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Hvorfor løbe fra
ansvaret?
Mellem Digerne 1, 9240 Nibe 
jhk.ecobeta@gmail.com

Af John Hinge Knudsen »Alle eller de 
fleste chefer/

projektledere tager 
ikke ansvaret seriøst, 
det går jo nok 
alligevel.

En anden måske mere tæt
på Aalborg var sagen
omkring Supersygehuset i
Gistrup vedrørende mang-
lende reaktion på en ansøg-
ning om dispensation for
det udførte el-arbejde, uag-
tet at den ansvarlige pro-
jektleder havde fået syv
advarsler om, at der skulle
sendes en ansøgning om
dispensation for el inden
januar 2022.

Om projektlederen havde
fået inspiration af en pen-
sioneret forsvarschef skal
være usagt. Men projektle-
deren påtog sig det fulde
ansvar og meddelte samti-
dig, at han gik på pension.

Om vi kommer tilbage til
de tider, hvor en mand var
en mand og et ord var et
ord, ved jeg ikke, men der
bør i fremtiden være lidt
mere konsekvens for dem,
der har ansvaret.

Der går i øvrigt et rygte
om, at supersygehuset er
blevet malet tre gange, med
baggrund i manglende

CHEFER: Tidligere var det
sådan, at en chef/projektle-
der havde det fulde ansvar
og tog sig af det uden at
løbe fra ansvaret.

Ansvar kan nemlig ikke
delegeres til andre, hvori-
mod opgaverne kan delege-
res til dem. der vurderes til
at have kompetencerne.

I dag er det næsten i alle
tilfælde lige det modsatte:
Alle eller de fleste che-
fer/projektledere tager ikke
ansvaret seriøst, det går jo
nok alligevel.

Det skal dog siges, at der
ind imellem er nogle. der
tager ansvaret på sig.

En nu pensioneret for-
svarschef tog ansvaret på
sig, da det mod hans kend-
skab til sagens rette sam-
menhæng om hans kamme-
rat, der var hærchef, blev
dømt for nepotisme.

Forsvarschefen tog sit tøj
og gik på pension, selvom
han kunne have blevet et
par år mere på posten, men
så kom der en anden bokser
i ringen, der med god
samvittighed kunne sige, at
han ikke kendte så meget til
den lidt kedelige sag, da
han ikke var forsvarschef på
det tidspunkt.

koordination, således at
maleren maler sygehuset,
så kommer elektrikeren og
laver plads til ledninger i
væggene, så males der igen,
så kommer... - og så males
der igen.

Jeg kan da godt forstå at
et så stort projekt koster
mange penge. Men når
væsentlige ting som heli-
kopter platform og evt.
nedskæring af antal plan-
lagte senge. Så det skriger
til himlen, at vi skal betale
for noget væsentligt mindre
produkt end udgangspunk-
tet. Og hvem skal nu beta-
le? Du og jeg.

Vi skal blive bedre til
at hjælpe unge
bestyrelsesformand for FGU Nordvest, 
Elsøvej 101, 7900 Nykøbing Mors

Af Jane Rødbro Koller
kodeks – også fx deres ind-
satser for ordblinde.

Jeg har besøgt alle FGU
Nordvests tre skoler i Jam-
merbugt, Thisted og Morsø
kommuner, og selvom hver
skole har deres egen identi-
tet, er der en tydelig rød
tråd i hele arbejdet med de
unge.

Jeg synes ikke, at det er så
kønt, at det har haltet så
længe med den grundlæg-
gende statslige finansiering
af de nye forberedende
grunduddannelser. Det er
immervæk ikke hver dag, vi
i Danmark åbner 85 nye
skoler i 27 institutioner for-
delt over hele landet som
led i en stor national
reform, hvor også kommu-
nernes indsatser for de
unge er blevet ændret radi-
kalt.

Lad os lægge det bag os.
Jeg håber, ligesom alle i

FGU-sektoren, at Folketin-
get, som vedtog reformen i
bred enighed, med deres
positive signaler i finanslo-
ven for 2023 nu holder fast
i de gode visioner bag FGU.
Det tager tid at bygge en
helt ny sektor, nye skoler og
nye pædagogiske indsatser.

Jeg kan kun sige, at vi her
i vores nordvestjyske kom-
muner er på rette vej, På
trods af al balladen om
FGU, er det lykkes for ledel-
se og medarbejdere i både
FGU Nordvest og i de kom-
munale ungeindsatser

UDDANNELSE: Jeg har sjæl-
dent mødt mennesker der
brænder så meget for deres
arbejde.

Det har længe været på
den politiske dagsorden, at
vi i Danmark skal blive
meget bedre til at hjælpe
unge under 25 år videre i
job eller uddannelse. På
landsplan står næsten
50.000 unge ”udenfor”.

Hold da op, hvor har der
været megen national blæst
om de nye forberedende
grunduddannelser for net-
op disse grupper af unge
mennesker.

Jeg blev i foråret valgt til
bestyrelsesformand for
FGU Nordvest. Det er en
post, jeg har glædet mig
meget til at bestride, og jeg
må sige, at mine forvent-
ninger er blevet mere end
indfriet.

Det, jeg oplever på FGU
Nordvest, er, at jeg sjældent
har mødt mennesker, der
brænder så meget for deres
arbejde. Engagementet
lyser simpelthen ud af alle
de ansatte.

Der bliver udviklet og til-
passet uddannelsesforløb til
hver enkelt ung, der træder
ind ad døren. Alt er velover-
vejet og bunder i høj faglig-
hed og et moralsk og etisk

(KUI) at holde fokus på
sagen – de unge mennesker
i Jammerbugt, Thisted og
Morsø kommuner.

Vores samfund har inve-
steret i en stor reform. Det
er godt, hvis vi kan hjælpe
mange flere unge bedre
videre i livet, og for vores
økonomi i kommunerne vil
det have stor betydning, at
flere kommer væk fra job-
centrene og bliver selvfor-
sørgende. Jeg fornemmer,
at vi allerede begynder at se
resultater i det nordvestjy-
ske.

Jeg synes virkelig, der nu
er brug for at tale vores nye
forberedende grunduddan-
nelser godt og grundigt op.
Når vi i de kommende år for
alvor skal have reformen på
det forberedende område
til at virke, skal vi blive
meget bedre til at gøre de
nye forberedende grundud-
dannelser tydelige og synli-
ge som et nyt og afgørende
tilbud til de unge, der af
den ene eller anden grund
støder på vanskeligheder
og ikke går den lige vej fra
folkeskole til uddannelse og
beskæftigelse.

Jeg synes, at FGU fortje-
ner meget bedre end at
være en velbevaret hemme-
lighed. Det vil jeg gerne
arbejde for som ny bestyrel-
sesformand for FGU Nord-
vest.

Landbruget kan nå
ambitiøse mål
næstformand for Bæredygtigt 
Landbrug, Granlyvej 39, 5592 Ejby

Af Niels Hauge Mikkelsen
ser fra danske trans-
portvirksomheder i udlan-
det steget med 30,5 mio.
ton CO2-ækvivalenter.

Årsagen til, at shipping og
anden international trans-
port er steget, er, at vores
hjemlige produktion gene-
relt er udflaget, og vi så
importerer i stedet for at
producere. Men disse sti-
gende udledninger er ikke
omfattet af klimaloven, så
dem taler vi slet ikke om. At
de så tæller med i emis-
sionsregnskabet, som følger
nationalregnskabets
afgrænsning af den danske
økonomi, er åbenbart ilde
hørt. Fakta er dog, at Dan-
marks klimaregnskab har
stået i stampe de seneste 30
år, når alt medregnes.

Bemærkelsesværdigt er
det, at der i samme periode

CO2: Danmark har ikke
reduceret CO2-udlednin-
gen – men det har landbru-
get.

Ifølge Danmarks Statistik
er den samlede udledning
af drivhusgasser fra Dan-
mark stort set uændret i de
seneste 30 år. Det er ikke
den historie, vi normalt
hører. Vi hører, at udlednin-
gen fra aktiviteter i Dan-
mark er faldet med 29,8
mio. ton CO2-ækvivalenter
(40 procent) i den periode.
Det bryster vi os af. At det
skyldes en lavere produk-
tion, taler vi ikke højt om.

I samme periode er
udledningen af drivhusgas-

er udledt 19 procent min-
dre fra dansk landbrug,
skovbrug og fiskeri. Og det
på trods af, at både produk-
tionen og eksporten er ste-
get.

Landbruget kan – med
hensyn til klimagasserne
lattergas og metan – nå de
ambitiøse CO2-reduktions-
mål, hvis der investeres i
primærlandbruget og i
forskning. Samtidig er der
mulighed for lagring af kul-
stof i både jord og vegeta-
tion og mulighed for at
reducere landbrugets brug
af fossile brændstoffer.

Landbruget er på rette vej
– brems det ikke med en
CO2-afgift på biologiske
processer!
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