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Livet måste ha mening
Jag har Viktor Frankls bok ”livet måste ha
mening” liggandes på mitt sängbord. Varje gång
jag läser den finner jag något nytt. Boken är
både en självbiografi och en filosofisk bok som
visar att det att krama ut en mening ur varje
situation. Att se det positiva även när det är mörkt
och finna en mening med tillvaron och samtidigt
blicka framåt. Viktor Frankl, som var av judisk
börd, bör veta vad han talar om, när han uttalar
sig om möjligheten att se mening, eller skapa
mening, i till synes omöjliga livssituationer. Han
var fånge i nazistiska koncentrationsläger i tre
år med allt vad det innebar av svåra upplevelser.
En mening fann Viktor Frankl i kärlek - i att hjälpa
och glädja andra. Enda sättet att uppnå lycka är
att glömma sig själv för andra. Lycka är en sidoeffekt av något annat. Det går alltså inte att sträva
eller jaga efter lycka utan det uppstår utifrån annat.
En slutsats som Frankl kommer fram till är
att det finns två sorters människor, de anständiga och de utan principer. Frankl drog den
slutsatsen utifrån sina upplevelser i koncentrationslägret men samma slutsats kan dras eftersocial interaktion med människor i samhället.
Genom att uppträda anständigt och hänge oss
till kärlek åt andra finner vi en mening i livet.
Kärleken besegrar allt. Viktor Frankl är ett bevis
på detta.
Bästa hälsningar
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Fastighetsmässa
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Intervju med Jeanie Nørhave

Fastighetsmässa med bostadspolitik i fokus
Kostnadsfritt erbjöds det flera olika seminarier, både på
svenska och på danska, från både branschexperter och inspiratörer. Dessutom bjöds det på en bostadspolitisk debatt mellan bostadsminister Stefan Attefall (KD) och Veronica Palm
(S). Ett utmärkt tillfälle att kompetensutveckla och inspireras på samma gång, helt gratis. Tyvärr blev debatten lika förutsägbar som Jenny Strömstedt, som var dagens moderater.
Utställarna blev alltså den största behållningen under dagen.

Utställare som lovade allt och bjöd på
desto mer. Montrarna var verkligen proffsiga och genomtänkta. Kul att se Jenny
Strömstedt ta sig tid och prata med vem
som helst som ville säga något.

Jag visade prov på
bollkänsla när jag träffade ankor och vann
en trisslott, utan vinst
förstås. Mycket miljöoch säkerhetstänk på
mässan. Jag hoppade över tävlingen att
fästa en sladdlist med
småspik. Inser mina
begränsningar!

Workshop OPS
Region Skåne anordnade en workshop för att utröna
och diskutera om OPS (Offentlig Privat Samverkan)
är ett alternativ för framtida investeringar i fysiska
objekt. Exempel från bland annat bygget av Nya Karolinska i Solna presenterades och som är det största
OPS projekt inom sjukhus globalt sett och det är dessutom banbrytande i design och utformning. Nu har det
förvisso funnits kritik mot de långsiktiga kostnaderna
med. Ett annat svenskt exempel är Arlandabanan, där
det bildade OPS-bolaget har ansvar för att uppbära biljettintäkter från brukarna - biljettpriset kan alltså sättas
fritt vilket innebär att konsortiet tar hela intäktsrisken.

arbete och administration än vid traditionell lösning
vilket ställer krav på acceptans för den privata partens avkastningskrav för att acceptera projektrisker.
Tidigare har OPS varit politiskt stendött men i takt med investeringsbehoven ökar och resurserna tryter, har inställningen ändrats från politiken. Så kan läget bäst beskrivas.

I Finland används OPS på ett sätt som bygger mer
på samarbete mellan den offentliga och privata
sektorn än vad den traditionella OPS modellen beskriver och är mer innovativa i sina lösningar. I
Danmark har Danska Konkurrens och Konsumentverket undersökt hur OPS fungerar och det har visat att genomförda OPS-projekt håller hög kvalitet och har i väldigt stor utsträckning avslutats
i tid och inom de finansiella ramar som angivits.
Fördelar med OPS är bland annat: risken för kostnadsökningar och förseningar överförs till den
privata parten och att det skapas bättre förutsättningar till innovativa lösningar. Nackdelen är dels
inflexibiliteten med långa avtal, högre upphand- Nya Karolinska är ett exempel på OPS lösning och Skanska
lingskostnader och mer tidskrävande förberedelse- har föreslagit en HH förbindelse med hjälp av OPS .

MMM (Medieträning, musikal och möte)
Under helgerna har jag hunnit med att medieträna en högt uppsatt person som jag dessvärre inte får avslöja namnet på. Även hunnit med att hålla pass på SATS och gå på barnmusikalföreställning inne i Helsingborg där vi såg
”Trollkarlen från Oz”. Bakat kakor och bjudit på vid ett planeringsmöte och inte minst åkt skridskor med familjen.

Lillkillen på hal is och själv hade jag trevligt när jag var iväg och höll utbildning.

Markoolio, Tobbe ”trollkarl” Blom och Kim Sulocki, känd från ”Karatefylla” med flera sågs på scenen.

”Elefanter ser till att alla är med”
Som en blomma möter solen möts jag av ett
avväpnande leende och en kram av Jeanie
Nørhave när jag kliver in på hennes kontor på Christiansborg. Det är ljust och fint
på kontoret, bordet är uppdukat med wienerbröd och vatten. Kontoret speglar Jeanie Nørhave, ordnat, snyggt och stilfullt.
Jeanie Nørhave är personal- och sekretariatschef sedan september 2006 och även ekonomichef sedan en kort tid tillbaka. Hon är även
gift, mor till tre vuxna barn och väntar på sitt
fjärde barnbarn. Familjen är viktig för Jeanie,
det framgår tydligt när vi pratar. Stoltheten över
sonen Daniel Nørhave, som blivit Danmarks
yngsta vice borgmästare, anas när vi pratar. Fast
Jeanie är stolt över alla sina barn och barnbarn.
Efter 30 år inom polisen som personal- och
administrativ chef där hon även varit en del
av den strategiska ledningen bytte hon till
sitt nuvarande arbete på Christiansborg för
snart åtta år sedan. Det bästa med sitt nuvarande arbete är att det händer olika saker varje dag. Ingen dag är den andra lik.
- Vad som händer här i Danmark eller i övriga
världen påverkar min vardag och arbetsdag,
hur spännande är inte det? Det är spännande
och nytt hela tiden. Det bästa är när det händer
mycket, då mår jag som bäst – växer med uppgifterna och det ger energi. Det händer alltid
något vilket är positivt. Även när det händer
saker som skulle kunna vara negativt gäller det
att vända det tills något positivt.
Vad är det roligaste som hänt på jobbet?
- En händelse som kunde ha blivit negativ var
när det startades ett upprop med syfte att skicka
kakor till partiet i protest mot deras syn på invandrare. Upprinnelsen var att det hade publicerats en intervju i Dansk Folkepartis medlemstidning där det skrevs att invandrare äter
upp allt gratis fika på sjukhusens väntsalar.
Tanken var att alla hitskickade kakor skulle
genera oss men vi vände det till något positivt
istället och citronmånar och muffins som skickats till oss skänkte vi till hemlösa, barn hem
och sjukhus.

Det är alltid många skratt och hjärtlig stämning när
jag möter Jeanie.

I slutändan gav det oss positiv publicitet vilket till stor del handlade om hur vi själva hanterade situationen.
En annan minnesvärd och udda situation var när Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl och Søren Søndergaard fastnad emellan två våningar i en hiss på väg till en direktsänd TV- intervju. Vi fick skynda till undsättning och med hjälp av ett gammalt paraply kunde vi pressa upp dörrarna och få ut dem och hinna i tid till
intervjun. Hemskt när det hände men något vi kunde skratta åt efteråt.
Karsten Lorentzen, pressmedarbetare, kommer in och deltar i samtalet. Vi är goda vänner sedan en längre tid
tillbaka. Det är en informell och gemytlig ton på samtalt med många skratt. Det är viktigt att ha kul på jobbet
och god stämning råder på kontoret, det märks när vi senare rör oss mellan de olika kontoren och hälsar på
medarbetare och politiker som Liselott Blixt. Det är mellan skämten och skratten som Jeanie berättar om hur
hon under sin tid hos polisen ingick i en revygrupp som uppträdde och sjöng varje år på polisens personalfester.
Min avslutande fråga, om du hade varit ett djur – vilket djur hade du varit och varför?
- Jag hade varit en elefant. Elefanter är goda och hjälpsamma djur som håller samman flocken, som jag själv
både på jobbet och i familjen. Elefanter ser till att alla är med, även svaga, gamla och barn. Tänker att elefanter är ett tunga och stabila djur, dessutom vackra. Du vet alltid var du har en elefant, den är aldrig något
annat än vad den är.
Det är alltid skoj att komma på besök och det är alltid lika trist att behöva vända hemåt igen efter ett besök i
goda vänner sällskap på Christiansborg. Det är därför glädjande att jag fick en inbjudan med mig hem som
innebär att jag snart får träffa alla igen en hel helg.

Det skrattades runt bordet som det brukar ske när goda vänner träffas.

