb. 

Feriemæssig stilling ved afsked 

§ 8. En tjenestemand, der afske
diges med pension i henhold til kapi
tel 2 i lov om tjenestemandspension, 
skal så vidt muligt før afskedigelsen 

. holde den indtil afskedstidspunktet 
indtjente ferie. Tjenestemanden op
pebærer i forbindelse med afsked 
særlig feriegodtgørelse og særligt fe
rietillæg, der er indtjent indtil af
skedstidspunktet, jfr. dog stk. 3. 

Stk. 2. Har tilgodehavende ferie 
ikke kunnet afvikles som anført i 
stk. I, er tjenestemanden for en pe
riode af samme længde, som den til
godehavende ferie berettiget til en 
godtgørelse, der udgør forskeUen 
mellem pensionen og den senest for
ud for afskedigelsen oppebårne løn
ning. 

Stk. 3. Ved opgørelse af tilgode
havende ferie medregnes fravær på 
grund af sygdom umid�elbart forud 
for afskedigelsen ikke s·om tjeneste. 

Løn og andet vederlag, der er udbe
talt under sådant fravær, medtages 
ikke ved beregning af særlig ferie
godtgørelse og særligt ferietillæg. 

Stk. 4. Retten til godtgørelse efter 
stk. 2, særlig feriegodtgørelse og sær
ligt ferietillæg bortfalder, såfremt tje
nestemanden umiddelbart forud for 
afskedigelsen har været fraværende 
på grund af sygdom i 6 måneder 
eller derover. 

§ 9. En tjenestemand, der fratræ
der sin stilling uden at være omfattet 
af § 8, er berettiget til feriegodtgø
relse med 9½ pct. af lønnen for det 
tidsrum, den på fratrædelsestids
punktet tilgodehavende ferie vedrø
rer. Ved beregningen ses der dog 
bort fra løn, der er udbetalt under 
ferie i det tidsrum, der dannede 
grundlag for godtgørelsen. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 fin
der tilsvarende anvendelse på tjene
stemænd, der opnår ekstraordinær 
tjenestefrihed i mindst I år. 

Stk. 3. Retten til særlig feriegodt
godtgørelse og særligt ferietillæg 
bortfalder i det omfang, i hvilket der 
ydes feriegodtgørelse i henhold til 
stk. I. 

Stk. 4. Feriegodtgørelse i henhold 
til stk. 1 udbetales efter samme reg
ler som feriegodtgørelse i henhold 
til ferieloven. 

Elever 

�� 10. Bestemmelserne i denne af
tale finder tilsvarende anvendelse for 
elever, der uddannes til ansættelse i 
medhjælperstilling. 

Specielle bestemmelser 

.� J J. Foranstående bestemmelser 
kan ved aftale suppleres med særlige 
regler for tjenestemænd i de enkelte 
styrelser. Endvidere kan bestemmel
serne ved aftale fraviges for tjeneste
mænd, hvis arbejdsvilkår er af sær
lig karakter, eller når andre særlige 
forhold måtte give grundlag herfor. 

I kraf træde/ses- og overgangs

bestemmelser 

.� 12. Denne aftale har virkning 
fra I. juli I 97 I. 

Stk. 2. Følgende bestemmelser 
ophæves: 

� 9 i lov om tjenestemandslønnin
ger m.m. og klassificering af tjene
stemandsstillinger i staten, folkesko
len og folkekirken, dog kun for så 
vidt angår tjenestemænd i staten. 

Ministeriet for statens lønnings
og pensionsvæsens cirkulære nr. 55 
af I 9. marts 1968 om de for statens 
tjenestemænd og aspiranter til tjene
stemandsstillinger gældende ferie
regler. 

Ministeriet for statens lønnings
og pensionsvæsens cirkulære nr. 113 
af 19. maj 1970 om særlig feriegodt
gørelse til tjenestemænd i staten, fol
keskolen og folkekirken, dog kun 
for så vidt angår tjenestemænd i 
staten. 

f 13. De hidtil gældende særlige 
feriebestemmelser for udsendte tje
nestemænd i udenrigstjenesten op
retholdes, indtil aftale måtte blive 
indgået. 
§ 14. For tiden forud for I. juli

1971 sker optjening af feriedage 
efter de hidtil gældende regler, lige
som den i § 9, stk. I, omhandlede 
feriegodtgørelse beregnes med 7 ¼ 
pct. for så vidt angår tidsrum, der 
ligger forud for nævnte dato. 

Stk. 2. De forud for I. juli 1971 
gældende regler om forlænget ferie 
til tjenestemænd, der af tjenstlige 
grunde ikke har kunnet holde ferie 
i mindst 12 dage inden for perioden 
2. maj-30. september, finder anven
delse i ferieårene 1971 /72 og 1972/
73 ved beregning af ekstra feriedage
til tjenestemænd, som af tjenstlige
grunde i de nævnte ferieår ikke har
kunnet holde ferie i henholdsvis 12
og 15 dage inden for perioden
2. maj-30. september.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Medlemskab og fiduser 

i Fællesmarkedet 

De omhyggeligt televisionerede un

derskrifter i Bryssel af statsministre

ne i de fire lande, der søger opta

gelse i EF, var, som vi ved, ikke 

meget andet end en selskabelig sam

menkomst, hvor Englands Edward 

Heath fik et blækhus i nakken af en 

miss Cooper, der havde sneget sig 

ind som pressefotograf. 

Den afgørende del af festen fore

går inden for de respektive landes 

grænser og på forskellig måde i de 

forskellige lande. For at begynde 

med Danmark er en folkeafstemning 

det endelige svar. Hvis der er et fler

tal af nej-stemmer, skal disse udgøre 

30 pct. af valgdeltagerne for at hin

dre vor indlemmelse. Hvis disse tal 

ikke foreligger, er der her ikke mere 

at snakke om - så er vi medlem. 

I Norge ser det anderledes ud, for 

ganske vist skal man også her have 

folkeafstemning om spørgsmålet, 

men det er regeringen og stortinget, 

der har den endelige magt til at svare 

ja eller nej. Man tør dog sikkert gå 

ud fra som givet, at udfaldet af af

stemningen vil få stor indflydelse på 

stortingets holdning, for ikke blot er 

dets medlemmer valgt af de samme 

vælgere, som bekendtgør deres me

ning ved folkeafstemningen, og stor

tinget har derfor en vis moralsk pligt 

til at følge den - navnlig hvis de vil 

gøre sig håb om at blive genvalgt, 

så i realiteten er der næppe videre 

forskel på de to landes fremgangs

måde. 

England skal ikke have nogen 

folkeafstemning, men derimod skal 

i Irland en sådan godkende parla

mentets oplæg, før den foreløbige 

godkendelse bliver effektiv. 

Der er anledning til at tro, at Ir

land under alle omstændigheder 

bliver medlem, for med landets store 

kvægavl vil de høje kødpriser inden 

for fællesmarkedet betyde en anselig 

stigning i landets indtægter. 

Som Danmark har England gen

nem mere end hundrede år også 

været Irlands største kunde, men be

talt lave priser. England, hvor damp

maskinen blev opfundet, og industri

en med den holdt sit indtog, har 

gjort alt for at sikre lave madpriser, 

så arbejdslønningerne ikke blev for 

høje og gjorde industrien konkur

renceudygtig - en politik som såvel 

Irland som Danmark gennem årene 

har været med til at betale for. 

Og de høje mad priser i fællesmar

kedet er et af de stærke skræmme

kort, nejsigerne har på hånden. Da 

England sidst forhandlede om med

lemskab, var hveden et af de store 

spørgsmål. England insisterede på 

at købe det fornødne brødkorn i 

Canada, hvor prisen lå som her 

hjemme omkring 50 kr. pr. tønde, 

og de Gaulle stod stift på, at man 

skulle købe fransk hvede til ca. 

70 kr. 

Den konservative regering har et 

stort flertal i det engelske parlament, 

men ikke alle er fællesmarkeds-til

hængere. Ved en storvask af spØrgs

målet for nylig havde modstanderen 

bragt 42 bind love fra Bryssel ind i 

parlamentet, og flertallet for en ind

træden var skrumpet ind til 21 fra 

at have været 112 i efteråret. 

Det ligger i sagens natur, at 42 

tykke bind med love og forordninger 

skaber endnu flere overtrædere, og 

det har været en profitabel trafik at 

eksportere hvede til et ikke-med

lemsland, hæve den vedtagne eks

portpræmie for hveden og få den 

tilbage som foderkorn, der kan ind

føres uden toldafgifter, og på ny ud

føres. 

Trafikken forudsætter svindlere 

på begge sider af den grænse, kor

net skal passere, for papirerne på 

ladning skal naturligvis forfalskes, 

men med den store fortjeneste i sigte 

har de ikke været vanskelige at frem

skaffe. 

Heath som Sorteper. 

Man har også lastet småskibe 

med hvede fra Holland eller Belgien, 

foregivet at skibet skulle til England, 

men i virkeligheden sejlede en tur 

i Nordsøen for at vende tilbage til 

en anden havn, end de var sejlet ud 

fra-og med foderkorn! Nu er svind

len blevet afsløret, og tolderne på de 

respektive toldgrænser har fået en 

opsang, men i 42 bind-forordningen 

findes der selvfølgelig andre fristel

ser for ærligheden. 

.... 

i 
Den kvi,idelige 
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Statens styrelser får mere demokrati 
på arbejdspladserne 

Per Hækkerup 

Debatten omkring mere nærdemo
krati inden for statens virksomheder 
har vakt interesse viden om, ikke 
alene blandt de implicerede parter, 
ledelsen og de ansatte, men også vi
dere ud i store dele af befolkningen. 
Resultatet er foreløbig blevet et cir

kulære udstedt af økonomi- og bud
getministeren. Dette cirkulære inde
bærer, at man inden for statens sty
relser går en kende videre, end til
fældet er på det private arbejdsmar
ked, med hensyn til samarbejdsud
valgsvirksomheden. Men ind i de
batten kom samtidig i folketinget et 
af Det radikale Venstre stillet for
slag, der gjorde sig til talsmand for 
et nærdemokra.ti af langt større om
fang og slagkraft end cirkulæret gi
ver udtryk for. Forslaget lå på linie 
med en mindretalsbetænkning fra 
det såkaldte Povl Hermann-udvalg, 

en mindretalsbetænkning udarbejdet 
af repræsentanten for Akademiker
nes Samarbejdsudvalg Bent Ny/Økke 

Jørgensen. Der var her tale om at 
give SU-udvalgene ikke alene med
bestemmelse, men simpelthen ret til 
at bestemme over meget relevante 
personale-, rationaliserings-, uddan
nelsesforhold og intern omplace
ring m.v., ligesom der var tale om 
valg af SU-udvalgsmedlemmer efter 
lige og almindelige valgmetoder. 

Foreløbig blev resultatet altså som 
nævnt, at regeringen valgte et for
sigtigt skridt fremad, hvilket imid
lertid ikke udelukker, at netop det 
besindige fremskridt, som Per Hæk
kerups cirkulære indeholder, vil 
blive signalet til, at man i perioden 
indtil 1974, da cirkulæret skal revi
deres, forsøger sig frem med refor
mer i retning af dem, som er om
handlet både i Nyløkke Jørgensens 
betænkning og i Det radikale Ven
stres forslag. Thi cirkulæret er nem
lig, som Per Hækkerup også under
stregede det i folketinget, så fleksi
belt, at det ikke udelukker, at der i 
den periode, cirkulæret gælder, må 
gås videre i retning af mere udbyg
get demokratisk virksomhedsledelse 
i den offentlige sektor. 

Vi gennemgår nedenfor proble
matik og debat omkring hele denne 
sag, idet vi i tre afsnit A, B og C 
gennemgår først Det radikale Ven
stres forslag (A), derefter debatten 
i folketinget herom (B), og endelig 
cirkulærets bestemmelser (C). 

A. Samarbejdsudvalgs-virksom

heden inden for statens styrelser

Det radikale Venstres forslag 

Omtrent samtidig med økonomi
og budgetministeriets cirkulære om 
samarbejde og samarbejdsudvalg i 
statens virksomheder og institutioner 
forelagde Det radikale Venstre i 
folketinget et forslag til folketings
beslutning om medbestemmelse for 
de ansatte i offentlig og privat virk
somhed. 

Ordføreren for det radikale for
slag var partiets politiske ordfører 
Niels Helveg Petersen. Han udtalte 
bl.a. ved forelæggelsen: I Danmark 
og de øvrige nordiske lande er det 

ikke almindeligt, at lovgivningsmag
ten direkte blander sig i reglerne om 
samarbejde mellem ledelse og an-

satte i private og offentlige virksom
heder. Det første anses for helt og 
holdent at være et forhandlingsan
liggende mellem arbejdsmarkedets 
parter; og det sidste for at være et 
problem, der vedrører staten som ar
bejdsgiver og ikke som lovgiver. 

Med dette forslag, sagde Helveg 
Petersen, brydes med dette alminde
lige princip. Man har fundet det 
nødvendigt at gøre dette for at op
fordre regeringen til på et par vig
tige områder at fremme en udvikling 

. henimod en større grad af arbejds
pladsdemokrati. For de offentligt 
ansatte ønskes med dette forslag at 
opfordre regeringen til at udforme 
en samarbejdsaftale, der går betyde
ligt længere end parterne på det pri
vate arbejdsmarked. 

Helveg Petersen understregede, at 
det var hans opfattelse, at det offent
lige som arbejdsgiver må være rede 
til at gå længere end det private ar
bejdsmarked. Der er dels et hensyn 
at tage til de offentligt ansattes mu
ligheder for indflydelse på tilrette
læggelsen af deres eget arbejde. Dels 
er der i denne sag også et betydeligt 
hensyn at tage til publikum. Man 
må antage, at udviklingen af demo
kratiske samarbejdsregler inden for 
det offentlige vil være et fremskridt 
også for det publikum, som offent
lige virksomheder betjener. 

Helveg Petersen sagde, at det der
for er foreslået, at samarbejdsudval
gene inden for det offentlige områ
de skal have besluttende myndighed 

i en række principsager. 
Endvidere foreslås af Det radikale 

Venstre, at der skal åbnes mulighed 
for direkte valg af de ansattes egne 
repræsentanter til samarbejdsudval
gene. Han forestillede sig ikke, at de 
faglige organisationer derved vil bli
ve sat ud af spillet, men man havde 
ønsket at markere, at de faglige or
ganisationer ikke med rette kan på-



beråbe sig en monopolstilling på 

dette område. 

Hvor der inden for en statslig 

virksomhed er en dokumenteret in

teresse for direkte valg, skal sådanne 

valg kunne foranstaltes. 

Forslaget går konkret ud på føl

gende: 

I. Samarbejdsudvalgene tildeles

besluttende myndighed ved udform

ningen af principperne for 

a) placering af daglig arbejdstid,

pauser og ferier.

b) Sikkerhedsbestemmelser.

c) Etablering af sociale ordninger

og velfærdsforanstaltninger.

d) Iværksættelse og gennemførelse

af rationaliseringsundersøgelser

samt de deraf følgende foran

staltninger.

e) Arbejdstilrettelæggelse og ar

bejdsledelse.

f) Fastsættelse af arbejdsmetoder.

g) Indretning og benyttelse af ar

bejdslokaler og arbejdspladser.

h) Udnyttelse af anlæg, maskiner

og materialer.

i) Ansættelse og intern placering af 

medarbejdere.

j) Udarbejdelse af iværksættelse af

interne uddannelses- og omsko

lingsprogrammer samt introduk

tionsprogrammer for nye med

arbejdere.

k) Deltagelse i efteruddannelses

programmer.

I) Fastsættelse af ordensregler.

li. Der gives mulighed for direk

te valg af de ansattes egne repræsen

tanter i samarbejdsudvalgene, hvor 

der skriftligt fremsættes ønske her

om af en gruppe af ansatte, der 

mindst svarer til, hvad der kræves 

for at vælge en repræsentant efter 

forholdstalsvalgmåden. 

III. Hvor der i en offentlig virk

somhed oprettes hovedudvalg og lo

kaludvalg har hovedudvalgene pligt 

til at høre lokaludvalgene i sager 

under I (nævnt ovenfor). Hoved

udvalget bør i videst muligt omfang 

delegere beføjelser til de lokale ud

valg. 

IV. Formandsposten besættes ef

ter tur og for et år ad gangen hen

holdsvis af en repræsentant for le

delsen og for de ansatte. Ved stem

melighed er formandens stemme af

gørende. 

V. Samarbejdsudvalgsaftalen

skal - ulig med, hvad der er tilfældet 

på det private arbejdsmarked - be

tragtes som et minimum. Henvisning 

til samarbejdsaftalen skal ikke kun

ne hindre videregående forsøg på 

demokratisering, hvor der er enig

hed mellem ledelse og ansatte. 

B. I folketinget kom det radikale

forslag til forhandling

den 3. februar 1972

Økonomi- og budgetminister Per 

Hækkerup udtalte i folketinget bl.a.: 

Alle er vist enige om, at de hidti

dige regler om samarbejdsudvalg 

inden for statens styrelser er foræl

dede. I 1968 nedsatte den davæ

rende lønningsminister et udvalg, 

som fik til opgave at overveje en re

vision af reglerne. Udvalget afgav 

sin betænkning i marts måned 1971, 

og betænkningen blev sendt til ud

talelse i de forskellige ministerier. 

Betænkningen indeholder en fler

talsindstilling og to mindretalsind

stillinger. Jeg holdt derfor den 30. 

november 1971 et møcte med de im

plicerede organisationer. På dette 

møcte opnåedes der almindelig enig-

hed om at lægge flertalsindstillingen 

til grund for et nyt cirkulære om 

samarbejdsudvalg. Herved havde 

ingen fraskrevet sig synspunkter, 

som afveg fra flertalsindstillingen. 

Der blev i øvrigt på mødet både fra 

organisationsside og fra min side 

givet udtryk for, at de nye regler, 

selvom de var et betragteligt frem

skridt i forhold til de gældende reg

ler, ikke ville være det sidste ord i 

denne sag; og man enedes om inden 

udgangen af 197 4 i fællesskab at 

overveje, hvorledes de kunne revi

deres på grundlag af de erfaringer, 

som ville blive indvundet. 

Hækkerup kom derefter ind på 

det cirkulære (hvis indhold vi læn

gere henne i artiklen grundigt be

handler) og sagde bl.a.: 

De nye regler slutter sig meget 

nøje til den samarbejdsaftale, som er 

afsluttet mellem LO og Dansk Ar

bejdsgiverforening, idet de dog på 

enkelte områder går videre. Bl.a. 

omfattersamarbejdsudvalgenes med

bestemmelse også principperne for 

arbejdstilrettelæggelse, fastsættelse 

af arbejdsmetoder, indretning af eg

nede arbejdslokaler, fysiologisk rig

tigt indrettede arbejdspladser samt 

hensigtsmæssig udnyttelse af anlæg, 

maskiner og materialer. 

Videre sagde Hækkerup henvendt 

til de radikale forslagsstillere: Det er 

min opfattelse, at der i disse år er en 

vældig udvikling i retning af, at både 

arbejdere og arbejdsgivere bliver sig 

bevidst, at der er behov for samar

bejde til fremme både af produktio

nen og af trivslen på arbejdspladsen. 

Jeg regner med, at de samarbejds

aftaler, som i løbet af ?O'erne vil af

løse tidligere regler, vil komme til at 

omfatte mange af de punkter, som er 

optaget i forslagsstillernes forslag, 

og jeg kan tilføje, at regeringen er 

interesseret i en sådan udvikling 

både på det private og det offentlige 

arbejdsmarked. 
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8 Hækkerup sluttede: Jeg vil også 

gerne om det første afsnit i det ra

dikale forslag sige, at jeg er enig i, 

at samarbejdsudvalgsaftalen ikke 

bØr være til hinder for videregående 

forsøg på medbestemmelse og med

indflydelse. Sådanne forsøg bør for

mentlig iværksættes i samarbejde 

med centralrådet, således at dette 

kan følge udviklingen med henblik 

på den forudsatte revision af ordnin

gen. Men jeg tror, at vi skal give de 

foreliggende regler (cirkulæret) om 

samarbejdsordningen i statens sty

relse en chance, og både organisa

tionerne og regeringen er klar over, 

at det nok vil vise sig hensigtsmæs

sigt at revidere dem, når der er for

løbet et år eller to. 

Det radikale forslag henvistes til 

et folketingsudvalg på 1 7 medlem

mer. 

C. Cirkulæret om samarbejde og

samarbejdsudvalg i statens

virksomheder og institutioner

Baggrunden 

Inden vi går mere konkret ind på 

behandlingen af cirkulærets indhold, 

skal vi kort skitsere baggrunden for 

cirkulærets udstedelse. Som det vil 

vides, gælder samarbejdsaftalen mel

lem LO og Dansk Arbejdsgiverfor

ening ikke inden for statens styrel

ser. De på dette sidstnævnte område 

gældende regler hviler på en aftale 

fra 1949. Men i 1968 nedsattes som 

før berørt af lønningsministeren et 

udvalg under ledelse af højesterets

dommer Povl Hermann og med re

præsentanter fra de berørte organi

sationer med den opgave at over

veje en revision af reglerne på det 

offentlige område. 

I foråret 1971 var udvalget fær
dig med sit arbejde. I betænkningen 

forelå både flertals- og mindretals-

udkast til nye regler om samarbejds

udvalgsvirksomheden inden for det 

offentlige. F1ertalsindstillingen afvi7 

ger ikke væsentligt fra aftalen mel
lem LO og Dansk Arbejdsgive.rfor

ening, men der er dog med hensyn 

til samarbejdsudvalgenes medbe

stemmelse sket en udvidelse, således 

forstået at medbestemmelse er udvi

det til at omfatte principperne for 

arbejdstilrettelæggelse, fastsættelse 

af arbejdsmetoder samt hensigts

mæssig udnyttelse af anlæg, maski

ner og materialer. 

Som det sikkert vil erindres kun

ne denne udvidelse af medbestem

melse ikke underskrives af DSBs 

og Post- og Telegrafvæsenets ledel

sesrepræsentanter, idet man fandt, 

at det offentlige ikke burde gå læn

gere end parterne på det private ar

bejdsmarked. Man henviste til, at 

hensyn til kravene om økonomisk 

drift og en smidig forretningsgang 

gennem løbende ratio!'}alisering var 

afgørende for afvisningen. 

En mindretalsindstilling (ved re

præsentanten for AS, Bent Nyløkke 

Jørgensen) gik videre end flertals

indstillingen. Et grundlæggende syns

punkt i mindretalsbetænkningen var 

at få tillagt samarbejdsudvalgene en 

videregående reel indflydelse på væ

sentlige punkter. Denne mindretals

betænkning har i nogen grad - som 

også omtalt i denne artikels indle

dende bemærkninger - afspejlet sig 

i Det radikale Venstres forslag, som 

vi har gennemgået ovenfor. 

Økonomi- og budgetmjnisterens 

cirkulære følger i store træk flertals

betænkningen fra >> Hermann-udval

get «. Som bekendt hvilede de hidti

dige samarbejdsregler for statens ar

bejdspladser på et reglement fra 

1949. Kritikken mod den gamle ord

njng har navnlig gået ud på, at den 

ikke var obligatorisk. Ifølge regle-

mentet af 1 949 hed det nemlig, at 

en statsinstitution med mere end 25 

heldagsbeskæftigede kan oprette 

samarbejdsudvalg, såfremt en orga

nisation eller chefen ønsker det. Som 

det , sikkert vil vides resulterede 

1949-ordningen i oprettelse af 65 

samarbejdsudvalg med 80 såkaldte 

lokale underudvalg. I det nye cirku

lære slås det fast, at der skal opret

tes samarbejdsudvalg, når der i en 

institution er beskæftiget mindst 50 

heldagsbeskæftigede medarbejdere, 

hvorved der i denne forbindelse for

stås sådanne beskæftigede, for hvem 

den daglige arbejdstid udgør mindst 

5 timer. 

I tilfælde, hvor det skønnes hen

sigtsmæssigt, kan der oprettes flere 

samarbejdsudvalg inden for samme 

institution. I så fald organiseres disse 

som hovedudvalg og lokaludvalg, 

eventuelt områdeudvalg. 

Der gives i cirkulæret en række 

regler for valg til samarbejdsudval

gene. Antallet af repræsentanter fra 

henh. ledelse og ansatte kan ikke 

være færre end 3 og ikke flere end 7. 
De flest mulige organisationer skal 

være med. 

Antallet af repræsentanter fast

sættes ved en aftale mellem institu

tionen og de forhandlingsberettigede 

personaleorganisationers tillidsre

præsentanter. Opnås der ikke enig

hed om fastsættelse af antal med

lemmer i samarbejdsudvalget eller 

om fordelingen af personalerepræ

sentanterne mellem organisationer

ne, forelægges spørgsmålet Central

rådet til afgørelse. 

Formand for SU-udvalgene er in

stitutionens leder, medens de ansatte 

vælger næstformanden. Indehavere 

af ledende stillinger bør ikke udpe

ges til personalerepræsentanter. 

Såfremt samtlige personaleorga

nisationer ikke opnår repræsentation 
i samarbejdsudvalget, kan der opret

tes kontaktudvalg bestående dels af 



samarbejdsudvalgets personalere

præsentanter, dels af en repræsen

tant for hver af de personaleorgani

sationer, der ikke er repræsenteret i 

samarbejdsudvalget. 

Kontaktudvalgets opgave er at 

virke vejledende og rådgivende for 

samarbejdsudvalgsmedlemmer, der 

repræsenterer medarbejdere uden 

arbejdsledende funktioner. Der skal 

holdes SU-møde mindst en gang i 

kvartalet. Begge parter kan indkalde 

til møde efter nærmere regler, bl.a. 

hvis et flertal af personalerepræsen

tanterne fremsætter anmodning her

om med angivelse af det spørgsmål, 

som ønskes behandlet. 

De med udvalgene forbundne om

kostninger bestrides af institutionen. 

Der tillægges medlemmer af udval

gene befordringsgodtgørelse og ti

me- og dagpenge efter de for tjene

stemænd gældende regler. Møderne, 

der fortrinsvis bør afholdes i ar

bejdstiden, må ikke medføre løn

ningstab for medlemmerne. 

Der nedsættes et Centralråd for 

statens samarbejdsudvalg bestående 

af 9 af økonomi- og budgetministe

ren valgte repræsentanter og 9 re

præsentanter for personalet, hvoraf 

LO vælger 3, Statstjenestemændenes 

Centralorganisation I 1, Statstjene

stemændenes Centralorganisation II 

1. Endvidere vælger Akademikernes

Centralorganisation, Danmarks Læ

rerforening, Fællesrådet for danske

Tjenestemands- og Funktionærorga

nisationer og Fællesrepræsentatio

nen for danske Arbejdsledere og

tekniske Funktionærforeninger hver

1 repræsentant.

Centralrådet har følgende opga

ver: 

at virke for fremme af samarbejds

udvalgenes virksomhed 

at virke vejledende for de nedsatte 

SU-udvalg 

at fortolke cirkulæret 

at behandle og afgøre uoverens

stemmelservedr. bestemmelserne 

at registrere alle aftaler om SU-ud

valgene 

at udarbejde forslag til konferen

cer, kurser og uddannelse. Til 

Centralrådet er knyttet et sekre

tariat til at varetage de daglige 

opgaver. 

SU-udvalgenes medbestemmelse 

SU-udvalgene er medbestemmen

de med hensyn til principper for: 

I) Placering af den daglige ar

bejdstid og pauser.

2) Velfærdsforanstaltninger samt

gennemførelse af disse.

3) Forhold vedr. medarbejdernes

sikkerhed.

4) Udarbejdelse af ordensregler.

5) Arbejdstilrettelæggelse.

6) Fastsættelse af arbejdsmetoder.

7) Indretning af egnede arbejds

lokaler.

8) Fysiologisk rigtigt indrettede

arbejdspladser.

9) Hensigtsmæssig udnyttelse af

anlæg, maskiner og materialer.

Samarbejdsudvalgene er endvide

re medbestemmende med hensyn til, 

hvilke princpper der bør følges ved 

institutionens personalepolitik vedr. 

ansættelser, afskedigelser, forfrem

melser, intern uddannelse, omplace

ring og omskoling samt efteruddan

nelse, og endvidere med hensyn til 

udformning og gennemførelse af in

troduktions program. 

Som det fremgår tydeligt af cir

kulæret drejer medbestemmelsen sig 

alene om principperne. De konkrete 

afgørelser er stadig forbeholdt le

delsen. 

Men der er dog i cirkulæret skabt 

en sikkerhedsventil for det tilfælde, 

at ledelsen går imod SU-udvalgets 

ånd og hensigt, idet det hedder i 

§ 4, at hver af parterne kan opsige

de aftalte principper med to måne

ders varsel og kræve optaget for

handlinger i SU-udvalget om nye

principper. Imidlertid indskærpes

parterne at bestræbe sig på at opnå

enighed, og det betragtes som brud

på SU-cirkulæret, hvis der ikke ud

vises positiv forhandlingsvilje. Et

sådant brud kan indankes for Cen

tralrådet af de implicerede organisa

tioner eller af institutionens ledelse.

Med hensyn til større rationalise

ringsforanstaltnnger og omlægnin

ger samt strukturrationaliseringer 

skal disse spørgsmål behandles ved 

samråd i SU-udvalget, forinden for

anstaltningerne besluttes og iværk

sættes. Det pålægges endvidere le

delsen at fremkomme med de nød

vendige informationers omfang i 

tide, altså på et så tidligt tidspunkt 

som muligt. Ved samrådet skal de 

menneskelige og tekniske proble

mer, som ændringerne giver anled

ning til, behandles. 

Cirkulæret indeholder endeligreg

ler om, at der skal gives informatio

ner vedr. institutionens regnskabs

mæssige og økonomiske stilling, og 

der er regler om, at SU-udvalget hol

des løbende informeret om persona

lestatistik, ulykkestilfælde og sund

hedstilstand m.v. 

Med interesse vil man overalt 

følge, hvordan cirkulæret vil fun

gere i praksis; og navnlig vil man 

interessere sig for, hvordan udvik

lingen vil forme sig i de store stats

institutioner, hvor der kan organise

res flere samarbejdsudvalg i eet ho

vedudvalg og flere lokaludvalg, og 

hvor hovedudvalget behandler de 

spørgsmål, der er fælles for hele in

stitutionens område, d.v.s. fastsæt

telse af arbejdsmetoder, udvikling af 

egnede arbejdslokaler og hensigts

mæssig udnyttelse af anlæg, maski

ner og materialer. 
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Hvorfor krakker 
Af Viggo Jensen 

Hvorfor krakker så mange danske 
virksomheder for tiden? Hvad er 
grunden til, at små og store firmaer 
i snart sagt alle produktive brancher 
befinder sig i en daglig kamp for 
livet og likviditeten? Er der et sæt af 
generelle årsager, en kyndig mand 
kan finde som forklaring på en indi
viduel misere? Og hvad skal det hele 
ende med? Bliver det bedre eller 
værre? 

Disse og en række andre spørgs
mål af samme dystre prægning be
handler direktør Jørgen M. Thyge

sen under en samtale, der refereres 
nedenstående. Den sidste af de man
ge betydelige opgaver, direktør Thy
gesen har haft til løsning, var under
søgelsen af det næsten dødsdømte 
Burmeister & Wains forhold og 
overlevelseschancer. Sin første le
derstilling fik han i 1945, da han 
som 26-årig blev forretningsfører i 
Hovedstadens Brugsforening, hvis 
direktør han var fra 1956 til 1963. 
Efter en periode som chef for Dutt
weiler-Instituttet i Schweiz og to år 
som direktør i Schou-koncernen tog 
Jørgen M. Thygesen i 1967 imod 
posten som administrerende direktør 
for Mejeriselskabet Danmark. Fra 
denne stilling trak han sig to år se
nere tilbage, fordi han fandt enheds
viljen hos Danmarks ca. 600 andels
mejerier for vakkelvorn .. Tidligere 
og i de sidste par år har den danske 
administrationsekspert arbejdet som 
virksomhedsrådgiver for danske og 
udenlandske virksomheder. 

Planlægning mangler 

- De vanskeligheder, dansk er
hvervsliv befinder sig i, siger direk
tør Thygesen, har både interne og 
eksterne årsager. Blandt de sidste 
kan man nævne den hårde konkur
rence, knapheden på kapital, man
gelen på kvalificeret arbejdskraft 
o.s. v. Disse ting hænger naturligvis
sammen med den økonomiske poli-

tik, landet fører. Vi oplever nu en 
stærk, økonomisk stramning, der be
sværer erhvervslivet, både direkte i 
form af et højt renteniveau og mere 
indirekte gennem en begrænsning af 
købekraften, der navnlig rammer 
hjemmemarkedserhvervene. Hele 
omkostningsniveauet er også stærkt 
afhængigt af mere eller mindre poli
tisk bestemte økonomiske konjunk
turudsving. Man kan fastslå, at den 
manglende planlægning på langt sigt 
i den offentlige sektor er særdeles 
mærkbar og beklagelig for erhvervs
livet. Som et meget typisk eksempel 
kan nævnes byggeriet og hvad dertil 
hører. Her gør pludseligt iværksatte 
kriseforanstaltninger stor skade, for
di byggesektoren kræver en lang 
planlægningsperiode. Det er en er
hvervsgruppe, der, hvis den skal 
kunne investere rigtigt, tage nye me
toder i brug o.s.v., må kunne forud
sætte stabilitet i den økonomiske 
politik, hvilket kræver offentlig plan
lægning. Savnet af en sådan stabilitet 
har været årsag til mange kriser og 
fallitter. En effektiv byggesektor kan 
ikke skabes, såfremt man ikke hele 
tiden har sikker bund under fød
derne mindst fem-seks år frem. De 
senere år har vist, at det ikke er nok, 
at man selv i virksomhederne tæn· 
ker i planlægning - der må også 
kræves planlægning fra det offentli
ges side. Det synes Krag-regeringen 
at forstå. 

De indre årsager 

- Det var nogle af de ydre krak
årsager. Og de indre? - I de fleste 
tilfælde, hvor det går skævt eller helt 
skidt, finder man årsagerne inden 
for virksomhedens egne mure: man
gel på forudseenhed - dårlig ledelse. 
Ethvert firma må indstille sig på at 
skulle kunne overleve en vis ned
gangsperiode. » Intet giver succes 
som succes«. Det er et farligt slogan. 
Succes bliver let en sovepude. Det er 

lØrge11 Thygese11 

i de gode tider, man skal forberede 
sig på de dårlige. Der skal intensivt 
arbejdes med planer for at imødegå 
krisen, når den melder sig. l 950'erne 
og særligt 60'erne var gode år for 
dansk erhvervsliv, med stigende kø
bekraft og forbrugslyst, pæn udvik
ling i samfundsøkonomien, tilvækst 
i produktiviteten. Indførelsen af de 
gode afskrivningsregler er vel noget 
af det mest konstruktive, dansk er
hvervsliv har fået af en regering.i de 
sidste femogtyve år. Disse regler 
skabte en tillid, så der i fornøden 
grad kunne investeres, skabes ny 
produktion, anskaffes nye og bedre 
anlæg m.v. Afskrivningsreglerne var 
en ikke uvæsentlig årsag til, at vi fik 
del i den boom, man oplevede i pe
rioden før og efter 1960. Men en 
boom varer aldrig evigt. Derfor skal 
man tænke i fremtiden og ikke i de 
kortsigtede konjunkturer. I dag er 
farten gået noget af fartøjet . . .  

Ikke krise som i 30'erne 

- Nærmer vi os en krise som
30'erne? 

- Så galt går det ikke. Vort sam
fundssystem er sådan nu, at vi kan 
komme over nedtrapningen, bl.a. 
ved drastiske, men effektive foran
staltninger. Det »vældige<< sammen
brud vil vi ikke komme til at opleve, 
og selv om det periodevis kan se sort 
ud, skal man ikke male fanden på 
væggen. En vis optimisme er en nød
vendig forudsætning, og erhvervsli
vet må i stedet for at tabe hovedet 
søge at skabe og udnytte sine res-

-



sourcer. så man i svære perioder kan 

klare problemerne ved egen hjælp. 

- Hvad er de væsentligste årsager

til, at nogle klarer sig og andre ikke, 

under identiske omstændigheder? 

- Det helt afgørende er, om en

virksomheds ledelse lever op til de 

krav, der stilles i dag, og til det an

svar, som både daglig ledelse og be

styrelse har. For ofte må man kon

statere, at der ikke i virksomheden 

har eksisteret en klar målsætning 

for, hvad det er, man vil, og hvor

dan. Hvis man har en detailleret mål

sætning, kan man udforme sine poli

tikere og på det grundlag sin mål

sætning. Det er det eneste holdbare 

beslutningsgrundlag. Tænk blot på, 

hvor få virksomheder der har mål

sætning for, hvad de egentlig skal 

tjene for at kunne overleve. Når 

bankerne er nødt til at stramme kas

sekreditten, og man pludseligt får 

likviditetsproblemer, er det for sent 

at jamre. 

I mange virksomheder mangler 

ledelsen også evne til at delegere an

svar og myndighed ud til medarbej

derne. Beslutningsprocessen er ofte 

overcentraliseret. Mange beslutnin

ger træffes på et for højt niveau, og 

det er dårlig brug af kvalificerede 

medarbejdere. Der er aldrig grund 

til at være stolt af, at »man gør Øet 

hele selv«. Helt aktuelt er det at 

fastslå, at der bredt set mangler 

kommunikation mellem parterne. 

Kommunikationen foregår ofte oppe 

fra og ned efter, og ikke begge veje -

ligesom kommunikation på tværs 

oftest er mere på trods af systemet 

end en følge af det. 

- Skal man være født til at være

en god leder? 

- Hvis man skulle nøjes med na

turtalenter (om sådanne findes) til 

dækning af lederbehovet, var der 

ikke nok. Man må efter min mening 

udvikle og uddanne mennesker til 

fagets ledelse, så det ikke alene kom-

mer til at dreje sig om beherskelse 

af de mange ledelsesværktøjer, vi nu 

har. Lederskab består bl.a. i evnen 

til at erkende en virksomheds væsen, 

som et system, der består af mange 

enkeltdele. Det er en topleders op

gave at se på helheden. Fordi man 

fornyer og forbedrer eet sted, be

høver det ikke at gå bedre for hel

heden. Specialisterne i chefkontorer

ne er ikke altid i stand til at vurdere 

helheden. De er ofte kun speciali

ster. For en topleder er det væsent

ligt, at han forstår åndelig talt at af

specialisere sine specialister. Dansk 

erhvervsliv trænger til generalister 

med helhedssyn. 

Vil »demokrati på arbejdsplad

sen« være krisebekæmpende? 

- Demokrati på arbejdspladsen -

det er en naturlig menenskelig reak

tion mod de svagheder, der har væ

ret og er i den autoritære ledelses

form. Det er min stærke overbevis

ning, at selv om denne reaktion end

nu er ret løst formuleret, er det no

get, vi i virksomhederne bliver nødt 

til at vise den allerstørste opmærk

somhed fremover, og vi kommer let

tere gennem overgangsperioden, hvis 

vi indser, at vi ikke kommer ret me

get videre blot med »banal<< rationa

lisering. Der ligger mægtige ressour

cer i form af ideer og tilskyndelser 

hos medarbejderne, som kan udfol

de sig under et »demokrati på ar

bejdspladsen«, eller hvad vi vil kal

de det. Vi skal bare finde de nye 

ledelses- og organisationsformer. 

Men lad os nu endelig sørge for at 

få hele denne diskussion ned på jor

den - bl.a. ved at spørge: er det en 

af de nye veje? Seks virksomheder 

i jernindustrien eksperimenterer for 

tiden med gruppeledelse og andet 

nyt. Man må være klar over, at det 

ikke er nogen let vej. Man skal give 

det en vis tid og arbejde intenst med 

det, selv om det koster noget. Det 

er nemlig i begyndelsen »meget svæ-

rere at lede efter de nye principper 

end blot at befale«, som tidligere. 

Og inden vi rigtigt er kommet i gang 

med »demokrati på arbejdsplad

sen<<, har man taget hul på begrebet 

»økonomisk demokrati«. Det er li

gesom det hele skal løses på een

gang, hvilket nok kan virke hæm

mende på de enkelte delbegreber.

Her er jo tale om så væsentlige ny

tænkninger, at man måske nok

skulle forsøge at prioritere lidt.

- De kender det praktiske demo

krati fra andelsbevægelsen? 

- Ja. Her har vi erhvervsgrupper,

som lægger stor vægt på de demo

kratisk valgte organer - bestyrelser, 

repræsentantskaber, der står som 

talsmænd for de mange små ejere. 

Men også andelsselskaberne har de

res vanskeligheder med ledelsesfor

men. Det gik godt, da de var små. 

Men i dag må det erkendes, at de små 

virksomheder ikke længere kan klare 

sig i den internationale konkurrence. 

Derfor må der større enheder til. Og 

nye synspunkter. Hvad der var ret 

og rigtigt, da man havde 100 andels

havere i en gruppe, er ikke rigtigt, 

når man har 10.000. Jeg tror, at 

landmændene frygter for at miste 

noget, hvis de går ind i en større 

enhed. De har ofte svært ved at for

stå, at det hele vil fungere videre på 

en mere levedygtig måde, hvis de 

mange små blot kan blive enige. Den 

demokratiske styreform er jo et mid

del og ikke blot et mål. Derfor må 

andelsbevægelsen også på dette 

punkt tilpasse sig, hvis den vil over

leve. 

- Men, siger direktør Thygesen -

for at vende tilbage til erhvervslivet 

som helhed: lad mig slutte med at 

fremhæve, at bestyrelsesfunktionen 

i alle virksomheder i højere grad end 

hidtil må gøre sig sit ansvar og ar

bejdsområde klart. Og det er ikke 

mindst vigtigt i en periode, hvor ikke 

alting går af sig selv. 
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Arbejderbeskyttelseskampagne 
Af kontorchef P. Roland Christensen, ve/færdskontoret 

Massemediernes focus på arbejder

beskyttelseslovene, arbejdsulykker 

og erhvervssygdomme har skabt stor 

interesse for sikkerhed i arbejdet. 

Fra alle sider erkender man, at 

der er problemer med arbejdsmiljø 

og arbejderbeskyttelse, og at en for

øget indsats er påkrævet for at skabe 

sikkerhed, sundhed og trivsel på ar

bejdspladsen. 

Vi betragter tit og ofte arbejdsu

lykker som uundgåelige og er nok 

for hurtige til at karakterisere en del 

ulykker som hændelige uheld. I de 

allerfleste tilfælde er årsagen, enten 

at der ikke er truffet tilstrækkelige 

forholdsregler for at fjerne farlige 

forhold på arbejdspladsen, eller at 

den enkelte medarbejder ikke viser 

omhu og omtanke nok i arbejdssitu

ationen og til tider også foretager di

rekte farlige handlinger. 

En god arbejdsplads skal være en 

sikker arbejdsplads. 

For at prøve at leve op til dette 

krav har en arbejdsgruppe beståen

de af repræsentanter fra de berørte 

fagafdelinger og personaleorganisa

tioner udarbejdet planer for afvik

ling af en arbejderbeskyttelseskam

pagne, som skal finde sted i tidsrum

met 17 .-27. april 1972. 

En række europæiske jernbane

styrelser, herunder de nordiske jern

baner, har gennem UIC (Den inter

denne internationade ulykkes- og fo

nationale jernbaneunion) forberedt 

rebyggelseskampagne i foråret 1972. 

For at kendetegne at det er pro

blemer, som alle jernbanemænd er 

fælles om, kaldes kampagnen 

»Sikkerhed kender ingen grænser«.

Samarbejdet for at forebygge u

lykker indtager en vigtig plads i

UIC's arbejde, og da arbejdsulyk

kerne også er grænseoverskridende,

kan jernbanemænd drage stor nytte

af de erfaringer og analyser af ar

bejdsulykker, som andre jernbaner

har indhøstet.

2 kampagner. 

På grund af de forskellige forhold 

arbejdet udføres under, blev det be

sluttet at tilrettelægge en kampagne 

for driftspersonalet og en kampagne 

for værksteds- og depotpersonale. 

Loko- og vopspersonale deltager i 

kampagnen for driftspersonalet. 

Der er planlagt afholdt 86 møder. 

Møderne afholdes om dagen. Der 

er ikke mødepligt, men kampagnen 

skal betragtes som et tilbud - en mu

lighed for at være med til at fore

bygge arbejdsulykker. 

På møderne vil følgende emner 

blive behandlet: 

Færdsel og ophold på sporom

rådet. 

Orden på og renholdelse af ar

bejdspladsen. 

Anvendelse af sikkerhedsfod

tøj, sikkerhedsveste, beskyttel

sespåklædning samt overhol

delse af forskrifter om forebyg

gelse af ulykker. 

Det er hensigten gennem behand

ling af disse emner dels at søge for

mindsket omfanget af, dels at søge 

fjernet de farer for ulykker, der en 

en følge af pernonalets færdsel og 

ophold på sporområdet, af uorden 

på arbejdspladserne, af at undlade 

anvendelse af beskyttelsespåklæd

ning m.v. og af at undlade overhol

delse af forskrifter, der sigter mod 

forebyggelse af ulykker. 

Møderne afvikles om formidda

gen fra kl. 9-1 I eller om eftermid

dagen fra kl. 14-16. 

Programmet for møderne kan 

kort skitseres således: 

Indledning ved stationsforstande

ren / værkstedschefen / sektionsin

geniøren / afdelingsingeniøren. 

Farvelysbilleder med kommenta

rer og foredrag ved instruktører fra 

Jernbaneskolen. I foredraget vil der 

bl.a. blive tilskyndet til brug af sik

kerhedsfodtøj og en udførlig tilska

dekomststatistik kommenteres. 

En række eksempler på ulykkes

tilfælde indenfor de sidste år gen

nemgås og kommenteres. 

Endvidere vil bestemmelserne 

vedrørende de nye arbejderbeskyt

telseslove, der træder i kraft fra 1. 

april 1972, blive gennemgået. 

Herefter bliver der en pause, hvor 

der serveres kaffe med brød. Af hen

syn til serveringen er tilmelding me

get ønskelig. Efter pausen, der ger

ne skulle fungere som et summemø

de om sikkerhedsproblemer, regner 

vi med en livlig debat, da det er vig

tigt, at den enkelte oplever sikker

hedsproblemet som noget, der an

går ham selv og hvor han selv er ak

tiv. 

Som afslutning på mødet vil der 

blive vist en meget instruktiv film 

»Alt at tabe«

om sikkerhedsproblemer. 

Det er henstillet til tjenestesteder

ne, at også det tjenstgørende perso

nale i så stor udstrækning som mu

ligt får lejlighed til at deltage i mø

derne. 

Nar kampagnen er forbi, er mø

delederen anmodet om at udarbejde 

en rapport (for hvert enkelt møde) 

med oplysning om følgende: 

Antal mødedeltagere - så vidt 

muligt opdelt på tjenestekategorier. 

Eventuelle fra mødedeltagerne 

fremsatte udtalelser af generel inter

esse samt forslag, der 

kan løses lokalt (og vil blive 

det). 

ikke kan løses på lokalt plan. 

Vurdering af arbejderbeskyt

telseskampagnens værdi og evt. 

forslag til foranstaltninger e 1, 

der kan gøre fremtidige kam

pagner mere effektive. 

Kampagnen skal ikke stå alene, 

men skal snarere ses som startskud

det til det kommende sikkerhedsar

bejde i sikkerhedsgrupper og sikker

hedsudvalg. 



Olympiade og penge 

Den engelske (irske) forfatter George 
Bernard Shaw skrev i Englands 
»Blå Bog« om sig selv, at alt und
tagen sport interesserede ham, og at
han har været bedre begavet i hove
det end i benene fremgår af, at han
døde som milliardær - i kroner.

At der imidlertid også er store 
penge i sport i dag fremgår bedst a[ 
de priser, de udenlandske fodbold
klubber betaler for danske spillere, 
og borgmesteren i Sapporo i Japan, 
hvor Vinterolympiaden som bekendt 
afholdtes, udtalte for nylig, at det 
internationale stævne havde givet 
bekvemmelighederne for byens mil
lionindbyggere et skub fremad, der 
ellers ville have taget IO år at opnå. 

Regnskabet er naturligvis ikke 
endnu gjort op, men man_ ved, hvad 
forberedelserne har kostet, nemlig 
fem milliarder kroner. De har stået 
på i 6 år og har skabt en masse ar
bejde for byens indbyggere. 

De mange forskellige konkurren
cer har fordret mange forskellige an
læg, og flere af dem har man måttet 
sprænge ud af de omgivende bjerge. 
På tilskuerpladserne omkring skøj
tebanen er der plads til 50.000. Fra 
byen til de forskellige sportspladser 
har man bygget en underiordisk ba
ne, der har kostet 800 millioner at 
anlægge, men som selvfølgelig har 
værdi for byen efter festlighederne. 

Man afstod ved åbningen af disse 
fra den traditionelle skik .at lade en 
sværm vilde duer flyve mod himlen 
af frygt for, at de skulle »klatte« den 
spejlblanke is til og afstedkomme 
ulykker, og den landsby man har 
bygget til de optrædende atleter er 
indrettet efter alle kunstens regler. 

I kantinen serveres retter fra hele 
verden, men naturligvis også stegte 
blæksprutter. De fremmede beboere 
har følt sig en smule trykket af væ
relsernes højde, der ikke er mere end 
godt to meter, men det er naturligvis 

meningen, den siden skal benyttes af 
japanere, som ikke er så høje. 

Man har regnet med et besøg af 
en million fremmede fra alle ver
denshjørner og har bygget en hel 
gade med tinge! tange!, natklubber 
og 187 barer. Fem tusinde »værtin
der« betjener disse, mange indfor
skrevet fra Tokio. Efter arbejdstid 
er disse unge damer mod betaling 
parate til at fortsætte betjeningen på 
et hotel, som man ligetil har kaldt: 
»Tag en pige med«. Der er 450 væ
relser, og prisen beregnes efter den
tid, man benytter værelset.

Der er talløse badeanstalter, og 
de betjenende unge damer er kun 
klædt i sæbeskum, for de skal illu
dere som levende »vaskeklude«, men 
endvidere har man en nyhed: nemlig 
bad i fugtig, opvarmet cedertræsav
smuld, som skal være i besiddelse af 
en forfriskende og stimulerende 
evne. 

Som bekendt er det en betingelse 
for deltagelse i de olympiske lege, at 

Oprnrmet 

cedertræs

savsmu/dsbad. 

man ikke tjener penge på sin sport, 
er amatør, men denne regel gælder 
åbenbart ikke for arrangørerne, som 
synes at være overordentlig profes
sionelle. 

Og hvad angår den »stakkels<< 
østrigske skiløber Karl Schranz, som 
den olympiske komite med forman
den Avery Brundage i spidsen dis
kvalificerede, fordi han havde gjort 
reklame for den fabrik, hvis ski han 
bruger, er der næppe grund til at 
græde over hans skæbne. Hans bort
visning har skaffet ham mange gan
ge den reklame en eventuel guld
medalje ville kunne have forskaffet 
ham, og han ejer desuden et første 
klasses hotel 3-4 kilometer uden for 
Wien. 

I øvrigt er bortvisningen selvføl
gelig ganske latterlig, for hvis delta
gerne ikke på en eller anden måde 
er understøttet, ville kun meget rige 
have råd til at ofre tid på den træ
ning, der er nødvendig for overho
vedet at komme i betragtning. 
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Japanerne i Middelhavet 

Industri- og havneknudepunkt 

under oprettelse i Cag/iari 

En sammenslutning af japanske in
dustri- og handelsselskaber vil skabe 
et kæmpemæssigt industri- og havne
knudepunkt ved byen Cagliari på 
den italienske Ø Sardiniens sydøst
kyst. Myndighederne på øen har stil
let store arealer til rådighed for så
vel indenlandske som udenlandske 
foretagender, der kunne tænke sig 
at flytte til Sardinien, og de priser, 
der skal betales for byggemodnet 
jord, er lave nok til at virke fristen
de - 400-500 iire pr. kvadratmeter. 
Det· svarer til 5-6 kr. i danske 
penge. 

Det er hensigten i løbet af de næ
ste tre år at bygge en havn af sam
me udstrækning og efter samme sy
stem som Rotterdams, og et nystiftet 
japansk selskab »Sardinia Develop
ment Company« vil kunne disponere 
over al den kajplads og de industri
arealer, selskabet måtte ønske. Hav
nen og de nye anlæg skal placeres 
ca. 10 km vest for Cagliari, der er 
Sardiniens hovedby og sæde for re
gionalregeringen. Den største part af 
det nye industriområde ligger i øje
blikket hen som lavt brakvand i bun
den af den bugt, på hvis østside Cag
liari er placeret. Ca. 6000 hektarer, 
dels fladevandsstrækninger, dels en-

·O - - . ..

ZONA d, sv,luppo 1ndust11ale = CAGLIARI

T 0 
SASSARI ' 

. 
' ' · nucleo ,nrlustriale=proRRES P. tlRES " 

0 nucleo ,nrlust11ale:OLBIA ,: 
0\! ., 

A 1
) • ��A

-
SSAR,

,_
r 

V nucleo inrlustriale:ORISTANO , f. 

0 
ALGHERO _, 1

1 
, / '--_) 

I - d - I ARBATAX
, ) 

1 nuc eo 1n ustria •=TORTOLI -- ,:,- 1 

Ø 
\\· ,

I 

NUORo-/ 
nucleo industriale=�G

U
L\�liN TE OTTANA/ O ____ ../ 

LA SARDE&NA IN CIFRE 
·. \ �� • Superficie. Kmq. 24.089 t . 

Popolazione .. _ 1.488.000 • �SIS TANO,. i' -
1 

- , __ __ j 

{
Agricoltura 124,000 _ , 1 

ARBATAX '• 
Popo lazione attiva lndustria .125.000 

Servizi ___ 167.000 

1111! / .J ;.\ 
Oisoccupati________ _ .. 15.000 

I 1 Emigrati. 300.000 -.:i , 
Reddito medio individuale- lire 560.000 ''-

o· �
' IGLES/AS 

P.'" VESME ø ·- _.-
. a 6 �

, : 

' , . 

MARSIGLIA 
BARCEllONAY . ......, ____ .-"!"'_. 

,GENOVA 
SAVONA 

LIVORNO 

GRECIA 
LIDIA. 
EGITTO 

ge, skal henholdsvis udgraves til 
havnebassiner og kanaler, dels op
fyldes og modnes til bebyggelige 
arealer. 

Japanske verdensfirmaer 

bag planerne 

Bag det nye japanske konsortium, 
Sardinia Development Company, 
står handelsorganisationen Jachi
yoda Sangyo, der med hovedsæde i 
Tokio fungerer som agenter på ver
densmarkedet for en række japanske 
storforetagender, som f.eks. Mi tsu
bishi-koncernen, der bygger skibe, 
flyvemaskiner, biler etc., Seiko (ure), 
Suzuki (motorer, biler m.m.) og en 
lang række andre firmaer. Direktø
ren for det sardinsk-japanske udvik
lingsselskab, Masajuki Mijakawa, 
erklærer, at Sardinien i kraft af sin 
centrale geografiske position vil 
kunne blive en ideel base for monte
ring og distribuering af japanske 
produkter bestemte for nordafrikan
sek lande, for europæiske middel
havslande og for det europæiske fæl
lesmarked. Af produkter, der skal 
distribueres fra den nye havn ved 
Santa Gilla vest for Cagliari, nævnes 
video-kasetter, farvefjernsynappara
ter, en serie urmærker, nogle bil- og 
motorcykelmærker o.s.v. 

Containerterminal i en 

brakvandsbugt 

Særlig vægt lægger japnerne på 
den kendsgerning, at en ø midt i 
brakvandsbugten skal indrettes til 
containerterminal, og at indløbene 
til containerkajerne bliver gravet så 
dybe, at selv de største fragtskibe 
kan gå ind. I stedet for som nu at 
lade deres containere fordele til en 
række havne i middelhavsområdet 
af det transporterende containerskib 
vil japanerne fremtidigt lade de store 
skibe losse hele containerlasten ved 
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Beregning pr. 1. oktober 1971 af supplerende godtgørelse i medfør af kapitel 3 i cirkulære nr. 132 af 7. 
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Santa Gilla i løbet af nogle timer. 
hvorefter de atter står til havs. Min
dre skibe skal føre containerne til 
bestemmelseshavnene. Dette system 
vil tillade fragtbesparelser på næsten 
50 procent, mener japanerne. 

Japanerne bygger fabrikker for 

fremstilling af italiensk konserves 

En række japanske industrikon
cerner vil bygge egne filialer på det 
nye område vest for Cagliari, dels 
til produktion af allerede kendte ja
panske varer, dels til nyproduktio
ner. Således vil et par fiskekonser-
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vesfabrikker, der hidtil kun har ar
bejdet i Japan, bygge produktions
anlæg til bearbejdning af de råvarer, 
italienske og andre fiskefartøjer 
bringer ind fra Middelhavet. Et an
det selskab vil sætte en systematisk 
dyrkning af muslinger i gang ved 
Sardiniens kyster. Af størst interesse 
for den italienske økonomi er det 
imidlertid, at nogle japanske konser
vesfabrikker vil forlægge en del af 
produktionen til industriområdet i 
nærheden af den nye havn, og de vil 
benytte italienske frugter, grønsager, 
bær samt italiensk kød og fjerkræ 
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6800 13600 20400 

7930 15870 23800 

som råvarer. Ideen til den nye con
tainerhavn og dermed til hele indu
stri- og handelsprojektet stammer 
fra en ung skibsreder fra Genova, 
Bruno Musso. Han har siden 1967 
specialiseret sig i containertransport, 
og han har nu flyttet sfr rederi til 
Cagliari. 

Finansieringen af gigantprojektet 
vil ske ved offentlige bevillinger, ved 
investeringer fra de interesserede fir
maer og ved optagelse af langfri
stede lån i italienske og udenlandske 
banker. 

Virius. 
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Gratis ferieophold! 

Forhenværende medarbejdere ved DSB - som er invaliderede eller svage
lige - har sammen med ægtefællen evt. et medlem af deres nærmeste familie 
i sæsonen 1972 mulighed for at få et gratis rekreations- eller ferieophold 
på Knudshoved Feriehjem. Også nuværende medarbejdere, som er invali
derede eller svagelige, har mulighed for at komme i betragtning, hvis der 
er særlig trang. 

Opholdene, som arrangeres af DSB i samarbejde med Jernbaneorga
nisationernes Fællesudvalg, vil blive af 7 dages - i særlige tilfælde af 14 
dages varighed i tiden 13/5-20/6 1972 og 5.-26/8 1972 fra lørdag til 
lørdag. 

Ansøgning om et rekreations- eller ferieophold bedes indgivet på ske
maet, der indsendes til vel færdskontoret senest den 20 / 4 1972.

Velfærdskontorets postadresse: 

DSB Velfærdskontoret 
Kalvebod Brygge 32, 4. 
1560 København V. 

Tildeling af ferieopholdene vil blive foretaget af DSB og JFU i fælles
skab den 26/4 1972. Snarest derefter vil alle ansøgere modtage besked om, 
hvorvidt deres ansøgning er imødekommet. I bekræftende fald tilgår sam
tidigt oplysning om tidspunktet for opholdet m.v. 

Klip her! 

ANSØGNING 

om gratis ferieophold på Knudshoved Feriehjem 
(udfyldes af ansøgeren) 

Ophold ønskes for 
· D mig selv
D min hustru
D et familiemedlem

Ophold ønskes fortrinsvis 

:=J 13/5-20/6 1972 
0 5/8-26/8 1972 

Stilling: 
Navn: 

Tjenestested: 
Bopæl (postadresse): 

Baggrund for ansøgningen (invaliditet - når og i hvilket omfang 
tilskadekommet - sygdom - nærmere 
beskrevet 
og andre forhold, som kan have be
tydning ved bedømmelse af ansøg
ningen): 

Har De behov for specialhjælp? D Ja il Nej 
I bekræftende fald hvilken hjælp og på hvilket tidspunkt: 

Indsendes senest den 20. april 1972 til velfærdskontoret. 

Regulering af folkepemionen 

pr. 1/4 1972 

Til brug ved fastsættelse af samord
ningsfradrag efter tjenestemands
pensionslovens § § 28-30 i tjeneste
mandspensioner, der kommer til ud
betaling i tiden fra 1. april 1972, 
skal man meddele, at folkepensio
nens fulde grundbeløb efter de med 
virkning fra 1. april 1972 gældende 
satser udgør følgende årlige beløb: 
For ægtepar, når begge 
ægtefæller er berettigede 14.556 kr. 
For enlige personer 
samt ægtepar, når kun 
den ene ægtefælle er be-
rettiget . . . . . . . . . . . . 9.660 kr. 

Det ved lov nr. 236 af 26. maj 
1971 indførte midlertidige tillæg til 
folke-, invalide- og enkepensionister 
er bortfaldet, idet beløbet er indreg
net i pensionernes grundbeløb. 

Erhvervsudygtighedsbeløb i hen
hold til invalidepensionslovens § 3, 
stk. 2, for enlige personer udgør fra 
I. april _1972 6.240 kr. årlig.

Medarbejdere til 
Stillingsvurderingsrådets 

sekretariat 

Stillingsvurderingsradet under øko
nomi- og budgetministeriet, søger til 
sit sekretariat tre medarbejdere, for
trinsvis i alderen 30-45 år. Ansæt
telsen sker i første omgang for en 
periode af ca. to år, og økonomi- og 
budgetministeriet vil yde bistand ved 
etablering af udlånsordninger for 
medarbejdere, der allerede er ansat 
i staten. 

De pagældende vil især blive be
skæftiget med interview- og stillings
beskrivelsesarbejde under sekretari
atets holdledere og må herunder væ
re i stand til at arbejde alene efter 
givne retningslinier. 

Arbejdet i sekretariatet er tilret
telagt med henblik på at sikre med
arbejderne en viden, som for de ud-

K
lip her! 



låntes vedkommende kan komme 

dem til gavn blandt andet ved gen

nemførelse af stillingsbeskrivelser og 

stillingsvurderinger i deres egen sty

relse. 

Der vil blive tale om et udadvendt 

arbejde i nær kontakt med forskel

lige statslige arbejdspladse(. Ansø

gerne må derfor have let ved at 

komme i kontakt med folk på for

skellige ansvars- og uddannelsesni

veauer, ligesom der vil blive lagt 

vægt på god iagttagelsesevne og klar 

udtryksform såvel mundtlig som 

skriftlig. 

Ansøgernes forudgående beskæf

tigelse og uddannelse er ikke afgø

rende, men for eksempel erfaring i 

arbejdsledelse eller andet personale

arbejde og kendskab til engelsk kan 

være en fordel. 

Lønnen vil blive fastsat med ud

gangspunkt i nuværende aflønning, 

dog således at der ved overgang til 

arbejdet i sekretariatet kan påregnes 

nogen lønfremgang. 

til: 

Skriftlig ansøgning inden 1/4 72 

Stillingsvurderingsrådets 

sekretariat 

Nikolajgade 26 

1068 København K. 

Dyrtidsregulering 

Som følge af stigningen i regule

ringspristallet for januar 1972 til 

I 06 fastsættes dyrtidstillægget i med

før § 8 i aftalen af 13. april 1971 

mellem ministeren for statens løn

nings- og pensionsvæsen og tjene

stemændenes centralorganisationer 

om justering af tjenestemandsløn

ninger m.v. med virkning fra l .  april 

I 972 til 6 procent af de i aftalens 

§ § 1 og 3 fastsatte lønninger og sted

tillæg.

Dyrtidstillægget til generelle og 

særlige tillæg forhøjes· i medfør af 

samme aftales § 9 - ligeledes med 

virkning fra 1. april 1972 - med 

I 0,5 procent. Det samlede dyrtids-

tillæg til nævnte tillæg udgør heref

ter 271,4 procent. 

Dyrtidstillægget til finanslovhono

rarer forhøjes med 10,5 procent fra 

nævnte dato. Dyrtidstillægget til ho

norarer udgør herefter ligeledes 

271,4 procent. 

Dyrtidstillægget til pensioner og 

ventepenge udgør fra 1. april 1972 i 

henhold til § 27, stk. I, i lov nr. 292 

af 18. juni 1969 om tjenestemands

pension, sammenholdt med § 3 i lov 

nr. 81 af 12. marts 1970 om pen

sioner efter tidligere tjenestemands

love m.v., 6 procent. 

Endvidere ydes der dyrtidstillæg 

med 6 procent til su pplementsunder

støttelser, pensionslignende under

støttelser samt understøttelser efter 

satserne i økonomi- og budgetmini

steriets cirkulære af 26. januar 72. 

Opmærksomheden henledes på 

cirkulærerne af 1. september 1971 

om tilbageholdelse og opsparing af 

en trediedel af dyrtidstillægget til 

lønninger på skalatrin 26og derover. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Feriehjemmet på Knudshoved 
DSB's feriehjem på Knudshoved modta

ger i sommersæsonen I 972 gæster fra lør

dag den 13. maj til lørdag den 26. august. 

Samtlige DSB-tjenestemænd ogtimeløn

nede fast ansatte med familie (hustru og 

hjemmeværende børn) har adgang til op

hold på hjemmet. Endvidere vil der, i det 

omfang pladsforholdene tillader det og 

fortrinsvis uden for skoleferien, blive gi

vet adgang også for pensionister og 

enker. 

Erfaringen har vist, at der altid indgår 

mange flere anmodninger om ophold i 

skoleferien, end det er muligt at efter

komme. Det henstilles derfor, at alle, der 

har mulighed derfor, søger at henlægge 

ferien til et tidsrum uden for skoleferien. 

Endvidere henstilles, at opholdet - også 

for så vidt angår pensionister og enker -

så vidt muligt tilrettelægges således, at 

ankomst og afrejse finder sted på lørdage. 

Betaling for opholdet udgør pr. dag 

og per person: 

Voksne og børn, som er fyldt 
12 år 30,00 kr. 

Børn i alderen 4-11 år (inkl.) 15,00 kr. 

Børn under 4 år . . . . . . . 7,50 kr. 

Inklusive moms samt betjenings-

afgift (15 pct.). 

Såfremt der undtagelsesvis gives tilla

delse til kortere ophold end 5 dage. vil 

der yderligere blive opkrævet IO kr. pr. 

person for forbrug af sengelinned. 

Til brug ved anmodning om ophold 

på feriehjemmet er oplagt en særlig blan

ket, som vil kunne fås på stationer og 

andre ekspeditionssteder. Blanketten ind

sendes i udfyldt stand (alle 3 dele) direkte 

til generaldirektoratet (administrationsaf

delingen). 

Stationer og andre ekspeditionssteder 

bedes i nødvendigt omfang rekvirere 

blanketten (A 849) i blanketkontoret. 

Belægningen foretages af generaldirek

toratet (administrationsafdelingen) i den 

rækkefølge. hvori anmodningerne indgår; 

dog vil alle anmodninger, som er modta

get inden I. april, blive betragtet som ind

gået samtidig. 

For det tilfælde, at der skulle være op

taget i det ønskede tidsrum, må det an

befales dem. der i så fald kunne ønske 

ophold i et andet tidsrum, også at angive 

dette tidsrum i ansøgningen. 

Endvidere henledes opmærksomheden 

på. at dato for det ønskede tidsrum skal 

anføres på anmodningen. Svar på alle an

modninger, som er modtaget inden I. 

april, vil kunne forventes udsendt fra ge

neraldirektoratet (administrationsafdelin

gen) ca. 26. april d.å. 

Af hensyn til en så god udnyttelse af 

feriehjemmet som muligt må de gæster, 

der af en eller anden grund ikke kan be

nytte opholdstilladelsen fuldt ud, meddele 

dette til generaldirektoratet (administra

tionsafdelingen) så tidligt som muligt og 

senest en uge før ankomstdagen til ferie

hjemmet, da indtegningen i modsat fald 

må betragtes som bindende. 

17 
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PERSONALIA 

For-fremmelse til lokomotivfører 

(17. lrm.) efter ansøgning pr. 1-1-1972 

Lkf. (13. lrm.) K. W. Christensen, ddt 
Ab i ddt Ab. 

Forfremmelse til lokomotivfører 

(17. lrm.) efter ansøgning pr. 1-2-1972 

Lokomotivførerne (13. lrm.): 
L-afl. A. Faurholm, ddt Hgl i ddt Gb.
P. E. Hansen. ddt Ng i ddt Rf.

Forflyttet efter ansøgning pr. 1-2-1972 

Lkf. _(17. lrm.) K. 0. F. Jensen, ddt Rf 
i ddt Gb. 

Forflyttet efter ansøgning pr. 1-1-1972 

Lkas. (10. lrm.) Kurt Nielsen. ddt Kh 
ddt Hg. 

Forflyttet efter ansøgning pr. 15-1-1972 

Lokomotivassistenterne (10. lrm.): 
F. Brund, ddt Kh i ddt Hg.
L. Frederiksen, ddt Kh i ddt Gb.

Forflyttet efter ansøgning pr. 15-1-1972 

Lokomotivmedhjælperne (7. lrm.): 
K. Hasberg, ddt Hg i ddt Gb.
J. Rasmussen (Fyn), ddt Gb i ddt Kh.
0. S. Rasmussen, ddt Gb i ddt Kh. 
N. A. Thomsen, ddt Gb i ddt Kh.

Forflyttet pr. 1-1-1972 

Elf. (13. lrm.) E. Nielsen (Skov). ddt Kh 
i ddt Gb. 

Overgået til anden stilling pr. 1-1-1972 

Lkf. (I 3. lrm.) K. J. P. Gotfredsen. ddt 
Gb, Ikas. (IO. lrm.), ddt Gb. 

Afsked efter ansøgning pr. 31-12-1971 

Lkf. (17. lrm.) B. Holm, ddt Ab. 

Afsked pr. 31-1-1972 

Lokomotivførerne (17. lrm.): 
S. Ø. Hermansen, ddt Es, gr. svagelighed

m/ pension.
A. P. K. Knudsen. ddt Ng, gr. svagelighed 

m/ pension. 

Påskønnelse 

Gdt har givet udtryk for sin bedste tak 
og påskønnelse over for lkf. H. Koue, 
ddt Gb, i anledning af, at han har udvist 
god agtpågivenhed og initiativ under op
hold i Hg den 17-10-71. så fejl i mate
riellet blev opdaget. 

Gd har givet udtryk for sin bedste tak 
og påskønnelse over for lkf. S. E. Peter
sen, ddt Fa, i anledning af, at han under 
fremførelse af tog 955 den 22-9-1971 har 
udvist god agtpågivenhed i forbindelse 
med en opstået faresituation på Hjord
kær st. 

Dødsfald 

Lokomotivfører (17. lrm.) E. E. M.

Frandsen, Godsbanegården, er afgået ved 
døden den 31-1-1972. 

Pens. lokomotivfører 0. R. Wedam. 
Helsingør, er afgået ved døden den 
31-1-1972.

Opmærksomhed frabedes 

Al opmærksomhed i anledning af mit 
jubilæum frabedes venligst. 

Chr. Rasmussen, 
lokomotivfører, Nyborg. 

Al evt. opmærksomhed i anledning af 
mit jubilæum frabedes venligst. Bortrejst. 

L. J. Jes persen,
lokomotivfører, Århus.

Al opmærksomhed i anledning af mit 
jubilæum frabedes venligst. 

C. B. Iversen,
lokomotivfører, Padborg.

Al opmærksomhed i anledning af mit 
jubilæum frabedes venligst. 

E. Jensen (Holm),
lokomotivfører, Helsingør.

Evt. opmærksomhed i anledning af mit 
jubilæum frabedes venligst. 

L. P. Larsen,
lokomotivfører, ddt Kh. 

Evt. opmærksomhed i anledning af mit 
jubilæum frabedes venligst. 

Tak 

J. S. Hansen, 
lokomotivfører, Struer. 

Hjertelig tak for godt samarbejde gen
nem årene. 

Lokomotivmester G. N. T. Andersen. 
ddt Godsbanegården. 

DJT 

Turistorganisationen meddeler: 
Oversigt over internationale rejser 

Deltagere - jernbanefolk fra samtlige 
europæiske lande. 

Af rlet righoldige program, som gerne 
tilsendes specielt for hver rejse, kan her 
kun ganske kort gives en oversigt og pris. 

Finland 

Pensionistrejse til Finland 7/6-13/6 1972. 

Finlands turistorganisation for jern
banefolk har et smukt feriehjem, Kaner
vala, beliggende direkte ved havet i den 
finske skærgård - med egen badestrand. 

Det er typisk finsk skovdistrikt i små
kuperet fjeldterræn. Her bliver lejlighed 
til at prøve finsk sauna i den rigtige fin
ske stil. 

Der arrangeres af rejselederen en hel
dagstur til Helsingfors en af dagene -
pris 38 F.Mk. Endvidere forskellige un
derholdninger og ture og konkurrencer 
efter deltagernes ønske og kondition. 

Pris for en uges ophold: 300 kr . pr.

person. 

Rejsen fra Helsingborg til Salo station 
via Stockholm-Abo og retur med 50 pct. 
rabatkort koster ca. 270 kr.

Anmeldelse senest 5. maj 1972. 

Frankrig 

/11remario11a/ uge ,·ed A 1la11terhal'skyste11 

og d11di.l'lrik1er11c l'ed Bordeaux 

9.-14. september 1972. 

9/9: Samling om formiddagen i La Ro

che//e ved Atlanterhavskysten. 
Fmd. bytur - eftmd. udflugt til 
Ile de Re - badelejlighel. 

I 0/9: Udflugt til Ile d'Oleron ved Roche
fort - pinjeskov og badestrand. 

11/9: Heldagsudflugt til vingårdene og 
byerne Charente - Cognac - Franz 
d. I's slot.

12/9: Tog til Bordeaux - bytur. 
Eftmd. udflugt til Areachon og klit
terne ved Pyla, de højeste i Europa. 
Badning. 

13/9: Heldagsudflugt til vingårdene i 
St. Emilion - Cadillac. 

14/9: Fmd. fri. Eftmd. afrejse. 
Pris pr. person: 750 kr.

Anmeldelse senest den 15. juli 1972. 

Italien 

Rimi11i: 

I samarbejde med vore italienske kol
legers turistorganisation »Dopolavoro• 
kan vi tilbyde individuelle ferieophold i 
1972 i Rimini ved Adriaterhavet. Alle væ
relser med dush og toilet og fuld pension. 
kun ugevis fra søndag til søndag. 



Priser fra 200 kr. pr. person pr. uge i 

for- og eftersæson i tiden 5/4 - 2/7 og 

20/8-10/10 1972. 

Priser fra 305 kr. pr. person pr. uge i 

højsæsonen 2/7-10/8 1972. 

Varazze: 

I Varazze ved den italienske Riviera, 

beliggende ca. I times rejse vest for Ge

nova. kendt og herligt badested, kan vi 

skaffe Dem ophold på et moderne, ud

mærket hotel. 

Priserne for fuld pension i højsæsonen 

(24/6-26/8) ca. 66 kr. pr. person pr. dag. 

i forsæsonen 13/5-24/6 og eftersæsonen 

26/8-24/9 ca. 53 kr. pr. dag, og endelig 

uden for disse sæsoner (hvilke·t kan have 

betydning for f.eks. pensionister, da der 

findes et klima, der gør et ophold beha

geligt hele året) ca. 48 kr. pr. dag. 

Irland 

16/5-22/5 1972. 

16/5: Ankomst med skib til Dun Laog

haire ca. kl. 6.30. 

16/5-17/5: Overnattes i Dublin. Der fore

tages busture i byen , omegnen og 

aflægges besøg på Guiness brygge

riet. 

18/5, I 9/5, 20/5: Foretages busture i syd

lige Irland, og der overnattes i 

Killarney. Irland har en særpræget 

natur, og det er en oplevelse at lære 

befolkningen og irske vaner nær

mere at kende. 

21/5: Retur til Dublin. 

22/5: Afrejse med skib fra Dun Laoghaire 

kl. 20. 

Pris 660 kr. 

Anmeldelse senest 15 .april /972. 

Luxembourg 

International rejse til Luxembourg og 

omegn. 19/8-23/8 1972. 

18/8: København H af. kl. 21.10 via 

Kol n-Koblenz. 

19/8: Luxembourg an. ca. kl. 17.25. Ho

telanvisning - aftensmad. 

20/8: Heldagsbustur i Ardennerne, bl.a. 

Vianden - med opdæmmet sø, elek

trisk kraftcentral indbygget i fjel

det - slottet m.m. 

21/8: Fmd. bustur i byen og omegn, bl.a. 

militærkirkegården - kasematterne. 

Eftmd. fri. Festlig aften i Schober

messe. 

22/8: Heldagstur i Sauer og Moseldalen. 

Besøg i Echternach - gl. rådhus og 

kloster. I Sauertal - rosport. Mid

dag i Wasserbillig i La Fregata 

I 

Lufthavn - Weinstrasse og besøg i 

vinkælder St. Martin med gratis 

smagsprøver. Gennem Mosetal til

bage til Luxembourg ville. 

23/8: Morgenkaffe og afrejse kl. ca. 13 

via Koblenz-Koln. 

24/8: København H an. kl. 9.01. 

Pris 410 kr. 

Anmeldelse senest den /. juli 1972. 

Schweiz 

Den schweiziske sammenslutning af 

jernbariemænd har aftale med 3 hoteller 

på dejlige turiststeder. og vore schweizer

kolleger har netop meddelt, at for de, der 

måtte være interesseret. vil de gerne for

søge at skaffe ophold på disse hoteller. 

I) Hotel Sonloup i Les A l'ants oven o,·er

Montreux i ca. 1200 m højde med

mulighed for dejlige bjergture gennem

uendelige granskove. Udsigt til Ber

ner-Oberlands bjergverden.

Pris pr. uge pr. person i tiden

1/7-15/9 380 kr. 

øvrige tider 360 kr. 

2) Hotel Sonnheim, Buochs - ved Vier

waldstattersøen, med eget strandbad.

Pris pr. dag pr. person i tiden

1/7-30/8 70 kr. 

i øvrige tid 66 kr. 

3) Hotel Suisse - Magadino - Ticino -

ved Bellingzona. Sydlige Schweiz. Ho

tellet ligger direkte ved den smukke

alpesø Lago Maggiore (vis a vis Lo

carno).

De fleste værelser med smuk udsigt

over søen. Der er stor udsigtsterrasse

og eget strandbad.

Pris i højsæsonen 1/7-30/9

pr. person pr. dag 57 kr.

øvrige tid 53 kr. 

Forårsrejse til Syd- og Østschweiz. 

5/6-9/6 1972. 

l den sydligste kanton Ticino samler

Italiens arkitektur og farverige folkeliv 

sig med den schweiziske vidunderlige 

bjergnatur. De gør ophold i de to perler 

Locarno og Lugano. Med postbussen går 

det op over bjergene til det kendte vinter

sports- og turiststed St. Moritz, hvor der 

gøres ophold. 

Pris 390 kr. 

Anmeldelse senest den 30/4 1972. 

Efterårsrejse til Schweiz. 28/8-2/9 1972. 

Schweiz' søer og bjerge. 

27/8: De afrejser med Basel-Express, Kø

benhavn H af. kl. 16.40. 

28/8: I Lausanne vil De blive modtaget 

kl. ca. 12, og om eftermiddagen 

køres der bytur i Lausanne, hvor

efter De sejler på Genfer SØ til 

Territet, hvor der overnattes. 

29/8: Formiddagen er fri, inden De kører 

til Brigue og med den lille Visp

Zermatt bane kører op til Zermatt 

i 1800 m hØjde ved foden af det 

knejsende omtrent 4000 m høje 

Matterhorn. 

30/8: Fridag i Zermatt, hvor De med 

bjergbanen kan køre op til Gorner

gratt i 3 I 00 m højde eller spadsere 

op til den pragtfulde Schwarzsee. 

hvor i klart vejr Matterhorn rigtig 

kan spejle sig. 

31/8: Med Gletscher-expressen kører De 

til Gletsch, ved Rhone gletscheren, 

og med postbussen kører De til 

Goschenen og ned til Fliielen ved 

Vierwaldstattersee. 

l/9: På Vierwaldstattersee sejler De til 

Luzem, hvor De får lejlighed til at 

besøge og stifte bekendtskab med 

Thorvaldsens Schweizerløve, inden 

De kører videre til Bern. 

2/9: Med busrundtur i Bern, Schweiz' 

hovedstad, hvor turen slutter med 

middag kl. 13, så De kan nå Basel

Express kl. 20.47. 

3/9: Hjemkomst til Danmark om efter

middagen kl. 13.45. 

Vore Schweizerkolleger hjælper 

Dem til rette, hvis De skulle have 

lyst til at blive længere. 

Pris ca. 500 kr., hvortil kommer et 

mindre beløb til billetter, da vi 

endnu ikke ved, på hvilke skibs

strækninger vi kan få frirejse eller 

måske rabatbilletter. 

Anmeldelse senest den 15/7 1972. 

Østrig 

Også med vore østrigske kolleger har 

vi stadig forbindelse. De har feriehjem 

både i Tyrols bjerge og i det solfyldte 

Karnten, lige.som vi har fået hjælp af dis

se kolleger til ophold i Wien. I Bad Ga

stein i den dejlige bjergegn i Tauemkæ

den har vi ligeledes forbindelse med et 

typisk østrigsk bjergpensionat. 

Anmodning om program og eventuel 

anmeldelse til rejserne b1;:des sendt til: 

Danske Jernbanemænds Turistorganisa" 

tion, Bernstorffsgade 18, 

1577 KØ.benhavn V. 
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Fra støvler til sandaler 
Dansk Skomodertld har holdt en fes1 lig 

kavalkade over fodbeklædningen til for

året og sommeren, og der var - traditio

nen tro - noget for enhver fod. Både den 

moderate damesko og den helt pjankede 

fritidssko. der ikke kommer højere op i 

pris end at man kan tillade sig at bruge 

den sommeren over - og så væk med den. 

Mange modeller har åbne hæl- og tåpar

tier, og der kommer ligeledes mange 

remme-sko frem, så hvad fødderne har 

måttet undvære af frisk luft i langskaf

tede vinterstøvler kan nu indhentes i rigt 

mål. 

Tynde, bløde skind, ruskind samt flet

tede materialer bliver favoritter, og der 

kommer mange sammensatte farver. Ny 

er ideen med at gøre lidt ekstra ud af 

foer-stofferne, som ses både i småprikket, 

blomstret og ternet. 

Hælhøjden varierer stærkt: fra 15 mm 

helt op til 70 mm, men den er i reglen 

kraftig med en bred gåflade og uden 

svajede linier. 

kakternet •sandalet• med moderat mel/emsdl og læderfineret hæl. En let model, 

om foden dog sidder godt fast i. 

en kraftige mellemsål • plateauså/e11« er blandt 

vhederne i /ordrers skomode. Hælen er ogstl vokset, den 

slank, men uden S\'aj. 

aterialet er flammerØdt ruskind. 

A ppetit-forskrækkere 
Der blev talt bakterier, så det svimlede 

for både øje og øren, da TY's forbruger

magasin tog sig af spørgsmålet om mad

hygiejne for nylig. Efter diverse kig ind 

i uappetitlige bagerier og køkkener kunne 

man nok tabe appetitten eller i det 

mindste overveje, om det ikke ville være 

klogt fremover kun at indtage måltider 

og kager, fremstillet i eget køkken for 

dog om muligt at holde en lille smule 

styr på bakterierne. 

Flødeskummet på napoleonskagen blev 

nævnt som et sted, hvor bakterierne trives 

særlig godt. Man kunne lige så vel have 

nævnt den creme. som kagen er lagt sam

men med. især hvis den er fremstillet af 

et cremepulver. som er i klasse med bud

dingpulverne. 

For begge halvfabrikata gælder,at efter 

tilberedningen skal det færdige produkt 

opbevares køligt og kun i meget kort tid. 

For at fremme køkkenhygiejnen kan 

man gøre det til en vane at anvende et 

desinficerende middel som rodalo11 eller 

klorin til karklud, opvaskebørste etc. 

Desuden bør man i vid udstrækning bruge 

køkkenrulle, men medmindre man er me

get fanatisk, kan den ikke erstatte en al

mindelig karklud på alle områder. 

Desuden bør man gøre det til en regel 

at vaske sine køkkenhandsker lige så ofte 

som sine hænder. 

Små-tips 
Selv om vi er ovre nødde-sæsonen, kan 

nøddeknækkeren godt gøre lidt gavn. Et 

genstridigt skruelåg - f.eks. på en flaske \ 

neglelak - kan vrides løs med en ganske 

almindelig nøddeknækker. uden man be-

høver at lægge alle kræfter i. så risikerer 

man bare. at låget knækker så let som 

en nøddeskal! ! ! 

En strygejernsholder gør god gavn på 

ringe plads. Den fastgøres bag en dØr. på 

et skab eller en væg, og heri passer et 

strygejern, som på denne måde kommer 

af vejen. straks man er færdig med at 

stryge. Ledningen rulles blødt op i et 

greb. Købes hos isenkræmmeren og ko

ster ca. 20 kr. 
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