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Betænkning derer
præget af jura
og snæveryn

Det er en snæver og på mange måder intel-
sigeude juridisk definition, der får Du-
borg-udvalget til at konkludere at branche-
glidningen i den finansielle sektor i Danmark
er aJ beskedent omfang. Det er korrekt, at det
mest synlige udtryk for brancheglidning er
tre forsiliriagsselskabers etablering af finan-
sielle koncerner, men det er helt misvisende
undervruderiag af de mere fundamentale
strukturelle ændringer, der i disse år kan kon-
stateres både i Danmark og internationalt.

Mange af kapitlerne i udvalgets betænk-
.ing gen:remgår denne udvikli:rg på udmær-
ket vis. Derfor er det ejendommeligt, at
embedsmandsudvalget stiller sig tilfreds
med status quo i stedet for at skue fremad.
Det bliver nu i:ldustdmidster . Nilg Wil-
hjelns opgaie at levere den politiske dy'na-
mik, så vækstmulighederne i den finansielle
sektor ikke hæmmes af bureaukrati og juri-
disk snæversyn- Ministeren har tidligere vist
sig i besiddelse af denne evne, og nu får han
brug for den igen.

De enkelte brancher er i dag finansielle
vækstcentre - omend af stærkt vekslende
sty'rke - og det kan og skal udnyttes til at ska-
be slørre pro<Iuktivitet i den samlede finansi-
elle sektor. De juridiske skodder må løftes, til
umiddelbar gavn for de danske kunder. Og til
glæde for den finansielle sektor selv, som skal
overleve i en international konkurrence, hvor
brancheglidningen ikke alene accepNeres,
men også aktil.t fremmes. I Danmark har der
været bred politisk tilslutning til disse syns-
punkier omking børsreformen, da veksele-
rernes rrronopol blev ophævet gennem
bevidst brancheglidning.

Der er positive forslag i betæn-kningen,
bl.a. om liberalisering af de finansielle institu-
tioners adgang til at købe aktier. Det er et
perspektiwigt forslag, som vil kunne lette er-
hvervslivets adgang til risikovillig kapital på
et tidspunkt, hvor konjunkturudsigterne ik-
ke lokker til at forøge gældsb1'rden. Det vil
også støtte altiekurserne, noget formenriig
kun få vil protest€re mod. Der er også en er-
kendelse af at på bankomr'ådet kan Danmark
ikke mere køre sololøb, vi er nødttil at tilpas-
se os EF-udviklingen.

på realkreditomr66"g 6re1 _lstrankn.ingen
at der kan Iykkes at holde resrriktionerne på
plads ogsåifter EF-liberaliseringen i 19ti9.
be realEreditinstitutt€r der har investerer i
hundreder af lokellrontorer er forhåbentlig
uenige. Reallceditlån er efterhånden det
eneste produkt, hvor der hverken må kon-kur-
reres på produktditferentiering eller pris.
Den slags produkter hører hjemme i et fiirarr-
sielt museum. Store dele af betænkningens
vurdereude afsuit vil kunne anbringes på en
lylde ved siden af riden at vække opsigt. wten
det er måske også meningen.

Udenrigsministeriet i

Strandgade på
Christianshavn er fra i

dag og resten af året
sæde for EF's
formandskab. Foto:
Søren Wesseltoft

Idag, den Ljuli overtager
Dqnmuk fommdskabet i
EF. En række nykÅrede
dmske formænd, hvoraf
nogle vil være gengng€re
fra sidste fommdskab for
fem år siden, sætt€r sig til
rette i fomudsstolene for
den ene ende aJ de lude me
deborde i Chulemagnebyg-
uhgen ved siden af den
mere TV-keudte Berlay-
montbygning.

Direkte overfor sig ved
den uden bord-ende sidder
repræsentuter tor
EF-komissionen, der som
bekendt ud over at adnini-
strere de vedtagne EF-be
slutninger også hr hitia-
tiwetten til åt freEsætte
nye forslag til beslutninger

Til højre og venstre for
fommden sidder sektor-
personalet fra Rådssekreta-
riat€t, der udrbejder
mødereferatæme og oplæg.
gene til rådsuødene, og
giver juridisk rådgiwing
om.kring præedure og for-
tolhiingsspørgsmå1.

Alfabetisk
På de,/o lugsider sidder

repræsentmter fra de iolv
medlemslude mbragt i al-
fabetisk luderækkefølge.
Uniddelbst skrAt til
venstre for fommdeu sid-
der den belgiske repræsen-
tut, der havde formmd-
skabet iadtil 30. juni,
umiddelbat skråt til højre
sidder den dmske tals-
mmd.

Formmden selv bør i
priacippet være neutral -

ha udtaler sig som for-
mæd på alles vegne iJrke på
den dmske regerings veg-
ne. Det overlades til den
tilstedeværende dmske re
præsentut,

Hvilken rolle spi.ller for-
mmden?

Hm skal briage då stille
de forslag frem til en afga
relsesfase ved at opnå
konsensus blmdt tolv som
oftest indbpdes uenige dc
legationerl

Hvordm gør hm det? In-
denfor hvilken rme
udfører hm sir rolle? Hvil-
ke midler ha hm til rådig-
hed for at løse sin opgave?
Hvad er de faldgruber, hm
ilke skal falde i?

Det vil blive redegj ort, for
i det følgeude, men først en
kort introduktion til beslut-
ningsproceduen i EF.

Komissiouen stiller for-
slagene til Rådets beslut-
ninger - f.eks, om vedtagel.
se af et u1.t direktiv eller et
nlt {orskniagsprogrm.
Disse er blevet udubejdet
på baggrund a-f et intensirt
forubejde i komissions-
udpegede tekdske ekspert-
grupper med dellagelse af
eksperter fra alle medlems-
lmde.

Efter fremændelsen af
forslaget til RådeL (og tilud'
talelse,i pulmentet og det

rorqænqer
iFåilesbkabet

Cand. oceon. & phil. Wolfgang Mostert diskute.
rer i dagens kronik hvordan et EF. formandsskab
skal gribes an. De opstillede regler for, hvordan
en god formand skal opløre sig, gælder generelt
tor alle ordstyrere og formænd for arbejdsgrup.
perne. Forfatteren.var i 1981.84 f orskningsattåche
ved den danske EF-repræsentation og formand
for energigruppen unåer det danske-formand-
skab i 1982.

Danmark
som den store

økonomisk-sæiale udvalg)
går behudlingen over til de
politiske eksperter em'
bedsmæudene i rådets
ubejdsgrupper {for budgei,
for miljø, for energi, for
forskning, for lmdbrug,
etc.). Disse skal modre gen"
nemgugen af retsa.kterne
tilslrækkeligt til, at de efter
gememgmgicoreper-EFs
permuente mbassadørko
mite ku drøfæs og forhå-
bentlig vedtages i Minister-
rådet, dvs. de usvulige
ressortministres møde.

Vinsfiagt
Når et nyt forslag kom;

mer på bordet, vil hver

enkelt delegation tage stil-
ling til forslaget ud fra to
kriterier. Det ene er,gawer
det os, får vi en nettofordel
ud aJ det"? Det mdet er

"passer forslagel ird i rege
riagens ideologi"? endelig
komer som et tredie ele
ment et rent taktisk aspekt
ind, der ikke hs noget med
forslaget at gøre ukm vi
ved at gøre os vmskelige
E.h.t. vedtagelsen af dette
forslag presse trogle netto
fordele igemem på helt
mdre omåder"?

7 Det siger sig selv, at det
/ uuder disse omsiændighe

der snsere er udtagelsen
end reglen, at alle 12 delega-
tioner fra stet€n er erige

om et forslag. Som regel vil
nogle delegationer umiddel-
bet kume tilslutt€ sig et
forslag, nogle vil være posi
tiw stemt€ men have for-
behold over for enkelte af
forslagets æpekter, og e-
dre vil være helt afuiseude.

FomæCen åbner mødet,
og giver traditionen tro
først ordet til Komissio
nen, der hu stillet forsla-
get. Dereft€r stut€r som
regel en bordruade, bvor de
legationeme tilkendegiver
deres holdniag til forslaget
og stiller eventuelle spørgs-
Dål til Komissionen.

Efter deme første runde,
der - for en stor del sf forsla-
geues vedkomende - alle
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Danmark har som logo for sit EF-formandskab i
oet Kommende halvår, valgt en let revideret udoa.
ve at en "skibs-helleristing fra ca. år. 1000 f. lir..
Jylge!.eå en sten ved Giileteje i Nordsjæiland.
Motivet symboliserer både aniallet af m'edlems-
l:lg,:,ilqlqmarkeder .os at oanmar[ nåiiis-e
trao I tioner som søf ar.tsnat i on.

rede hu fundet sted undet
foregående fomudskab.
begy:der ubejdsgruppe
lomedero egentlige u-
beJde: At rydde op i bud(ea
al uoverensstemelser om-
kriag detailspørgsmål, så
evenlueue uoverensstem-
melser km reduceres ti.l
rent priacipielle æpekier.
der udelukkende kan løses
på ministerplæ.

Hvi&e imtmenter hs
fommdeu til sia rådiehed
for at freme en koisen-
sus? Indtil EF-pa.kken er
blevet behørligt retificeret i
Irlmd og EF-Palmentets
tre måteders diskussions-
periode er forbi, så forud-
sætter vedtagelse af et
forslag enstemighedl

Fommden ha fem in-
stmenter til sia rådigbed:
1. Hu besLemer bvilke
forslag, der skal tages op på
dagsordeDen og hvoma
{dog ku hæ ik-ke modsætte
sig et ønske fra Komissio
nen om at få et forslag
optaget på dagsordenen - li-
gBom ogEå delegationeme
med behbrlig I'rsel .ke
kræve et emne diskutere0. ':
2. Hæ bestemer, hvor
længe mødet skal væe.
3, Han præsenterer forsla.
genes problemstillins os
stiller forslag om, hv6rdai
de skal tackles-
4. Hu tildeler ordet og bestemer tempæt uder
mødet-
5. Hm drager konklusioner-
ne fra uødets forløb.

Gode foænd er sjæld-
ne. hyilket folk. der har
oplevet at kæmpe sig igen-
aeo det ene ørkesløse resul-
tatløee EF-møde efter det
adet vi] skrive under oå.
Det er et håndværk med fire
centra.le tomelfingeneg-
ler

En forudsætuing for suc.
cee uder et møde er for det
første, at mu som fommd
forilden hu gjort sig klat,
hvad problemstillingen er,
og hvad mm ønsker at oonå
irden mødet er forbi. Enior-
mæd må og skal'kwe
improvisere i løbet af et mr
de, så der ku løses op for
opståede hårdknuda eller

med at bfive meget uDoDu-
lære, da irlet 

".iå f^"f."-
rende som at deltage i
møder, der ender resultat-
Iøse.

For det tredie skal for-
muden forstå, at hms
opgave er at ekspedere sa-
ger - iJ<ke at holde taler for
delegationene. Især for-
mnd fra sydlige lmde ldoe
absolut ikke udelukkendei
hu svært ved på usvuJ.ie
vis at adm.inistrere hverueJ
som ordst5rer. De snakker
selv i stedet for at lade dele
gationeme udta.le sis.
Fommden skal nøies må
at introducere oroblemstil-
liageme og drage operative
konllusioner på konsCruk.
tiv måde. A-l mden sna-k
lytter de delegerede end ik-
ke efter.

For det fjerde skal for-
mæd_en forstå, at tempæt
og ttdspresset under mødet
er afgørende for opnåelse af
resultater. Stillet overfor en
kompleks problempa}}e
med stor uenighed i en lme
ræk-ke forskellige spørgs-
må], der skal forberedes til
it nært forestående ninit.
temøde, begu mmge
ubejdsganppef omænd dån
fejl, at de reserverer tid til
lmge møder: ,Så får vi tid
til at drøfte tingene igen.
nem til bunds, og km få Iøst
op for detailoroblemerne ir-
den ministrene skal til"!

Intet er mere forkert;
Desto mere tid der er til at
diskutere, desto flere Dre
blemer og indvendinger
komer der på bordet! Jo
støne tidspresset er, desto
mere usilre - alt mdet liee -

bliver de delegerede, og d'es-
to større chæcer er der for,
at nogle af de vmskelige de
legationer er uopmærksom-
me i korte øieblikl<e. hvor
fommden drager kontlu-
sioneme af: diskussionens
resultat. Chmcen for at
vedkomende efter mødet
accepterer resu.ltatet i ste
det for at uerkende, at
vedkomende v& uop-
rerksom og kræver en
revision aI beslutningen er

'fifty-fifty".

interesse. Her km del lvk-
kes for en formmd at brinse
sagen ti.l afslutnirg ved rin
udmæelse - at lade de to.
tre delegationer, der er ueni-
ge,.slide hirmden op i gen-
$drge agumentation/mod-
agumentation dueller.
Formaden tvinger Dtrter-
ne til at fortsætte Åed at
komentere modputens
synspun-kber. De øvrige de
legationer holder sie helt
uden for. Før el.ler sen-ere ef.
ter at punktet hil været Då
dagsordenen i flere mødei i
træk er en ai puterne mør
og giver sig blot for at slip-
pe for at skulle isennem
møllen en gæg til.

Men der er situationer.
hvor formaden er mastes-
løs. Den ene er, når enåelegation stiller sig på
bagbe_nene m.h.t. vedtagel_
sen at et dagsordensounkt
udeluklende for at tiinge

"Oen ideelle EF.tormand lø-
sel sin opgave med en
pass€nde blanding at char.
ms og brutalitel(
Udenrigsminister Ufie Elte.
mann.Jensen skal nu prøve
netop lormandsposten.

en favorabel løsning igen-
nem på et helt udet om-
råde. Det er et spil. som især
grækeme hu formået at
spille. Her km formæden
lige så godt droppe alle a-
gumenterne og nøjes med
mere eller mindre direkte at
stille spørgsmålet: "Hyormeget skal det koste?"

Det bliver for a.lvor kom-
pliceret, når flere delegatio
ner på en gmg ga iad i den
leg. Implementeringen af de
nye bestemelser for fler-
talsafgørelser er et stort
fremskridt, der vil m.indske
muligheden for pengeaf-
presning og reducere spild-
tiden i vedtagelsen af-nve
retsåktcr

ldeologi
Når modstmden mod et

forslag hu ideologisk bag-
grund km formmden være
lige så håbløst stillet i sine
forsøg på at nå frem til et
kompromisforslag. That-
cherregeringens modstmd
mod at øge (eller blot undgå
at reducere) budgeitet, for -

EFs rmeprogram for
forskdrg skyldes ikke. at
progrmets indhold er
uinteresset for UK. Men
den britiske regering me
ner, at industrien selv . l

støtLet af britiske forsk-
ningspenge - må fhde mid-
ler til at finmsiere sin f&u
indsats. Det dmske folke l

tingsflertals vægring mod
at støtLe kulturelle pro
grmer i EF skyldes ikke
en ualyse af de enkelte for-
slags indhold, men en prin-
cipiel modstud mod at lade
kulturelt smubejde indgå
i EF-sææbejdet. Som be
kendt km mm ikke logisk
påvirke ideologiske hold-
ninger, hvilket begrænser
eller Dæsten umuliggør vel-
egaede kompromisf ormler.

Tung arv
Dei dmske formandskab

løfter en tung rv efter det
belgiske formmdskab - {æl-
Iesskabets budgetkrise,
vedtagelsen af rmepro
grmet for forskaing,
lmdbrugspolitikken er
uløste byrder. De vil bloke
re for mmge mdre idtiati-
ver så længe en løsning
herpå ikke findes. Det bli.
ver svært for dti dmske
formæud lige fra ubejds-
grupper.ne til mbassadør.
komitæn og til midst€r-
rådsmødeme. Men de vil
være velforberedte og kun'
ne støtte sig til et effektilt
hjemligt administraiivt ap
puat. Endelig hu de i
spidsen med udeuigsninis.
tær Uffe Ellemm.Jenlen
som formud for minister-
rådet, en formud i euopæ
isk særklaqse-

Lad os se, hvad defomår
- det bliver spændeade at
følge! WOLFGANG MOS

. .. ,,.',, TERT

HE "'"1å''H$:ffifi! riasnres
nen må ikke foregå i et Delegationene skal der-
tomrun for sættes uder tidsmæs-

For det mdet skal for. sigt pres -ed ;;;e
muden ubejde heninod dagsordenspunkær på et
det opstillede mål Ded fæt kortvtrigt -møde. Vå mø
hånd" Den idælle fommd dets sttrt skal fommden
løær ein opgave ned a pas nøje ugive tidspun&æme
ænde bluding af brutaliæt for, hvomår udei mødet de
og chatm€. Nogle formænd erkelte ems skal være aJ-
prøver at vse Dopulære slutt€de. Tidsplueo skal
Y9d 4tid at være'flidre og konsekvent følges og bru.
ikke lægge sig ud med ne ges som udskyldniag forgu De mlsforstår både at holde de enlrelte deleæ-
dero opgave og psykologi- tioners ta.letid Dede. -
en i fommdskabshvervåt: Da Eodsatt€ taktik - ai
En fomd viader popula- bruge megen tid på at drøf-
ritet ved at skabe Hulta- t€ ememe - virker som
ter,-og dem km mm ku regelku,uårueaighedener
opnåvedengagimellemat begrænse! til ioverens-
Lægge sig ud med nogeb. De st€melser om rene ,tæh-
"flinl<e<, Joræn4 - - €FrlF--, !icditi* rrdq+el nolitisk.

Brr3sn l3

Børsen
finans

hver

DN_on-Line ApS tilbyder følgende assistance:

ANALYSE
SYSTEMPLANLÆGNING
DETAILPLANLÆGNING
PROGRAMERING/UDVIKLING

NATURAL, ADABAS, COBOL, ASSEM BLER,
PASCAL, BASIC, RPG.II, RPG-III, C.UNIX, PL1.

l8M: COBOL, CICS, DL1, ASSE[4BLER, COptCS.
IBM: SYS/36, SYS/38, FPG.tt, HPG.lil.

HP.3OOO: COBOL, BASIC, PASCAL, TFANSACT,
I N4AG E.

SIEMENS: COBOL, ASSEIT4BLER, UTM, UDS.

HONEYWELL.BULL: DPS.4, DpS-6, DpS-7 og DpS-8,
COBOL, BPG.II.

DATAPOINT: COBOL, DATABUS.

PRIME: INFOFNIATION, PERFOFM, TNFOBN/.

DIGITAL: VAX/VMS, PDP 11, PASCAL, COBOL.

PC: EKSPEBTICE DIVERSE.

DN on.Line ApS
Konsulentbureau' ' Rødovrevej.374,2610 Rødovre
Tlf.:01"41 00 63

Hirtshals-
center for fraqt
til Norge Y

og England
Fred. Olsen Lines'rulenet dækker

Norge lotalt fra vest til øst, samtidig
med vi har en !gentltg lorb ndelse tt
Harwich.

Den store kapacitet på ruterne (op til
Eksr,å{ure sepr.-måj; 6 aigange dagligt i hver retning) kombi.
fZtrCI nerei med bådenes slore lasteevne,

betyder hurtig og præcis transport.
Alle ruter betjenes af moderne læL

9er med stabilisatote( det bevtrker en
behagelig overlart.og skånsom
transport. t.

'Y Fred.Olsen Lines
Kristiansand: Tri. &2 - ? 65 00, tet6r 2t t2t KDSFR
Stavanqeri T[ & - 53 01 49, !e,er 73 D9
Hirtshals: Tlf. 08 - 94 1S 66 retex 57 n2
Osloi Trt 2 ,41 50 70, lerer 71 360
Harwich (Felixslowe): Trl 0394 - 27 88 55. telex 98 2 19


