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landdistrikterne, det har en
udfordring i forhold til
gældssituationen, og det
smitter af på den resterende
del af samfundet,« forklarer
Troels Lund Poulsen.
Han siger bevidst »land-
distrikterne« i stedet for yder-
områder eller Udkantsdan-
mark. Og retter gerne Jyl-
lands-Postens medarbejdere,
når de kommer til at bruge de
to ”fyord”. 

Troels Lund Poulsen me-
ner nemlig, at det smager af
noget negativt, når man siger
yderområde eller Udkants-
danmark. Og han vil have
folk til at forbinde Danmark
uden for byerne med noget
positivt. For landdistrikterne
har ifølge ministeren en
fremtid, hvis politikerne
skruer politikken sammen på
den rigtige måde.

»I den valgkamp, vi lige
har afsluttet, har der været

nogle temaer, der har fyldt
meget, og dem, synes jeg, vi
skylder at levere nogle svar
på. Vi skal give et svar på,
hvordan vi får et Danmark,
der hænger bedre sammen,«
siger Troels Lund Poulsen,
der samtidig gør opmærk-
som på, at han med flere års
ministererfaring godt er klar
over, at landets udkantspro-
blemer ikke klares på en nat.

»Men vi er nødt til at tale

det op. Det kan ikke nytte no-
get, at alle politikere siger, at
det ikke kan lade sig gøre. Jeg
tror, det kan lade sig gøre,« si-
ger Troels Lund Poulsen.

Der skal forhandles
Hvor meget, der kan lade sig
gøre for den nye erhvervs- og
vækstminister, der i rege-
ringsgrundlaget både lover
en reform af erhvervsbeskat-
ningen, flere milliarder til
bedre vilkår for familievirk-
somheder og generelle lettel-
ser af erhvervslivets byrder
for 3 mia. kr., vil blive afgjort
af forhandlingsviljen på
Christiansborg, hvor Venstre
med sine kun 34 mandater
har et godt stykke til flertallet
på 90.

»Selvom den parlamenta-
riske situation kan se spæn-
dende ud, og vi er i en situa-
tion, hvor vi ikke kan nå at
gennemføre alt, hvad der står

i regeringsgrundlaget på det
første halve år, betyder det ik-
ke, at det er glemt,« forsikrer
Troels Lund Poulsen, der for-
klarer, at han i løbet af efter-
året vil spille ud med mere
generel erhvervspolitik.

Ikke en facitliste
For ifølge ham har den nye
regerings ministre fået stor
frihed til selv at sætte deres
egne dagsordener.

»Det er en stor styrke, at re-
geringsgrundlaget er kende-
tegnet ved at have en meget
operativ karakter i modsæt-
ning til, da vi kom til i 2001.
Der kunne man meget hur-
tigt lave en facitliste, fordi
Anders Fogh greb det an på
en anden måde, men nu er
der nok brug for en større kre-
ativitet, og at man som mini-
ster kan levere nogle løsnin-
ger,« siger Troels Lund Poul-
sen.

Svend Askær, formand i Lederne, finder det positivt, 
at så mange flere nu tænker på at søge videre.

Cheferne står nærmest på
nakken af hinanden i sving-
døren. 60 pct. af dem vil
gerne videre i karrieren,
mens klart færre, 40 pct., ik-
ke ønsker at skifte job. Hver
syvende chef er endda i
færd med at skrive joban-
søgninger eller ringe til folk
i deres netværk for at forhø-
re sig om åbninger.

Det viser en undersøgelse
fra Lederne. Organisatio-
nen har i samarbejde med
analyseinstituttet Yougov
spurgt 3.783 ledere, om de
har konkrete planer om et
jobskifte.

Sidste år foretrak lidt fle-
re, 42 pct., at blive i deres
job på svartidspunktet,
mens det samme gjaldt
langt flere, 63 pct., i 2013.

Svend Askær, formand i
Lederne, finder det positivt,
at så mange flere nu tænker
på at søge videre.

Krisebevidsthed på retur
»Det er i høj grad et udtryk
for, at krisebevidstheden er
på retur. Under krisen risi-
kerede man mere ved at sø-
ge videre til en virksomhed,
som man ikke kendte til
bunds. Det, at man nu tør
skifte job, er et tegn på, at en
psykologisk barriere er ved
at blive brudt, så flere ledere
slipper krisetanken,« siger
Svend Askær.

I outplacementfirmaet
AS3, der bl.a. hjælper ledige
videre i job, oplever man
den samme tendens mere
bredt på arbejdsmarkedet. I
en endnu ikke offentlig-
gjort spørgeundersøgelse
fra firmaet blandt 200 le-
dere konkluderes, at flere

nu end for få år siden vil sø-
ge videre i karrieren. I AS3
ser man også en sammen-
hæng med en bedring i
samfundsøkonomien.

»Tidligere var det trygt
for mange at blive i deres
job, men nu er mobiliteten
og trygheden ved at søge
andre udfordringer tilbage.
Der er generelt også flere
stillinger, og når en person
skifter job, åbner der sig jo
ofte en mulighed for en an-
den,« siger Peter Straadt,
partner i AS3. 

Lars Ellehave-Andersen
er muligvis de seneste ugers
mest lysende eksempel på
en chef, der har søgt nye ud-
fordringer. Han kvittede
tidligere i sommer sin stil-
ling i koncernledelsen i
pensionsselskabet PFA og
rykkede til et topjob i kon-
kurrenten Danica.

Fra PFA til Danica
Af juridiske hensyn under-
streger han, at han ikke vil
udtale sig om sit eget skifte
fra PFA, der pudsigt nok har
netop Svend Askær som be-
styrelsesformand. Lars Elle-
have-Andersen ser en gene-
rel tendens til, at der i øje-
blikket opstår nye åbninger
for chefer.

»Når der begynder at
komme gang i væksten, æn-
drer strategierne sig i man-
ge virksomheder. Så opstår
nye muligheder i forhold til
lederes kompetencer, og de
ser på, hvor de kan finde
energi, og hvor de kan have
succes. De ledere, der trives
i væksten, får nye mulighe-
der,« siger han.

»Omvendt er det med de
ledere, der ikke besidder de
kvaliteter, som et strategi-
skifte kræver. Dér vil besty-
relsen være mere villig til at
foretage et chefskifte,« siger
Lars Ellehave-Andersen og
påpeger, at man generelt
sidder mere løst som chef i
øjeblikket i danske virk-
somheder.

N 6 af 10 ledere er 
aktivt jobsøgende eller
overvejer at skifte job.
For to år siden gjaldt 
det mindre end 4 af 10
ledere.

Flere ledere
vil væk fra
deres job
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Regeringen vil
først og frem-
mest gå efter 

at skabe bedre 
vækstvilkår i land-
distrikterne.
Troels Lund Poulsen


