
Af Kaare Sørensen

NORDSJÆLLAND: Når de
nordsjællandske kommuner i
de kommende måneder
lægges sammen på kryds og
tværs bør det føre til det ende-
lige opgør med en lang række
afgifter for erhvervslivet. 

Det mener Jørgen Simonsen,
Dansk Arbejdsgiverforenings
lokalformand for Frederiks-
borg Amt.

“Dækningsafgiften på forret-
ningernes ejendomme er den
mest uretfærdige ekstraskat,
som virksomhederne betaler,
og kommunesammenlægnin-
gerne er en helt oplagt mulig-
hed for at gøre den til histo-
rie,” siger Jørgen Simonsen.

Han foreslår, at kommuner-
ne helt fjerner afgiften – eller i
det mindste ændre den til et
absolut minimum. Men er-
hvervslivet må vente, mener
flere borgmestre. i regionen.

“Det er klart, at det er noget
vi vil kigge på, men tiden er
ikke til det. Erhvervsvirksom-
hederne benytter jo også kom-
munens mange servicetilbud,
og det må man jo betale for,”
siger Eva Nejstgaard (K), borg-
mester i Allerød Kommune,
der har landets højeste
dækningsafgift på 10 promil-
le.

Heller ikke i Hørsholm, hvor
dækningsafgiften er i top, vil
borgmester Uffe Thorndahl
(k) love nogen nedsættelse.

“Det er slet ikke noget, vi
taler om,” siger han.

DA håber også, at kommune-
sammenlægning vil give
erhvervslivet store besparelser
på ejendomsskatter, renovati-
on, vandafgifter.

kaare.sorensen@pola.dk
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DAformand:
Reform skal
fjerne afgift

Af Michael Lund, InMente 

NORDSJÆLLAND: Den regn-
fulde sommer har lokket folk
ind i de nordsjællandske
storcentre. Det viser den se-
neste opgørelse fra firmaet
Steen & Strøm, som blandt
andet administrerer Helsin-
gør Bycenter, SlotsArkaderne
i Hillerød og Lyngby Storcen-
ter. I gennemsnit har firma-
ets centre oplevet en frem-
gang på  fem procent i løbet
af årets første seks måneder. 

“Det er en usædvanlig stor
vækst for os, og årsagen er en
kombination af flere ting.
For det første har regeringens
forårspakke sat gang i for-
bruget,  og for det andet har
sommeren været god for os.
Det har været et rigtig center-
vejr på grund af den megen
regn. Specielt de store centre
i Nordsjælland har fået man-
ge sommerhusgæster, som
har villet væk fra regnen,”  si-
ger Claus Tüchsen,  marke-
tingdirektør i Steen & Strøm.  

Storcentre fikforrygende sommer
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Biogen er i gang med at bygge og byen
skal være regionshovedstad - Optimis-
men har fået en spand kul i Hillerød 

Små bagermestre og slagtere må
betale langt mere end supermarke-
der for at forsikre deres ansatte

Opel Meriva Activan er et charmerende
bekendtskab - men den er for lille til at
være en rigtig håndværkerbil
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Dækningsafgiften skal væk, når kommunalrefor-
men bliver gennemført, mener DA. Men det sker
næppe, vurderer nordsjællandske borgmestre

Indkøbscentrene i Nordsjælland har oplevet en
stor stigning i omsætningen.  Årsagerne er
forårspakken og det gode vejr

På jagt efter den onde trold Tema: KURSER &
KONFERENCER

side 28-29

Ifølge Dansk Handel & Ser-
vice har der generelt været et
opsving i detailhandelen i
det første halvår af 2004. Men

væksten er størst i de store
centre. 

Læs side 2

TEMA: Et kursus, hvor chefen er forklædt
som ridder og hvor I skal bekæmpe en ond
trold? Lyder det som det rene fantasi og
eventyr, så er det ikke tilfældigt. Eventyr og

rollespil er nemlige nyeste trend indenfor
medarbejderudviklingskurser og teambuil-
ding. Læs om kanindræberkursernes afløser
- og få gode råd om effektive kurser.

En regnfuld sommer og skattelettelser har sat skub i forbruget og

det kan for alvor mærkes i storcentrene. Foto: John Jessen Hansen
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Af Emil Møller Svendsen 

NORDSJÆLLAND: En fæl ork
springer frem fra træet. Hvad
gør I? Bekæmper den med vi-
cedirektørens sværd og reviso-
rens magiske kræfter - eller
fortsætter I ufortrødent mod
den onde trolds tilholdssted
for at befri de kidnappede
børn? 

Glem kanindræber- og over-
levelseskurser. Rollespil i even-

tyrunivers er nyeste hit-medi-
cin, når samarbejdet på ar-
bejdspladsen har slagside. 

Midgaard Event er landets
førende arrangør af rollespil
for firmaer, der ønsker at for-
bedre arbejdsmiljøet. Bureau-
ets direktør Kristian Worm
mener, at succesen skyldes
kombinationen af sjov og al-
vor. 

“Kanindræberkurserne har
ligesom haft deres tid. Rol-

lespil giver medarbejderne en
stor oplevelse, der både er sjov,
spændende og lærerig. Det er
ikke bare en masse gruppe-
samtaler om, hvorfor samar-
bejdet ikke fungerer. Her af-
prøver medarbejderne samar-
bejdet, men i en helt anden
verden. Det er grænseoverskri-
dende og løsner op for en mas-
se ting, når de ansatte lige
pludselig får et andet spille-
rum. På den måde får man

Red chefen og kollegerne
fra skovens onde trold

En gruppe medarbejdere

på vej for at befri de

kidnappede børn fra  den

onde trold. Undervejs skal

de løse gåder i fællesskab -

og dermed styrke samar-

bejdet i virksomheden.

Foto: Midgaard Event

Nyeste trend inden for kurser og teambuilding er
rollespil - med trolde, papsværd og et rigtigt slot.
Det handler om at lege sig til et bedre og mere ef-
fektivt arbejdsmiljø 

langt mere ud af den efterføl-
gende dialog omkring proble-
merne,” forklarer Kristian
Worm, der har mange års erfa-
ring fra rollespilsklubber. 

Rollespillet foregår i en rigtig
skov og med et ægte slot som
kulisse. De ansatte er på sam-
me hold - et hold af heltefigu-
rer som troldmænd, riddere,
helbredere og så videre - og
skal eksempelvis befri kidnap-

pede børn fra en ond trold.
Den farefulde færd mod trol-
dens tilholdssted krydres med
dramatiske indslag som over-
fald i skoven og gåder, hvor
holdet sammen skal tage be-
slutninger, løse problemer og
på den måde selv diktere hi-
storiens videre forløb. 

Store virksomheder som No-
kia, Post Danmark, Nykredit
og Novo Nordisk har allerede

sendt medarbejdere ud i sko-
ven iført papsværd, tryllestave
og ridderrustninge. Kristian
Worm indrømmer dog, at
nogle ansatte er ret skeptiske
inden rollespillets start. 

“Vi oplever tit, at folk ikke
kan se pointen i spillet. De sy-
nes, det virker tåbeligt at klæ-
de sig ud og lege en leg. Men
legen er vigtig. På den måde
slapper folk af, de er ikke så
bundet af deres arbejdsroller,
og alle er lige. Det er også der-
for, at alle er helte - det ville
ikke fungere, hvis nogle skulle
være fattige bønder eller tje-
nere,” siger Kristian Worm og
fortsætter: 

“Og hvis jeg er en skjald, så
kan jeg pludselig tillade mig
at synge sange om direktøren,
og om hvordan han har trådt i
spinaten - uden at det gør no-
get, for det hører til rollen. Det
får folk til at smide hæmnin-
gerne,” fortæller Kristian
Worm. 

Et typisk rollespil tager fem
timer, og bagefter bearbejder
de ansatte oplevelserne. Mid-
gaard Event iagttager de an-
sattes reaktioner og vanskelig-
heder under spillet og hjælper
til at få sat fokus på samar-
bejdsproblemerne.   

“Et problem kunne være, at
en ridder havde brug for hel-
brederen, men han kom ikke.
Den situation kan man så ofte
drage paralleller til fra ar-
bejdspladsen. Men vi er ikke
dommere. Medarbejderne
skal bagefter selv finde og di-
skutere de vigtigste problem-
stillinger. Hvis det ikke helt
lykkes, så hjælper vi med et par
centrale spørgsmål,” siger di-
rektør Kristian Worm. 

Midgaard Event har eksiste-
ret siden 2000 og afholder
godt 30 rollespil for firmaer
om året. Det koster fra 500 til
3.000 kroner per deltager, og
nysgerrige kan se mere på
www.mev.dk. 

emil.svendsen@inmente.dk

Tema: KURSER &

KONFERENCER

Iført papsværd og ridderdragt har en grupe medarbejdere erstattet hverdagen i en virksomhed med et

magisk univers af onde trolde og forheksede slotte. Foto: Midgaard Event
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