Valget er overstået.
Alle har naturligvis opdaget, at valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd og hvad ellers vi valgte
er overstået, man har konstitueret sig med borgmestre og udvalgsformænd og hele cirkusset. I skrivende stunde mangler blot Slagelse, men det er der vist ikke noget nyt i.
Benene er også fordelt: Får vi ikke det udvalg, skal vi i hvert fald have den bestyrelsespost, ellers kan
du glemme alt om at blive borgmester, har det lydt mange steder under de lange knives nat efter valget.
For sådan er politik, siger alle undskyldende, men bagefter sidder vi almindelige borgere tilbage med
en offentlig aktivitet, der koster hundredvis af milliarder bare i drift, og dertil ekstra en del milliarder til projekter. Om året altså.
Og alt dette overlader vi til glade amatører, der derefter er kastet i hænderne på professionelle
DJØF’ere. Husker I den engelske satireserie: Yes Minister? Så ved I hvad jeg tænker.
Jeg har intet mod DJØF’ere som befolkningsgruppe, bare de ville holde sig til det de har forstand på
hver for sig, altså jura og økonomi, og så blive væk fra ting som projekter og projektledelse. I mine
mange år i NIRAS har jeg arbejdet fint sammen med mennesker fra de to grupper, og lært en masse
af dem. Ikke mindst økonomerne, som lærte mig meget nyt om tal og tabeller, som er deres ’sprog’,
mens vi, som ingeniører, fortrækker grafer – altså kurver – for kurver lægger op til se fremad, mens
tabeller så at sige lukker sig om lukker sig om sig selv.
Jeg lader juristerne være, de blev blot bragt til verden, fordi Kain og Abel ikke kunne finde ud af at
enes, og i dag er de unægtelig nødvendige, sådan som vi har indrettet vores samfund. Men hvis vi mener, at vejen frem i lean construction er samarbejde, så kan de være farlige spillere at have med om
bord, når de stiller deres yndlingsspørgsmål: Jamen hvad nu hvis alligevel ...?
Jeg tror, det er de færreste af mine læsere, der ville organisere et projekt til mange millioner – især
et af deres egne – på den måde, vi ser her. Som et narrespil om udvalgsposter og ben, hvor saglighed og
kompetence kommer langt nede i prioriteringen.
Og så undres vi i de næste fire år, når projekterne kører af sporet på stribe.
Hvor naive kan vi dog være?
God weekend

Sven
Trimmede Tanker © er en medlemsservice til medlemmer af foreningen Lean Construction -DK. Forfatteren er Sven Bertelsen,
der ca. hver anden uge sender et brev om et emne af særlig interesse for vores medlemmer. Brevene udtrykker Svens personlige meninger, som ikke nødvendigvis er det samme som foreningens. Kommentarer til brevene bør derfor sendes direkte til
Sven på sven@bertelsen.org.
Vi sender kun brevene til medlemmer af LC-DK, men flere medarbejdere hos en medlemsvirksomhed kan godt komme på
mailinglisten. Brevene lægges samtidig som filer til download på foreningens hjemmeside .
Anmodning om at komme på listen sendes til foreningen på mail lcdk@leanconstruction.dk
Kortere citater kan ske med angivelse af kilde, brug af større dele eller hele brevet skal aftales med forfatteren.

F:\LC-DK\04 - Nyhedsbreve og trimmede tanker\Trimmede Tanker\Word dokumenter\2017\#431 Valget er overstået.docx

