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\ LEDER

\ Af Flemming Uldall

BREXIT VIL SKADE
MEDARBEJDERNES
INTERESSER
Mange SAMDATA’s medlemmer har deres faste job i IT-virksomheder, som arbejder på tværs af EU’s grænser. Med Brexit vil både danske og engelske medarbejdere få ringere indflydelse på deres arbejdsplads, fordi de europæiske samarbejdsudvalg bliver svækket, mener
Flemming Uldall, medlem af SAMDATA’s bestyrelse. Vi fagforeninger må sikre, at vores medlemmer ikke bliver stillet ringere, lyder hans
budskab.
I dette magasin sætter vi det hårde spot på konsekvenserne af Brexit for
SAMDATA’s medlemmer og deres arbejdspladser.
Man kan være enig eller uenig med resultatet af den engelske folkeafstemning,
som er årsagen til, at vi står her i dag. Man kunne måske oven i købet hælde til,
at det var et noget snævert flertal bag en afgørelse, der får vidtrækkende konsekvenser ikke bare for briterne selv men også for borgere i alle de andre EU-lande.
Men uanset disse og andre betænkeligheder har den britiske befolkning truffet
deres valg, og de og vi må respektere det.
Nu skal vi så bare have styr på konsekvenserne. Og de er begyndt at vise sig i
alle mulige hjørner.
En af disse konsekvenser har vi allerede mærket i den virksomhed, som jeg er
ansat i. Virksomheden, der hedder DXC Technology, har indtil nu haft hovedsæde
i England.

Det kan være svært at sætte eksakte værdier på det. De informationer kan
være store som små. Men f.eks. ved vi alle, hvor vigtigt det er at have de rigtige
kontakter, når man skal forsøge at gøre en forskel i det daglige.

Vil gå ud over medarbejderne
Men man har fornyligt flyttet hovedkvarteret til Irland, fordi ledelsen – lige som
så mange andre – har svært ved at overskue konsekvenserne af Brexit for
forretningen. Og det betyder, at det europæiske samarbejdsudvalg, European
Workers Council ofte forkortet EWC, i virksomheden i fremtiden bliver uden de
tre britiske medarbejdere som medlemmer, når Brexit bliver en realitet.
Så de medarbejdere, der er ansat i virksomhedens britiske forretning, bliver stillet
ringere med Brexit. De mange engelske medarbejdere mister følingen med, hvad
der sker med deres arbejdsplads, når de ikke længere er repræsenteret til EWC’
ugentlige møder.
Nu kan man selvfølgelig sige, at det er konsekvenserne af briternes valg ved folkeafstemningen. Det må de leve med. Men i realiteten kommer det også til at gå
ud over medarbejderne i andre lande, herunder os i den danske del af virksomheden. Gevinsten ved møderne i det europæiske samarbejdsudvalg er nemlig mere
end det, som er på dagsordenen.
Går glip af ny viden
Lige som de fleste af os har oplevet på kurser, seminarer eller efteruddannelse,
er det ikke kun det skemalagte, som giver os noget værdifuldt med hjem. Det er
lige så meget alt det, der sker i pauserne eller efter det officielle forløb, som har
værdi.
Her er det, at jeg og de andre tillidsrepræsentanter får et indblik i, hvordan det
går i de andre dele af vores virksomhed. Det er her, vi kan få inspiration til nye
tiltag, der kan gavne vores kolleger, når vi kommer hjem.
I fremtiden vil vi gå glip af de input, vores britiske kolleger kan komme med. Og
her drejer det sig om ret mange medarbejdere, da virksomheden f.eks. har ansvaret for hele IT-infrastrukturen i det britiske sundhedssystem. Det er en meget
stor del af forretningen, som vi andre ikke mere vil få så meget at vide om. Og
vores britiske kolleger vil gå glip af det, deres kolleger kan bidrage med fra andre
lande.
\ fortsættes side 4
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Usikkerhed og mere usikkerhed
Nu ved vi jo – stadig – ikke, hvad det hele ender med. Et er, at det har taget
alt for lang tid for Storbritannien og EU at få en aftale på, som det engelske
parlament kunne godkende. I skrivende stund afventer vi stadig resultatet af det
britiske parlamentsvalg, hvorfor ingen kan sige, hvilket parti der får flertal.
Noget andet er, at selv hvis det ender med en aftale, der giver briterne og resten
af EU et Pampers-blødt Brexit, udestår stadig forhandlingerne om, hvordan
det endelige farvel vil blive udformet. Vi kan endnu ikke sige, hvad resultaterne
bliver for bl.a. det europæiske samarbejdsudvalg, der er gennemført med regler,
der f.eks. også gælder for Norge, der ikke er medlem af EU. Vil briterne alligevel
forblive medlemmer af EWC eller ej?
Vi står i realiteten med udsigten til stor usikkerhed for både mine britiske kolleger
og de øvrige ansatte i virksomheden. Hverken jeg eller de medarbejdere, jeg
repræsenterer, kan overskue, hvad konsekvenserne bliver for vores arbejdsplads.
Og det er alt fra persondatabeskyttelsesregler til fortoldning, der hænger og
svæver i luften.
Det samme er tilfældet for mange andre store virksomheder, som arbejder på
tværs af de europæiske grænser og tidszoner. Her må vi som fagforeninger gøre
vores for at sikre, at vores medlemmer ikke bliver stillet ringere som følge af
Brexit.

Hvad ender det hele med?
Her adskiller vi os ikke fra mange andre medarbejdere og arbejdspladser, som du
kan læse om her i magasinet. Særligt de mange briter, som vi har som kolleger
rundt på landets mange IT-arbejdspladser er mærket af usikkerheden over, hvad
der skal ske.
Selvfølgelig er det træls, at vi skal bruge tid, energi og ressourcer på, at det hele
hænger og svæver i luften. Al den tid og penge kunne vi helt sikkert have fået
noget mere konstruktivt ud af, hvis ikke vi skulle holde os klar til at håndtere alle
de mulige og umulige situationer, det hele kan ende med.
\

KORT OM EWC
European Workers Council er et europæisk samarbejdsudvalg, som
skal være i alle større europæiske virksomheder, hvis de har mere
end 1000 medarbejdere og mindst 150 medarbejdere i to medlemsstater. De sidste tal viser, at godt 19 millioner ansatte arbejder i virksomheder med et sådant samarbejdsudvalg. Ordningen med EWC
dækker både EU-lande såvel som EEA-lande, hvilket er EU-lande
plus Norge. Lichtenstein og Island.

”

Gevinsten ved møderne i det europæiske samarbejdsudvalg er nemlig mere end det, som er på
dagsordenen.”
Flemming Uldall, medlem af SAMDATA’s bestyrelse
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Af Malene Mølgaard. mail@storyseller.dk
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PAUL FLYTTEDE TIL DANMARK
FOR AT SIKRE SIG MOD BREXIT
”Jeg er i en privilegeret situation,” siger
Paul Chaplin, der kommer fra Leicestershire i Midtengland, men er flyttet
til Danmark for at bo og arbejde som
IT-mand.

Da briterne i 2016 stemte Storbritannien ud af EU, besluttede IT-manden Paul Chaplin at forlade den kaotiske politiske situation i sit
hjemland og bosætte sig i Danmark sammen med sin danske kæreste – for en sikkerheds skyld.
For halvandet år siden flyttede den 33-årige brite Paul Chaplin fra England til
København med sin danske kæreste gennem 14 år. De mødtes som studerende
og har levet sammen i England siden.
Men da det stod klart, at briterne ville ud af EU, tog parret den endegyldige beslutning af flytte til Danmark for at sikre sig retten til at bo og arbejde her i landet
inden den endelige løsrivelse.
”Da jeg flyttede hertil, kendte vi resultatet af Brexit-afstemningen, så jeg brugte
straks mine rettigheder som EU-borger til at få mit opholdsbevis,” fortæller Paul
Chaplin og forklarer, at det teknisk set ikke er er en tilladelse til at være i Danmark, da han som nuværende EU-borger bosiddende i Danmark inden Brexits
effektuering allerede har ret til at være her i landet.
”Så jeg er sikker her. Men det er mest på grund af den danske regering, for vi
ved stadig ikke, hvordan tilbagetrækningsaftalen vil blive. Boris Johnson (den
engelske premierminister, red.) har ændret aftalen, som Theresa May (Boris
Johnsons forgænger, red.) lavede, og det er ikke en god aftale, men i det mindste
er jeg garanteret, at jeg kan blive her. Havde jeg ventet til efter Brexit, ville jeg
behøve et visa for at flytte til Danmark,” siger Paul Chaplin og forklarer, at han
derfor som sådan ikke venter i uvished på noget.
”Jeg er i en privilegeret situation. Den danske regering lavede en lov i marts for
at sikre, at jeg som brite kan blive, hvis der bliver en no deal. Så det tog noget
worry off my mind,” siger han lettet.

Ikke må krydse grænsen
Han fortæller, at i Danmark føler han ikke, at politik er noget, han behøver
bekymre sig om.
”Men indtil den dag, jeg kan få dansk statsborgerskab, vil jeg være bekymret
over, om noget kan blive ændret, eller der sker noget. Og jeg har jo stadig familie
derovre. Jeg har halvsøskende på 10, 7 og 2 år og håber, at Brexit ikke kommer til
at betyde for meget for dem.”
Helt lavpraktisk betyder situationen for Paul Chaplin, at når han tager på ferie
eller besøger sin familie i England, så er det vigtigt, at han husker sit opholdsbevis, så han kan dokumentere, at han allerede bor her, når han rejser hjem til
Danmark igen. Og han skal gå igennem immigrationskontrollen i lufthaven og ikke
den sædvanlige for EU-borgere.
”Og så vil jeg nok ikke kunne bo i København og arbejde i Malmø, fordi jeg ikke
må krydse grænsen for at arbejde,” siger han.
Brexit på arbejdspladsen
For et års tid siden giftede Paul Chaplin sig med sin danske kæreste Frederik.
De bor i København, hvor han ’adore living’ med kun 13 minutters cykeltur til sit
arbejde tæt på Christiansborg. At han nu er gift med en dansker betyder, at han
kan søge om dansk statsborgerskab seks år efter sin ankomst i stedet for efter
ni år. Og det er planen.
\ SIDE 5

”Men reglerne er forfærdeligt komplekse,” siger Paul Chaplin, der til gengæld var
ret overbevist om, at det ville være nemmere for ham at finde et job, når han er
uddannet inden for computerteknologi.
Siden april i år har han været ansat i IT-virksomheden Legal Monster som frontend udvikler. Her arbejder han på de dele af kundernes webshops, som brugerne
ser i deres browser.
Hvilke dataregler
Som lovgivningsfokuseret IT-virksomhed er det en del af firmaets service at gøre
det lettere for kunderne at overholde GDPR-lovgivningen, privatlivsrettigheder
vedrørende opbevaring af data og internationale marketingregler. Desuden er direktøren halvt dansk og halvt britisk, og alt det gør, at Brexit er noget, kollegerne
dagligt taler om på arbejdspladsen både i privat og arbejdsmæssig sammenhæng.
”Vores fokus er internationalt, men når England forlader EU, ved vi ikke, hvilke
dataregler de får,” siger Paul Chaplin, som dog ikke har ansvar for den del i sit job,
fordi firmaet har en advokat, der tager sig af GDPR-lovgivningen.
”Nu har Europa lige fået samme retningslinjer, og så kunne det ende med, at
der igen kommer forskellige regler. Det skal vi tage i betragtning,” siger han og
forklarer, at det indtil nu ikke er et problem, da virksomheden indhenter samtykke
fra brugerne individuelt i forhold til brug og opbevaring af data.
Crazy og hjerteskærende
Som skatteborger og med tilladelse til at opholde sig og arbejde i Danmark
har Paul Chaplin adgang til det danske sundhedsvæsen og på sigt ret til dansk
folkepension. Folkepensionen bekymrer den 33-årige IT-medarbejder sig dog ikke
meget om endnu, men han sparer op via sin arbejdsmarkedspension.

På det personlige plan er Paul Chaplin og kollegerne mere følelsesladet omkring
den forestående Brexit.
”Vi synes alle sammen, det er crazy. Vi kæmper med at forstå, hvorfor det er en
god ide,” siger han og peger på de britiske medier som ansvarlige for en stor del
af årsagen til Englands løsrivelse fra resten af Europa.
”Det har givet mig mange bekymringer i mange år. Der har været fremmedhad
og halve sandheder i de britiske aviser. Det har ført til en polarisering af samfundet, og jeg er bange for, at det vil føre til et opbrud af Storbritannien, og at det
er sandsynligt, at Nordirland og Skotland vil løsrive sig. Det land, jeg voksede op
i, er ikke til at kende mere. Det føles som om, Storbritannien vender ryggen til sin
nærmeste naboer. Det er hjerteskærende,” siger han frustreret.
\

LÆRTE DANSK MED
LOGISK ANALYTISK HJERNE

\

Britiske Paul Chaplin har aldrig fået danskundervisning. Alligevel taler
han udmærket dansk og kan forstå og læse dansk uden problemer,
selvom han ikke selv føler sig sikker nok til at tale og skrive dansk med
kunder på sit arbejde. I sin tid lærte han systemerne i dansk grammatik
af sin kæreste, og resten forklarer han med, at fordi han arbejder med
software og har en logisk analytisk hjerne, så har han brugt det til at
genkende mønstre i sproget.

\
Peter James Stark
Brexit-ekspert,
britisk statsborger
og tidligere politisk
rådgiver i HK.

7 SKARPE OM

HVAD ER DER STØRSTE
FORANDRINGER PGA. BREXIT?
Briter i Danmark har aldrig skullet tage stilling
til, om de måtte være her, fordi det har været
reguleret af arbejdskraftens frie bevægelighed. Det er en grundpille i EU, som sikrer alle
arbejdstagere retten til at tage arbejde i alle
EU-lande. Men når Storbritannien forlader EU,
forlader man også hele det regelsæt.
HVAD BETYDER DET FOR DANSKERE
I STORBRITANNIEN?
Det betyder et helt andet system for at få lov at
arbejde i Storbritannien, som bliver meget mere
lig det amerikanske og det australske system,
der er pointbaseret, og hvor det ikke er en selvfølge at man kan rejse til England og søge job
og tage sine dagpenge med eller for at studere
og tage dansk SU med.
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HVILKEN BETYDNING FÅR BREXIT FOR
BRITISKE STATSBORGERE I DANMARK
SOM DIG SELV?
Danmark har signaleret meget tidligt, at man
var villig til at indgå straks-lovgivning i tilfælde
af no deal for at sikre briter her i landet. Men
der er stadig usikkerheder om ganske almindelige ting som folkepension, arbejdsmarkedspension og en masse ting, man ikke kan tage højde
for, og som gør, at man er dårligere stillet.
Hvad betyder Brexit for andre rettigheder?
Rigtig mange danskere har arbejdet i Storbritannien i en periode af deres karriere. Hvis du
som dansker har boet og arbejdet i Storbritannien i flere år, så har man hidtil været berettiget til
at få de års pensionsopsparing udbetalt fra den
britiske stat. Efter Brexit ved man ikke, hvad
der sker.

Storbritannien træder ud af EU. Derfor er det
meget vigtigt for briter i Danmark eller danskere
i Storbritannien at sørge for at have de rigtige
papirer, der kan bevise, at man har permanent
opholdstilladelse eller, at man har boet og arbejdet i det land, man ønsker at være i. Efter Brexit
vil man blive betragtet som tredjelandsborger,
og så har man ikke de rettigheder fremadrettet
som EU-borgere tidligere har haft.

ER DER ANDRE RETTIGHEDER,
BREXIT FÅR BETYDNING FOR?
F.eks. noget så simpelt som når man er på ferie
og skal bruge det blå sygesikringskort, som er
aftalt mellem EU-medlemslandene omkring
betaling af sundhedsvæsen. De regler vil ikke
gælde mig og andre briter, og så skal vi have en
forsikring.

HVAD ER DIN EGEN SITUATION?
Jeg er britisk statsborger og har permanent
opholdstilladelse. Så det kan godt være, jeg er
mindre bekymret. Men det er en usikkerhed,
som ligger og nager. Også fordi vi ved ikke,
hvordan udviklingen bliver fremadrettet. Så
selvfølgelig vil jeg bare en gang for alle have
dansk statsborgerskab.

HVAD KAN MAN GØRE FOR AT
SIKRE SIG INDEN BREXIT?
Det vigtige er, hvilken status man har, når

HVEM ER PROBLEMET STØRST FOR?
Det største problem er for folk, der fremadrettet
i deres karriere vælger at flytte fra Danmark for
at bo i Storbritannien og vice versa. De vil opleve en helt anden tilgang. Hidtil har det været en
rettighed at studere og arbejde i Storbritannien,
men fremover vil det være afhængige af de
politiske lovgivere.

\

Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

\ DET BETYDER BREXIT FOR DIG

DANSK INDUSTRI:

PAS PÅ MED PERSONDATA
EFTER BREXIT

Har man som virksomhed ikke styr på reglerne for, hvordan persondata kan krydse grænserne mellem
Storbritannien og resten af EU efter Brexit, kan det koste dyre bøder. I Dansk Industri råder man
medlemsvirksomhederne til hurtigt at få styr på sit behov for at overføre persondata til Storbritannien.

Paragraffer er en forunderlig abstrakt konstruktion.
Mens Storbritannien på trods af Brexit og Boris ikke synes at have forandret sig
synderligt de sidste tre år, vil der alligevel være en verden til forskel for danske
virksomheder, hvis ikke det britiske parlament godkender den aftale premierminister Boris Johnson indgik med EU i oktober. I hvert fald når det gælder de
europæiske regler for databeskyttelse – GDPR-forordningen.
”Den forordning fastsætter, at hvis man skal flytte persondata til et land uden
for EU, så skal man tage nogle ekstra forholdsregler. Det skyldes, at man som
udgangspunkt antager, at lande uden for EU ikke har samme høje databeskyttelse som inden for EU. Alle EU-lande betragtes som sikre, mens andre lande
som udgangspunkt ikke er sikre. Hvor mærkeligt det end lyder, er Storbritannien

sikker dagen inden udmeldelsen, men hvis landet forlader EU uden en aftale, vil
det dagen efter være et usikkert tredjeland,” siger Ulla Lyk-Jensen, seniorchefkonsulent i Dansk Industri (DI).
Relevant problem
Ud over EU-medlemsstaterne er en række lande godkendt som sikre tredjelande.
Det gælder f.eks. Israel, Færøerne og Schweiz, mens Grønland f.eks. ikke er et
sikkert land at sende persondata til.

\ fortsættes side 20
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Hvis Storbritannien skal kunne betragtes som et sikkert tredjeland, kræver det en
godkendelse fra EU-Kommissionen. Ifølge Dansk Industri vil det først forventes
at kunne ske sidst i 2020. Ender Storbritannien i en periode med mærkaten
”usikkert tredjeland,” skal virksomheder holde tungerne mere end almindeligt
snor-lige i deres munde. De er nødt til at få klarhed over, dels om de har behov
for at overføre persondata til det tidligere EU-land, og dels om sådanne data kan
tilgås fra Storbritannien.
”Det problem kan være relevant for alle virksomheder. Men det er især relevant
for virksomheder, med både danske og britiske afdelinger. De skal være obs på,
hvor de har deres data om medarbejderne. Det kan også være data om kunder.”
siger Ulla Lyk-Jensen.
God ro og orden
Samtidig skal de sørge for at have den fornødne dokumentation klar om deres
persondatapolitik.
Ifølge hende er det ikke umuligt at overføre persondata til Storbritannien efter
Brexit, men det kræver et nyt såkaldt overførselsgrundlag. Man kan f.eks. bruge
en af EU’s standardkontrakter og på den måde forpligte den, man overfører til på
at beskytte de overførte data.
Gør man ikke det, kan det koste dyrt.
”Så risikerer man at få bøder som fastsat i GDPR-reglerne. Det er ikke kun noget,
der vedrører IT-virksomheder. Det vedrører alle virksomheder, også f.eks. en
maskinvirksomhed med en mailserver, der kan tilgås fra England. Man er nødt til
at komme rundt i alle hjørner af en organisation, og vi råder til, at man kigger på
Datatilsynets vejledning om det her,” siger Ulla Lyk-Jensen.

(MEGET)
KORT OM GDPR
Databeskyttelsesforordningen eller General Data Protection Regulation
(GDPR), trådte i kraft 25. maj 2016 og fandt anvendelse i alle medlemslandene to år senere, den 25. maj 2018. Ideen med reglerne er at
beskytte EU-borgernes data mod misbrug. Reglerne er gennemført
i dansk lov med databeskyttelsesloven. Reglerne giver almindelige
mennesker en række rettigheder i forhold til både virksomheder og det
offentlige. Overtrædelser af reglerne kan medføre meget høje bøder for
erhvervsvirksomheder som offentlige myndigheder. Man kan finde flere
informationer på Datatilsynets hjemmeside om Brexit og GDPR.

Og nu kommer der endnu en central mellemregning: Ender det med et hårdt
Brexit, hvor Storbritannien bare forlader EU uden en aftale, skal virksomhederne
sørge for at få de ting på plads i en rygende fart.
”Så kommer den kolde spand vand bare hurtigere. Dagen efter briternes udtræden skal virksomhederne have formaliteterne på plads.”
Hvis det britiske parlament derimod har godkendt Boris Johnsons aftale med EU
efter det britiske valg den 12. december 2019, kan det hele foregå i mere god ro
og orden. I aftalen er der nemlig en overgangsordning, som betyder at virksomhederne kan fortsætte, som de plejer indtil udgangen af 2020. Også med hensyn
til overførsel af persondata.
Få en ordnet måde at komme ud
I det hele taget er det usikkerheden om, hvad Brexit betyder, som volder mange
af de største kvaler for det danske erhvervsliv, hvis man spørger Ulla Lyk-Jensen.
I bedste fald vil der efter det britiske valg komme et ordnet forløb, hvor det igen
er til at lægge planer for fremtiden på det britiske marked.
”Vi håber på, at briterne forlader EU med den aftale, som Boris Johnson har
forhandlet på plads. Den sikrer virksomhederne en overgangsordning, som gør,
at de kan fortsætte med at handle med deres britiske kunder og leverandører,
som de plejer indtil udgangen af 2020. Imens skal EU og Storbritannien forhandle
alle dele af det fremtidige handelsforhold på plads. De har ikke lang tid, og vi ved
selvfølgelig ikke, hvad de forhandlinger ender med, men det er under alle omstændigheder en ordnet Brexit, hvor danske virksomhederne ved, hvad de har at
gøre med indtil udgangen af 2020,” siger Ulla Lyk-Jensen.
\

GDPR-forordningen fastsætter, at man kun
kan flytte data mellem lande uden et samtykke fra den person, som de data vedrører,
hvis det er til et sikkert tredjeland, fastslår
Ulla Lyk-Jensen, senior chefkonsulent i
Dansk Industri (DI).
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\ EU HAR FORBEREDT
SIG TIL IT-BREXIT
Hvad sker der, hvis Brexit går helt galt? Eller – i bedste fald
– går efter planen? Det kan både IT-virksomheder og deres
medarbejdere finde svar på i en lang række beredskabsplaner,
som EU’s embedsmænd har udarbejdet på IT-området.
Generelt stiller det virksomheder med base i Storbritannien
vanskeligere end ellers. I stedet for at kunne nøjes med at være
godkendt i United Kingdom skal virksomheder alt efter de
enkelte regelsæt godkendes enten i et af de 27 andre medlemslande eller, hvis det går helt galt, godkendes i hvert af samtlige
medlemslande. Med mindre selvfølgelig at man kan komme frem
til en anden løsning gennem forhandling.
Et eksempel på, hvor det kan ramme britiske teleselskaber; de
vil ikke længere nyde godt af de fælles regler for roaming mellem forskellige teleselskaber. Og hvad der er værre, vil britiske
forbrugere heller ikke være beskyttet af EU’s grænser for, hvor
meget andre telefonselskaber kan kræve betaling for, at deres
mobiltelefoner roamer på deres netværk, når de f.eks. er på
nettet uden for United Kingdom.
Er du interesseret i at vide mere, kan du finde de enkelte dokumenter fra EU-Kommissionen på webadressen nedenfor.
EU-Kommissionen ønsker ikke officielt at uddybe disse dokumenter eller de øvrige oplysninger på EU’s Brexit-website for
nuværende, lyder svaret fra den officielle talsmand på området,
Johannes Bahrke i en mail til SAMDATA Magasinet.
Kilde: ec.europa.eu/info/brexit-preparedness

”Usikkerheden er i sig selv
problematisk. Man sætter
projekter på holdt. Investeringer bliver holdt tilbage,
fordi vi ikke ved, hvilke regler,
man skal forholde sig til,”
siger Kim Stensdal, chef for
kommunikation og viden i
organisationen Dansk IT.

DANSK IT:

USIKKERHEDEN
ER DET VÆRSTE
Også i den danske IT-verden venter man på klarhed over, hvad
skilsmissen mellem EU og Storbritannien vil betyde. Usikkerheden er det største problem, mener man i Dansk IT. Men måske er
der også fordele ved den britiske udtræden af EU.
Når turisterne tager selfies på Trafalgar Square, går i biffen på Leicester Square
eller shopper i Oxford Street, er det næppe IT, der ligger forrest i hjernebarken.
Dog med forbehold for, at de har sat kursen mod en af Londons tre Apple Stores.
Men den engelske metropol er også et af knudepunkterne i den europæiske
IT-verden. Store IT-giganter har deres hovedkvarterer i London. Og derfor venter
den danske IT-verden på, at de engelske politikere sammen med EU kommer
frem til en skilsmisseaftale.
”Usikkerheden er i sig selv problematisk. Man sætter projekter på holdt. Investeringer bliver holdt tilbage, fordi vi ikke ved, hvilke regler, man skal forholde sig til,”
siger Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden i organisationen Dansk IT.
Skal starte forfra
Ingen ved med sikkerhed, under hvilke vilkår briterne vil kunne handle med EU.
Kan IT-folk stadig rejse frit ind og ud af Storbritannien? Hvad med varer og services? Spørgsmålene er mange, og går det galt kan det koste dyrt for virksomhederne på begge sider af den stiplede linje på kortet.
”Måske kommer vi ikke til at mærke den store forskel. Eller bliver det virkeligt
det hårde Brexit, hvor vi skal til at starte helt forfra. Det vil være en omvæltning.
Lige så længe jeg har været i det digitale game, har man skullet til London for det
ene eller det andet,” siger han.
Solstrålen midt i det hele
Mens det selvfølgelig kan være træls for danske IT-virksomheder, går usikkerheden dog også ud over briterne selv, påpeger Kim Stensdal.
”Udenlandske virksomheder kan meget vel begynde at se sig om efter andre
steder i EU at placere salgskontorer eller udviklingsopgaver. Det kan måske være
solstrålen midt i det hele, at vi i Norden kan få glæde af det. Her er måske en mulighed for, at vi kan spille en større rolle i den europæiske IT-verden,” siger han.
\
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\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

SÅDAN RAMMER BREXIT DANSKE VIRKSOMHEDER

USIKKERHED, TABT OMSÆTNING
OG ØGEDE UDGIFTER

På samfundsplan løber regningen for Brexit op i mange milliarder på grund af uvisheden og fordi virksomhederne må gardere sig med
ekstra bemanding. SAMDATA Magasinet har talt med to af de virksomheder, der betaler regningen.
De er egentlig ganske fortrøstningsfulde – de danske virksomhedschefer – når
man ringer rundt og spørger til Brexit.
De synes, de har styr på det. De ville egentlig bare ønske, at briterne kunne få en
aftale på plads.
Men når man spørger lidt mere ind, viser det sig, at en del af dem har taget deres
forholdsregler. De har udstationeret et par eksperter, åbnet et London-kontor
eller forberedt flytning af data.

De kalder det investeringer, men reelt er der tale om, at de har brugt millioner
på at sikre sig, hvis nu det skulle ende med et hårdt Brexit, hvor alle de gamle
EU-regler ikke længere gælder.
Hvis det bliver virkelighed, kan virksomhederne ikke regne med varernes frie
bevægelighed. De kan ikke flytte medarbejdere frit til og fra London. Og de kan
ikke regne med at EU har et samlet sæt GDPR-regler. De skal til at fortolde varer,
søge visa eller flytte data – og det koster.
Rapport: Brexit kan halvere dansk vækst
Hvor mange millioner der er brugt, og hvor meget Brexit reelt har kostet danske
virksomheder er der ingen der ved.
Men umiddelbart efter Brexit-beslutningen udgav Copenhagen Economics en
rapport for Udenrigsministeriet, hvor de beskrev de mulige scenarier for dansk
økonomi.
Den rapport viste, at uanset hvilken løsning det ender med, så kommer det til at
koste Danmark adskillige milliarder i på bruttonationalproduktet.
Skulle det ende med den mildeste form for Brexit, hvor aftalerne mellem EU og
Storbritannien kommer til at ligne dem, som findes mellem EU og Norge, vil det
betyde en nedgang i BNP på 0,2 procent – svarende til fire milliarder kr. årligt.
Det forudsætter at ingen af parterne i nævneværdig grad laver tekniske handelshindringer for at holde modpartens varer ude.
Ender det med et hårdt Brexit uden en aftale, regner økonomerne med, at
Danmark bliver ramt langt hårdere – nemlig med en nedgang på hele 0,7 procent
i BNP – svarende til 24 milliarder kr.
Til sammenligning voksede Danmarks BNP i 2018 med 1,5 procent og dermed
kan et hårdt Brexit halvere væksten i Danmark. I forvejen har Danmarks vækst
haltet betydeligt efter f.eks. EU’s gennemsnitsvækst efter 2000.
Ved redaktionens slutning var det endnu uklart, hvilken form for aftale, der vil
komme i hus.
Hele tre britiske premierministre er gået af efter Brexit, der har været to parlamentsvalg og tre gange har underhuset afvist den aftale som tidligere premiereminister Theresa May havde forhandlet hjem med EU.
Den nye premierminister Boris Johnsons utraditionelle lederstil, hvor han bl.a. har
forsøgt at sende Underhuset hjem på orlov – uden held – har øget usikkerheden.

\ TIDSLINJE HOVEDPUNKTER I EU’S UDVIKLING

1958, 1. januar
Rom-traktaten træder i kraft. Det Europæiske Økonomiske Fælleskab træder i kraft
med Vesttyskland, Italien, Frankrig, Belgien,
Nederlandene og Luxembourg.
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1972, 2. oktober
Storbritannien, Irland, Danmark og Norge
holder folkeafstemninger om EF. Nordmændene stemmer imod, men i de øvrige tre
lande er befolkningen positiv og EF udvides
fra 6 til 9 lande fra den 1. januar 1973.

1975, 5. juni
Ved en folkeafstemning bekræfter briterne,
at de fortsat vil være medlem af EF. 67,2
procent stemmer ”Ja”.

2016, 23. juni
Brexit-valg: 51,9 % af briterne stemmer for
at forlade EU. Dagen efter træder premierminister David Cameron tilbage i skuffelse
over resultatet. Pundet falder 20 procent
over for Euroen umiddelbart efter.
Tre uger senere tiltræder Theresa May som
ny premierminister.

Britisk usikkerhed koster millioner
Den usikkerhed har betydet, at britiske virksomheder har afholdt sig fra store
investeringer, indtil de kunne se, hvordan Brexit endte. En opgørelse fra Bank of
England viser, at Brexit decideret har fået britiske virksomheder til at mindske
deres investeringer.
For tætte samhandelspartnere som Danmark kan det betyde mindre efterspørgsel, når nye udviklingsprojekter går i stå.
Et af de firmaer der har mærket det, er Mobile Industrial Robots - MiR fra Odense, der ellers har stor succes med at sælge transport-robotter. Firmaet nærmest
svømmer i succes med trecifrede vækstrater, men det britiske marked hænger
efter de andre markeder, forklarer Jakob Bebe, der er salgsdirektør for UK og
Skandinavien.

2016, 7. december
Underhuset godkender Theresa Mays
exit-plan. Den 29. marts 2017 beder Theresa
May formanden for Det Europæiske Råd
Donald Tusk om at aktivere Artikel 50 og
dermed sætter hun gang i Storbritanniens
udmeldelse af EU.

2017, 8. juni
Theresa May udskriver valg i håbet om at få
et styrket mandat. Der sker det modsatte –
De Konservative går tilbage og må forme en
mindretalsregering. Brexit forhandlingerne
begynder en uge senere.

”Brexit rammer os på den måde, at vi kan mærke en usikkerhed, når vi er ude
hos kunderne. De venter på afklaring.”
MiR har så kraftig en succes på verdensplan, at de i seneste regnskabstal næsten har tredoblet omsætningen til over 200 millioner. Derfor betyder usikkerheden i det britiske marked ikke det helt store, men Jakob Bebe ser alligevel frem
til en afgørelse, fordi den vil sætte gang i en række projekter, som lige nu står på
standby.
”Vi er lige ved at sige, at vi gerne ser en afgørelse, næsten uanset hvordan den
bliver. Når aftalen kommer i hus, regner vi med en catch up-effekt, som kan
resultere i et tocifret millionbeløb i omsætning.”
\ fortsættes side 12

2018, 14. november
EU fremlægger ”The Brexit withdrawal
agreement”, der kort efter bliver godkendt af
EU’s medlemsstater.
2019, 29. marts
Underhuset afviser for tredje gang den aftale Theresa May har indgået med EU.
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”

Brexit rammer os på den måde, at vi kan mærke en
usikkerhed, når vi er ude hos kunderne. De venter på
afklaring.
Jakob Bebe, salgsdirektør, Mobile Industrial Robots - MiR

Han ser dog også positive ”bivirkninger” ved Brexit.
”En del østeuropæere har forladt Storbritannien, og det giver en mangel på arbejdskraft, som i sidste ende kan betyde, at de britiske virksomheder bliver nødt
til at automatisere – og dermed investere i flere robotter.”
Kurs-usikkerhed og GDPR
Det danske sikkerhedsfirma CSIS Security Group har mærket Brexit både i form
at tabte indtægter, ekstra udgifter og større fokus på GDPR-regler.
Umiddelbart efter Brexit-afstemningen i 2016 faldt det britiske pund markant, og
det kunne mærkes ret kontant for CSIS.
”Kursfaldet barberede 20 procent af omsætningen på nogle af vore store britiske
kunder,” forklarer firmaets stifter og sikkerhedsekspert Peter Kruse. CSIS leverer
sikkerhedsløsninger til en stribe af de store britiske banker, og da man er glad for
at have de kunder, har man indtil videre bidt tabet i sig.
Men firmaet har også måtte bide ekstra omkostninger i sig.
”Vi har åbnet kontor i London, hvor vi har ansat tre personer. Det har vi både
gjort for at være sikre på ikke at løbe ind i problemer med arbejdstilladelser, men
også fordi vi har forberedt os med en ny datacenter-løsning. For at sikre, at vi
ikke løber ind i problemer, sørger vi for, at vore kunders data ligger i England, når
Brexit træder i kraft,” fortæller Peter Kruse.
De seneste par år har der været kraftig vækst inden IT-sikkerhedsbranchen som
følge af de mange angreb med ransomware, CEO-fraud og hacking generelt. Det
har CSIS Security Group også nydt godt af med vækstrater på ca. 20 procent,
og derfor har Brexit-udfordringerne ikke været større end, at man tager det i stiv
arm.
”Vi investerer løbende for, at vi ikke skal blive fanget på bagkant, men i det
samlede regnskab har det ikke haft afgørende betydning, understreger Peter
Kruse,” der glæder sig over, at firmaet nuværende kunder har fastholdt deres
engagement med CSIS.
\

\ TIDSLINJE HOVEDPUNKTER I EU’S UDVIKLING
2019, 24. maj
Theresa May trækker sig som
leder af Det Konservative Parti. To
måneder senere tager Boris Johnson over som ny premierminister.

2019, 28. august
Boris Johnson offentliggør, at han
vil opløse parlamentet. Mindre end
en måned senere afgør Højesteret,
at handlingen er ulovlig.

2019, 28. oktober
EU tilbyder for tredje gang at
forlænge forhandlingerne, så
Storbritannien først skal forlade
EU den 31. januar 2020.

2019, 12. december
Briterne afholder parlamentsvalg.
Resultatet kan på afgørende
måde påvirke det videre forløb,
som både kan ende med et hårdt
Brexit den

(Kilder: Folketinget.dk, Wikipedia, Danmarkshistorien.dk, Europa.eu.)
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31. januar 2020,
med genforhandling af aftalen med
EU eller med en ny folkeafstemning om Brexit.

\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

\ DET BETYDER BREXIT FOR DIG

PROFESSOR: BREXIT
ER TO SKRIDT BAGLÆNS
EU har skabt en dyb integration, som gør det nemt at flytte varer, dele tanker og skabe vækst.
Det er dét, som briterne risikerer at smide overbord, påpeger en økonomiprofessor.
Briterne er med Brexit ved at smide fordelene
ved de seneste 50 års globalisering og europæisk samarbejde ud, mener Philipp Schröder, der
er professor i økonomi ved Aarhus Universitet.
Han understreger, at det ikke kun handler om
lidt toldpapirarbejde, men om nedbrydning af
barrierer.
”Vores samfundsudvikling har været én lang
afskaffelse af barrierer. Da vi opfandt jernbanen
var den med til at afskaffe afstanden som barriere. Når vi har harmoniseret standarder, så har
det gjort det nemmere at skabe varer og ydelser
på tværs af lande og forskellige kulturer.”
Det handler heller ikke bare om at flytte varer,
men også om ideer og om at skabe store markeder, som kan bære omkostningen af forskning
og innovation – f.eks. i insulin.
”Gevinsten ved at være åben over for verden
er også import og eksport af ideer. De friheder
skaber produktivitet og vækst, som vi har brug
for”
Varer flyder over mange grænser
Philipp Schröder peger på, at man nemt
undervurderer kompleksiteten af værdi-kæder. Både varer, services og ideer krydser ofte
mange grænser på deres vej fra råvarer over
halvfabrikata til veldesignede produkter ude hos
forbrugeren.
”En tredjedel af det, vi eksporterer, har vi i virkeligheden først importeret fra andre lande. Når
der er told-krig mellem USA og Kina, så rammer
det også Danmark. Hvis kineserne lader være
med at købe en maskine fra Tyskland, så rammer det en underleverandør i Danmark. Derfor
er det ret kritisk, hvad Brexit kan gøre ved hele
integrationen.”

Han frygter også, at nye toldbarrierer kan blive
en anledning til, at briterne forsøger at beskytte
sig selv.
”Lur mig, om der ikke kommer nye standarder
for medicin og sundhed. Det kunne være, at den
britiske pharma-industri ret hurtigt efter Brexit
var i stand til at overbevise regeringen om, at
der skulle indføres nogle regler, som passer dem
selv lidt bedre.”
Derudover er det også vigtigt at se på dybden
af integrationen. Vi er i virkeligheden ikke
nået ret langt på det område, påpeger Philipp
Schröder.
”Vi har fået skabt en vis integration, når det
kommer til fysiske varer, men meget bliver
stadig standset af grænser. Det sker f.eks. ret
sjældent, at folk får revisorydelser eller
pensionsordninger på tværs af grænser.”
Worst-case: Britisk skattely
Han frygter, at briterne ikke bare vil beskytte
egne markeder, men vælger decideret at lukrere
på EU som nabo.
”Det kan være, at de holder sig inden for
told-union som Norge, men det er også muligt,
at de laver et skattely ved siden af Europa. Det
ville være et ret trælst scenarie, hvor de forsøger at snylte på et marked med 500 millioner
kunder, mens skattely er altså kun et quickfix.”
Selv om Brexit er et skridt i den forkerte retning,
så mener han ikke, at Brexit er en dramatisk
katastrofe.
”Vi mister ikke årtiers velstand. Men uanset
hvad der sker, så er briterne de største tabere i
hele Brexit-forløbet, siger Philipp Schröder.
\

”

Vores samfundsudvikling har
været én lang afskaffelse af
barrierer, som har skabt vækst.
Med Brexit går briterne den
forkerte vej.
Philipp Schröder, professor, Aarhus Universitet
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\ Af Andreas Rasmussen. ar@andreas-rasmussen.dk

SHIPPINGFIRMA KOMMER
SIKKERT I HAVN TRODS BREXIT
Det kan være en kompliceret affære at få en container transporteret fra den ene ende af verden til den anden. Brexit kommer næppe til
at gøre det lettere, men et tæt samarbejde med myndigheder og samarbejdspartnere har givet Blue Water Shipping roligt farvand.
Der har været høj sø i europæisk politik de sidste tre år, og bølgerne har endnu
ikke lagt sig. I kølvandet på Brexit er også shippingbranchen blevet kastet ud på
dybt vand, for transport til og fra Storbritannien spiller en nøglerolle for en række
af havets aktører.
I Blue Water Shipping er Kim Fialla en af dem, der har forsøgt at få skibet i land.
Han er Head of Business Development & Finance og blandt andet ansvarlig for
shippingkæmpens IT-løsninger på havnen.
”Det store spørgsmål handler om toldbehandling,” forklarer han. Firmaet står
nemlig for al godstransport ind og ud af Esbjerg Havn, og det er ikke så lidt.
Faktisk var det 4,5 millioner ton sidste år.
”Nu skal alting toldbehandles. Det er dér, hvor vilkårene er ændret, hvis der
kommer et Brexit. Pludselig skal vi anmelde alle trailere til Toldstyrelsen, når de
ankommer til terminalen. Det er ikke anderledes end til andre tredjepartslande,
men det har ikke været noget, vi skulle tidligere,” siger han.
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Fuldautomatisk terminal
Blue Water Shipping driver den såkaldte RoRo-terminal i Esbjerg Havn. RoRo
betyder roll-on, roll-off, og dækker over, at køretøjer og gods kan køres direkte
om bord.
Det er Kim Fialla, der står for at optimere arbejdsprocesser og IT-løsninger, så de
både er effektive og passer til de gældende regler. Og det er altså her, at Brexit
spiller en ikke uvæsentlig rolle.
”Alt i terminalen er fuldautomatisk, fra du ankommer til havnen, og indtil traileren
står på skibet. Det er dér, vi har brugt flest ressourcer i forbindelse med Brexit,”
fortæller han og forklarer, hvordan det fungerer:
”Alle trailere bliver checket elektronisk ind af vognmanden med et unikt referencenummer, som de har fået af DFDS. Når han indtaster nummeret, får han så at
vide, hvilken bås han skal stille traileren i, og eventuelt også, hvilken trailer han
skal tage med tilbage. Vi leverer helt enkelt laste- og lodseydelsen for DFDS, der
står for selve transporten.”

Hvis Brexit rent faktisk bliver gennemført, kommer der yderligere et led ind.
”Det er vores ansvar at kommunikere med Toldstyrelsen, når en enhed ankommer til terminalen. Vi forespørger elektronisk, om enheden er korrekt toldbehandlet, hvorefter vi får et go eller no go retur fra Toldstyrelsen, om enheden må
lastes,” siger Kim Fialla.
Mange møder
Det er altså integrationen mellem DFDS, der står for selve transporten, Toldstyrelsen, der står for godkendelsen og så Blue Water Shippings egne systemer, der
har været en udfordring.
”Vores system er et eget udviklet system, som hidtil kun har skullet kommunikere med DFDS’ systemer. Nu skal det også kunne snakke med Toldstyrelsen,”
forklarer han.
Selve udviklingen har ikke været den største udfordring. Det har været at finde
ud af, hvad det præcis var, der skulle laves.
”Vi har været med som rådgivere i processen, hvor vi har skullet afklare, hvilke
oplysninger kunderne skulle give til DFDS, så indberetningen til Toldstyrelsen
kunne blive korrekt. Først derefter har jeg sat vores programmører i gang med at
løse opgaven,” fortæller han.
Det sværeste har været at få afklaret, hvilken situation de skulle forberede
systemet til.
”Det tungeste har været at gå til en masse møder. Vi har hele tiden forberedt os
på worst case-scenario. Der har jo været nogle deadlines, der skulle nås, og Toldstyrelsen har også haft drøntravlt med at forberede sig. Det har i virkeligheden
været mere møder end IT-udvikling. Vi har ikke kunnet sætte udviklingen i gang,
før vi var enige om, hvad der skulle laves, altså hvilket scenarie vi forberedte os
på. Jeg tror det samme gør sig gældende for alle andre, der forbereder sig på
Brexit,” siger Kim Fialla.
Lærerigt forløb
Selvom der stadig ikke er afklaring på, hvorvidt og i så fald i hvilken form Brexit
bliver til noget, så har Blue Water Shipping forberedt sig meget grundigt. Faktisk
er virksomheden klar til at trykke på “den store knap”, hvis Brexit skulle blive en
realitet over natten.
“Den sidste deadline vi arbejdede op mod var den i oktober. Der var vi forberedt
på at kunne gå live. Vi har testet det hele og det virker. Vi er så klar, som vi kan
være. Det eneste, vi skal, er at trykke på knappen, hvis det bliver aktuelt,” fortæller han og påpeger, at den langtrukne proces på den måde har været en hjælp,
fordi de er blevet helt klar med den nye systemintegration.
Han siger også, at et tæt samarbejde med en række andre aktører har været en
vigtig årsag til, at forløbet har været så smertefrit.
“Vi har siddet til møder med havnemyndigheder, fødevaremyndigheder, Toldstyrelsen, Danish Crown, Arla og DFDS i et fælles forum over en lang periode. Vi

”

Vi er så klar, som vi kan være. Det eneste vi skal er at
trykke på knappen, hvis det bliver aktuelt.”
Kim Fialla

har brainstormet på hvad vi skulle være klar til og, hvordan vi bedst muligt kunne
forberede os og hjælpe hinanden. Det har været en sjov og lærerig proces, fordi
de har været så mange holdninger til, hvad der ville ske med Brexit. Nogen har
taget alle de forskellige scenarier meget alvorligt, mens andre har anset nogle af
scenarierne for urealistiske.”
Uanset udfald, så glæder Kim Fialla sig til, at der kommer en endelig afklaring.
“Det er jo bygget op over lang tid, så det føles lidt ambivalent. Det er på den
ene side spændende at se, hvordan godsmønstrene vil ændre sig i tilfælde af
Brexit, men omvendt er det jo også rart, hvis det ikke bliver mere besværligt. Og
samfundsøkonomisk er det jo nok bedst, at Brexit ikke gennemføres.”
\

HVAD ER STEVEDORER?
Begrebet kommer fra spansk eller portugisisk og dækkede i gamle
dage over de havnearbejdere, der lossede skibe. I dag hovedparten af
losseprocessen automatiseret og foregår ved maskinkraft og man taler i
stedet om, at rederierne hyrer stevedore-virksomheder, der står for at få
godset om bord på skibene. Blue Water Shipping har stevedore-opgaven
i Esbjerg Havn, hvor rederiet DFDS har en vigtig rute til Immingham på
den engelske østkyst. Arla og Danish Crown er to af de helt store leverandører af gods til ruten, fordi de har stor afsætning af sine produkter i
Storbritannien.
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\ Af Andreas Rasmussen. ar@andreas-rasmussen.dk

BRITISKE IT-FOLK I DANMARK
FRYGTER FOR DERES FREMTID
Den langtrukne Brexit-proces har skabt stor usikkerhed hos briter bosat i Danmark. Her fortæller fire IT-medarbejdere, hvordan situationen har påvirket deres liv.
Aimee Tibling Rivers er 39 år gammel og voksede op i Sydengland nær Southampton. Som voksen har hun boet i London-området indtil hun i august 2018 flyttede til
Danmark.

“JEG KAN IKKE
FORESTILLE MIG, AT DEN
DANSKE REGERING VIL
SENDE MIG HJEM, MEN
DER ER SELVFØLGELIG
INTET, DER ER SIKKERT. ”
AIMEE TIBLING
Rivers er 39 år gammel og
voksede op i Sydengland nær
Southampton. Som voksen har
hun boet i London-området indtil
hun i august 2018 flyttede til
Danmark.

\ Hvad laver du til daglig?
Før jeg flyttede arbejdede jeg for BBC som
softwaretester med fokus på audio og video.
I dag arbejder jeg med testautomatisering i
Danmarks Radio.
\ Hvorfor flyttede du til Danmark?
Først og fremmest fordi jeg elsker det danske
sprog. Jeg elsker at høre og tale det; det
føles godt til mit hjerne. Jo mere jeg lærte om
dansk kultur, desto mere ønskede jeg at flytte
til Danmark. Da der dukkede en mulighed op
for at arbejde i København, og jeg indså, at
Brexit kan gøre det sværere at flytte i fremtiden, så tænkte jeg, at det var det rigtige
tidspunkt.
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Jeg elsker mit job og er glad for, at jeg har
mulighed for at høre og snakke dansk hver
dag.
\ Hvad synes du om Brexit?
Jeg håber ikke, at det kommer til at ske. Jeg
er meget glad for, at jeg fik lov til at bo og
arbejde i Danmark. Jeg tror, at Storbritannien
er stærkere indenfor den Europæiske Union.
\ Hvad er din primære bekymring?
Jeg er ikke særlig bekymret for mig selv; jeg
tror på, at jeg skal klare det, uanset hvad der
sker. Men jeg bekymrer mig for min familie og
mine venner i England, især hvis det bliver et
hårdt Brexit. Jeg er også bekymret for, at det
kunne blive svært og dyrt at flyve til England.
Jeg kan ikke forestille mig, at den danske
regering vil sende mig hjem, men der er selvfølgelig intet, der er sikkert. Hvis Brexit bliver
gennemført vil jeg blive mere overbevist om
at få dansk statsborgerskab, så jeg kan bevare
min status som europæer.
\ Hvad har den lange proces siden afstemningen i 2016 betydet for dig?
Det er en stor overraskelse for mig, at vi tre
et halvt år senere stadigvæk ikke aner, hvad
der kommer til at ske. Jeg synes, at hele processen har været en stor forlegenhed.

Før afstemningen i 2016 havde jeg aldrig hørt
begreber som soft Brexit, hard Brexit og
nodeal-Brexit. Det kom først frem efterfølgende.
Jeg accepterer selvfølgelig, hvordan resultatet faldt ud i 2016, men jeg havde ikke
forventet, at vi tre år senere ville have være
på vores tredje statsminister uden at vide,
hvad der skal ske.
\

”

Jeg indså, at Brexit kan gøre det
sværere at flytte i fremtiden,
så tænkte jeg, at det var det
rigtige tidspunkt.

Tre år er lang tid i et menneskeliv. For britiske IT-arbejdere, der bor i Danmark,
har den lange ventetid siden Brexit-afstemningen i 2016 ikke været sjov. De har
oplevet store bekymringer over, hvordan beslutningen ville blive udmøntet, og
hvilke konkrete konsekvenser, det ville få i deres liv.
For hvordan påvirker Brexit-processen egentligt den enkelte brites liv? Og i
særdeleshed: Hvordan påvirker processen dem, der har valgt at bosætte sig
udenfor landet?

På de følgende sider kan du møde Rachel Evans, Mark Hewson, Aimee Tibling
Rivers og Nicholas Jones. De bor og arbejder alle fire i Danmark. De laver vidt
forskellige ting indenfor IT og spænder over et bredt spektrum af livssituationer
og -erfaringer. Men fælles for dem er, at de på grund af deres britiske statsborgerskab står i en usikkerhed, der efterhånden har varet længe.
\

“MIN STØRSTE FRYGT ER, AT JEG IKKE
KAN FÅ LOV AT ARBEJDE INDENFOR EU”
\ Hvad laver du til daglig?
Jeg skriver manualer og anden teknisk dokumentation for både designere og ikke-tekniske
slutbrugere. Jeg samarbejder med start-ups,
der endnu ikke har styr på deres dokumentation. Jeg hjælper dem med et framework for
informationsflow og -sikkerhed, der følger
internationalt anerkendte standarder for informationssikkerhed og risikohåndtering. Min
stærkeste force er at producere dokumenter
som f.eks. manualer, specifikationer eller white papers ud fra rådata og interviews med udviklere til publikum, der ikke før har beskæftiget sig med produktet og ikke nødvendigvis
har teknisk viden indenfor området.
\ Hvorfor flyttede du til Danmark?
Jeg mødte en dansk pige på universitetet
i England. Hun inviterede mig senere til
Danmark og i løbet af et år var vi blevet gift,
havde stiftet familie og jeg havde fået fuldtidsarbejde.
\ Hvordan har du det med Brexit?
Det er en rigtigt dårlig idé, både økonomisk
og politisk. Jeg bryder mig slet ikke om begrebet ‘Brexit’. Det bliver brugt af politikere og
medier til at fremstille et ekstremt komplekst
system med en simpel frase.
Det er den største fejl siden Anden Verdenskrig. Processen har været problematisk fra
start, og skaber stor usikkerhed for både mit
private og professionelle liv. Selv nu, tre år
inde i processen, kan ingen sige noget med
sikkerhed.

\ Hvad har den langtrukne proces betydet?
Jeg har forsøgt at sikre, at jeg følger alle de
regler og love, der måske kan sikre, at jeg kan
blive i Danmark. Den proces har resulteret i
usikkerhed og øget stress.

”

\ Hvad er du bekymret for?
Det er er meget stressende at forsøge at
planlægge min fremtid i forhold til, hvilken
lovmæssig dokumentation der måske, måske
ikke, kan sikre, at jeg kan bo og arbejde i et
EU-land som Danmark. Ingen briter kan lave
planer eller antagelser om, hvilke dokumenter, der vil være gyldige eller nødvendige i
fremtiden.
Min største frygt er, at jeg ikke kan komme
til at arbejde indenfor EU, inklusive Danmark,
eller at jeg ikke kan rejse internt i EU. Som
tingene ser ud nu ville jeg skulle ansøge om
visum hver gang jeg ville besøge Sverige eller
et andet EU-land, hvilket ville blive dyrt og
koste meget tid.
\

Processen har været problematisk fra start og skaber stor
usikkerhed for både mit private
og professionelle liv.

MARK HEWSON
er 54 år gammel og fra West
Yorkshire i England. Han flyttede
til Danmark på grund af et forhold
og har boet i Danmark i mere end 20
år. Han har en bachelor i politik fra
University of York og en kandidat
i teknoantropologi fra Aalborg
Universitet. I dag er han selvstændig konsulent.
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“KOMMER JEG STADIG
TIL AT KUNNE BO OG
ARBEJDE I DANMARK?”
\ Hvad laver du til daglig?
Jeg arbejder hos Zendesk, hvor jeg primært
skriver Ruby (programmeringssprog, red.). Vi
er i gang med at flytte væk fra en monolitisk arkitektur og går i stedet over til micro
services. Det er samme proces, som vi var
igennem, da jeg var hos BBC. Jeg er glad for,
at jeg kan hjælpe Zendesk med den samme
udvikling.
\ Hvorfor flyttede du til Danmark?
Efter Brexit-afstemningen 2016 blev jeg mere
og mere desillusioneret med mit eget land.
Jeg var meget frustreret over stigningen af
hadforbrydelser, og at mørkhudede immigranter blev gjort til syndebukke. I slutningen af 2017 rykkede en kollega, som jeg var
meget tæt med, til Danmark. Da hun skulle
til København for at danne sig et indtryk af
byen spurgte hun, om jeg ville med. Hun fandt
et job og rykkede herover, og jo mere hun
fulgte sin drøm, desto mere blev det også min
drøm. I oktober sidste år underskrev jeg min
kontrakt og i januar startede jeg på mit job i
København.

”

\ Hvordan har du det med, at Storbritannien måske træder ud af EU?
Må mange måder er skilsmisseprocessen allerede i gang. Siden valget i 2016 har der ikke
været en helingsproces, der har ikke været
noget forsøg på at finde en løsning, hvor den
ene halvdel af befolkningen ikke bliver skuffet
eller føler sig forrådt.
\ Hvad bekymrer dig ved Brexit?
Jeg kan se, at der allerede sker slemme ting.
Pundet står svagt, der sker flere hadforbrydelser og både industri og NGO’er forlader
Storbritannien. Jeg frygter, at Brexit, både
processen og det reelle, konkrete brud, vil
betyde, at de, der i forvejen har en presset
økonomi, vil få det endnu sværere. Jeg er bekymret for en del af mine venner derhjemme.

Ved at flytte hertil håber jeg, at jeg beskytter mig selv mod de fleste
negative effekter af Brexit, men jeg er klar over, at det er et privilegie
jeg kun har, fordi jeg har et relativt vellønnet job.
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RACHEL EVANS
er 46 år gammel og har boet
det meste af sit liv i Bedford 80
kilometer nord for London. Hun har
arbejdet som softwareingeniør, siden
hun var 22, de seneste elleve år for
BBC, hvor hun arbejde med streamingtjenester til lyd og video. Hun
flyttede til København i januar
i år.

\ Hvad gør du selv ved situationen?
Jeg har ikke mange bånd tilbage til Storbritannien. Jeg har kun mine venner og min far.
Jeg er skiftet til et dansk kørekort og har
nærmest ingen økonomiske interesser tilbage
derovre. Det eneste jeg ikke har gjort noget
ved, er mit statsborgerskab. Jeg er stadig brite, og det bekymrer mig. Jeg er bange for at
Brexit kommer til at påvirke mig. Kommer jeg
stadig til at kunne bo og arbejde i Danmark?
Måske, men det er ikke sikkert, og det bliver
i hvert fald ikke en simpel formalitet, som da
jeg flyttede hertil oprindeligt.
Ved at flytte hertil håber jeg, at jeg beskytter mig selv mod de fleste negative effekter
af Brexit, men jeg er klar over, at det er et
privilegie, jeg kun har, fordi jeg har et relativt
vellønnet job. Det er en meget deprimerende
situation.
\

“MANGE LIVSPLANER MED MIN PARTNER
ER SAT PÅ STANDBY”
\ Hvad laver du til daglig?
Jeg er programmanager i et britisk firma, der
arbejder med personlige sundhedsjournaler.
Min IT-baggrund er indenfor implementering
af sundhedsinnovation. Jeg håber at kunne
bruge mit arbejde og min master til at bidrage
til sundhedsvæsnet her i Danmark.
\ Hvordan har du det med Brexit?
Brexit betyder Brexit, får vi at vide. Problemet er, at selv tre et og halvt år efter afstemningen er der ingen definition af Brexit. Det
betyder ingenting. Manglen på viden om,
hvad der skal ske er stor kilde til bekymring
og stress hos mange. For mig betyder det, at
mange livsplaner med min partner er sat på
standby, indtil vi ved, hvor vi lander i forhold
Brexit.

\ Hvilke planer har I sat på standby?
Hvor vi skal bo, hvor vi skal arbejde, hvor vi
skal gifte os. Min partner er dansker, men vi
mødte hinanden i Australien. Vi er begge to
vidensarbejdere, og er så heldige, at vi har en
vis fleksibilitet i hvor vi vælger at bo. Men på
nuværende tidspunkt er det uklart, om vi kan
blive sammen i Danmark eller Storbritannien
eller er nødt til at flytte til et tredje land. Det
er også uklart, om vi kan eller bør gøre noget
nu, der kan bringe os tættere på det mål.
\ Hvordan føles det at politiske omstændigheder på den måde forstyrrer dit liv?
Alle ikke-briter nævner Brexit, så snart
de finder ud af at jeg er britisk. Sådan har
det været i tre et halvt år. Det er en god
icebreaker, fordi vi etablerer fælles fodslag i
vores frustration over den britiske regerings
håndtering af hele forløbet.

NICHOLAS JONES
er 30 år gammel og kommer fra
Reading. I 2018 flyttede han til Danmark for at bo med sin danske partner.
Han er uddannet indenfor biomedicinsk
videnskab og læser i dag en master på
CBS i Business Administation and
Health Innovation.

Der er en underliggende følelse af forvirring,
pessimisme og nogle gange frygt for hvad
fremtiden bringer.
\ Hvordan tror du at Brexit vil påvirke dine
karrieremuligheder indenfor IT?
Det er uklart lige nu. Jeg tror og håber at
de største problemer ligger i de nuværende
stadig, hvor der er så meget usikkerhed. Jeg
ved at briterne ligger nederst på listen, når
EU-baserede arbejdsgivere skal finde nye
folk, fordi de ikke vil tage den risiko, når de
nu kan vælge mellem så mange ikke-britiske
ansøgere.
Personligt er jeg meget glad for, at jeg har
kunnet beholde min britiske ansættelse mens
jeg læser i Danmark, hvilket er meget vigtigt
for mine jobmuligheder i fremtiden i Danmark
og i øvrigt også i resten af EU. Nu skal jeg
bare forbedre mit dansk.
\

”

På nuværende tidspunkt er det
uklart, om vi kan blive sammen
i Danmark eller Storbritannien,
eller er nødt til at flytte til et
tredje land.
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Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

NYT IT-SYSTEM TIL 1,7
MILLIARDER KR. PÅ VEJ
TIL TOLDERNE
Som om Brexit ikke var nok. Ud over udfordringerne med at håndtere, at Storbritannien træder ud af EU, er det offentlige ved at
udvikle et helt nyt IT-system til tolderne for at leve op til EU’s nye krav til toldkontrol. Her risikerer regningen for dette at ende på 1,7
milliarder kr., lyder en analyse.
Har du prøvet at blive vinket til side i tolden?
Måske er det et stykke tid siden. Som da du kom fra ferien i USA eller et andet
land, der ikke hører til EU.
Eller kan du som de fleste andre heller ikke huske, hvornår det sidst skete?
Men selv om du ikke har bemærket de venlige men bestemte toldere på det
seneste, er de stadig et af bolværkerne mod kriminelle, der forsøger at smugle
narko eller andre ulovlige varer ind over EU’s grænser. Med Brexit vil briterne – før eller siden – komme til at stå uden for EU’s grænser. Og så kommer
de danske toldere i aktion for at kontrollere rejsende og varer, der kommer fra
Storbritannien.
Så har de danske toldere overhovedet de rigtige redskaber og nok mandskab til
at håndtere alt, hvad der skal ses efter i sømmene, når det kommer fra landet på
den anden side af Nordsøen? Og hvilke IT-systemer anvender Toldstyrelsen for
at sikre, at narko, våben og andre ulovlige varer ikke kommer ind over grænserne?
I et forsøg på at finde et svar på disse spørgsmål, har SAMDATA Magasinet bl.a.
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talt med Preben Buchholtz Hansen, kontroldirektør i Toldstyrelsen. Ifølge ham er
styrelsen sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ved at udvikle et nyt
it-system, som skal opfylde regler fra EU, de såkaldte EUTK-regler, der skal være
på plads i løbet af nogle år.
”I Danmark betyder det, at hovedparten af de danske IT-systemer for told skal
udskiftes,” siger han.
De nye regler har til formål at ensarte og øge kvaliteten af toldbehandlingen og
toldkontrollen på tværs af EU for at lette handlen og forbedre sikkerheden ved
EU’s grænser, understreger kontroldirektøren.
Det hårde arbejde
EUTK betyder, at man er nødt til at gennemføre en lang række ændringer i den
måde, tingene foregår på i dag. Så inden vi kommer til dette, lad os da for et
øjeblik dvæle ved, hvordan tingene fungerer her og nu. Ifølge Preben Buchholtz
Hansen arbejder Toldstyrelsen i dag med en række offentlige og interne databaser, som bliver brugt til at finde bl.a. uoverensstemmelser, når varer krydser

landegrænsen, hvad enten det sker via luft, hav eller vejgrænser.
”Når vi opdager uregelmæssigheder i vejtransporten, så beder vi enten om ekstra oplysninger fra virksomhederne eller foretager en kontrol,” siger han.
Kontroldirektøren understreger dog, at uagtet man har en række IT-systemer til
rådighed, har Toldstyrelsen hele tiden en fysiske kontrol i Danmark.
”Vi er nødt til at tjekke lastbiler, autocampere eller kufferter. Det er kontrollen ude
i lufthavne eller havne med personale og hunde. Vi anvender udstyr, hvor vi kan
scanne hele lastbiler eller containere. De gør det muligt at få et tredimensionelt
billede, så vi kan se, om der er gemt en pistol eller narko,” siger Preben Buchholtz
Hansen.
Ingen droner i luften
Ud over dette har styrelsen også mobile scannere, der stilles op ved grænseovergangene, hvis det bliver nødvendigt.
”Vi kan scanne mennesker for at se, om de forsøger at smugle noget ved at
sluge det,” siger kontroldirektøren.
I modsætning til f.eks. USA anvender de danske toldere ikke flyvende droner. Til
gengæld har man undervandsdroner, der kan tjekke om, smuglere har fastgjort
smuglervarer uden på et skibsskrog.
”Vi skal hele tiden forsøge at komme på omgangshøjde med smuglerne, der jo
hele tiden forsøger at få noget igennem kontrollerne. Det arbejde adskiller sig
ikke fra de opgaver, alle toldere og politifolk udfører over hele verden,” siger han.
Nye regler = nyt IT-system
Her vender vi tilbage til det nye IT-system, som Toldstyrelsen er ved at udvikle i
samarbejde med Udviklings- og forenklingsstyrelsen. Det skal leve op til det nye
toldkodeks for EU, vi omtalte i begyndelsen som EUTK. De nye toldregler fases
gradvist ind, så de træder fuldt i kraft for alle 27 medlemslande i 2025. Måske
kan det lyde som umanerligt lang tid, da EUTK blev vedtaget for knap seks år
siden.
Men det følger den plan, som EU har besluttet skal gælde for idriftsættelsen af
de nye IT-systemer, som skal sikre, at EU-landene tager de nye systemer i brug
samtidig. Ifølge et notat, som sidste år blev udsendt fra skatteministeriet, vil
EUTK medføre omfattende ændringer af regler, forretningsgange og ikke mindst
IT-systemerne. Hvad der i dag løber i 25 systemer skal samles på en IT-platform,
så alle data skal kunne løbe på tværs af toldmyndighedernes systemer i hele
EU alle døgnets 24 timer, syv dage om ugen. Alt sammen med en prislap, der

foreløbigt kan komme til at løbe op i 1,7 milliarder kroner mod udgangen af 2020,
hvis man skal tro en rapport fra revisionsselskabet Deloitte.
Men det er ikke den eneste regning, som man risikerer, hvis de nye toldsystemer
ikke kommer til at fungere, som de skal. Så kan danske virksomheder nemlig risikere at blive lukket ude fra at handle på EU’s fælles marked. Foreløbigt har man
dog fået til år 2025, før IT-systemet skal være implementeret.
SAMDATA Magasinet har bedt om at få en kommentar til dette fra Udviklingsog Forenklingsstyrelsen. Denne har henvist til Toldstyrelsen, der skriftligt har
svaret dette efterfølgende i forhold til tidsplan og omkostninger:
”Man kan ikke sætte en endelig pris på de nye toldsystemer endnu. Det første
udbud er nu i gang, og der er flere på vej. Før vi har fundet vores leverandører og
forhandlet økonomien med dem, kan vi ikke sætte en samlet pris på systemerne.
Da vi stadig er i dialog med leverandørerne om de nye toldsystemer, er det ligeledes for tidligt at uddybe, hvordan systemerne bliver udformede, herunder brugen
af kunstig intelligens og lagring af data.”
”De nye toldsystemer bliver rullet ud, eller released, som det hedder i IT-sprog,
løbende frem mod 2025. Planen er baseret på EU’s Multi-Annual Strategic Plan
(MASP). Det er en køreplan, som alle EU-lande skal følge. Udviklingen af de nye
toldsystemer gennemføres i et tæt samarbejde mellem Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.”
Nye muligheder med EUTK-system
Under interviewet med Preben Buchholtz Hansen understreger han, at man med
det nye IT-system vil være i stand til at foretage en række analyser, som ikke er
muligt i dag.
”I dag har vi en række gamle systemer, som ikke spiller 100 procent sammen.
Her vil vi få en række nye muligheder, når de nye IT-systemer kommer. Et bedre
datagrundlag vil give os endnu bedre indikationer på, hvordan vi skal målrette
vores toldkontroller,” siger han.
Preben Buchholtz Hansen fortsætter:
”Vi arbejder med at udvikle nogle kontrol- og risikosystemer, som kan hjælpe med
at spotte, når der er noget, som kræver et eftersyn. Det kan f.eks. være, hvis
man har lavet fejl med toldberegningerne, så der er afregnet for lidt i told. Eller
hvor de forsøger at smugle noget ind i landet. Det er noget af det, som vi ville
kunne gøre med det nye system.”
\

”

Vi skal hele tiden forsøge at komme
på omgangshøjde med smuglerne, der jo hele tiden forsøger at få
noget igennem kontrollerne. Det arbejde adskiller sig ikke fra de opgaver, alle toldere og politifolk udfører
over hele verden,”
Preben Buchholtz Hansen, kontroldirektør i Toldstyrelsen
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\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

Foto: Toldstyrelsen

Maren Holm Johansen der er handelsdirektør hos
Toldstyrelsen advarer til firmaer, der handler med
Storbritannien mod at vente til der forelægger en
endelig Brexit-aftale. Hvis det ender med et hårdt Brexit
skal virksomhederne være registrerede som import/
eksport-virksomheder. Ellers kan de ikke importere eller
eksportere varer.

MERE TOLDARBEJDE
FORUDE
Det er ikke kun ude hos de private firmaer, at Brexit har betydet øgede udgifter.
Hos Toldstyrelsen har man forberedt sig på Brexit i en rum tid, og her har briternes afgørelse udløst en meget konkret
omkostning ved Brexit.
Allerede i foråret ansatte Toldstyrelsen hele 40 ekstra toldere, for at være klar til
det ekstra arbejde, der venter forude med Brexit.
”Det er ikke ukendt land for os, men Brexit betyder, at vi får 15 procent mere
handel uden for EU. Det giver en ekstra bunke toldarbejde,” konstaterer handelsdirektør Maren Holm Johansen.
Fordi briterne endnu ikke har formået at få en endelig aftale på plads, fortsætter
tingene som hidtil. Derfor bruger de 40 nye medarbejdere indtil videre tiden på at
hjælpe virksomhederne med at blive klar til Brexit og på at nedbringe sagspukler.
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Et punkt har dog bekymret toldstyrelsen: En del virksomheder der handler med
Storbritannien, har ikke gennemført en import/eksport-registrering.
”Det tager ca. 14 dage, og det er langt bedre at gøre nu end, når Brexit pludseligt
er en realitet. Man kan nemlig ikke importere eller eksportere varer, hvis man
ikke har den del i orden,” advarer Maren Holm Johansen. Hun anbefaler også,
at virksomheder lader sig AEO-registrere, så de får en nemmere vej gennem
told-systemerne.
\

Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net
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PROFESSOR: IT KAN IKKE
ERSTATTE EN GRÆNSE
OG TOLDERE
I USA har man testet en lang række IT-systemer for at overvåge grænsen mod Canada og Mexico. Men læren er, at disse
systemer måske nok kan effektivisere kontrollen, men man skal stadig bruge toldpersonale, vurderer den amerikanske professor
Rey Koslowski.
Når Storbritannien forlader EU med Brexit, bliver der igen hårde grænser
mellem EU og det tidligere medlemsland.
Mens det giver nogle vanskeligheder mellem f.eks. Danmark og England,
synes de til at have med at gøre, er der derimod en grænse, som giver
rynkede bryn og løftede pegefingre. Og det er grænsen mellem Nordirland,
der forlader EU med resten af Storbritannien, og Irland, der forbliver et
EU-land.
Svært at opretholde stabilitet
Her risikerer man ikke alene en hård grænse med toldbomme og bevogtning, men endnu værre, at protestanter og katolikker igen griber til vold og
drab.
Selv har den britiske regering argumenteret for, at nye teknologier levere
en løsning i stedet for en hård grænse. Dog synes det mere som håb og
ønskedrømme end virkelighed, mener eksperter
”Det vil være meget svært at opretholde stabiliteten, hvis der bliver en
hård grænse mellem Irland og Nordirland,” siger Rey Koslowski, professor
ved University of New York i et interview med SAMDATA Magasinet. Han
har blandt andet set nærmere på muligheden for at anvende droner til at
overvåge grænsen i en analyse offentliggjort sidste år.

grænseovergange for at kunne kontrollere, at reglerne bliver overholdt. Er
f.eks. en pakke cigaretter en euro dyrere på den ene side af grænse, vil der
være penge at tjene,” siger Rey Koslowski.
Mere end to millioner personbiler og lastbiler krydser grænsen mellem
Nordirland og Irland, skriver den engelske udgave af magasinet Wired. Og
endnu har man ikke teknologier, som kan tjekke disse for smuglervarer, lyder det fra eksperterne. Også selv om man med f.eks. blockchain-teknologi
måtte kunne reducere papirarbejdet, som tolderne eller deres IT-systemer,
lyder vurderingen.

\

Alle mulige teknologier i spil
Hans konklusion er, at uanset hvor avancerede teknologier man anvender,
kommer man ikke uden om at have boots on the ground, altså toldere eller
politifolk på jorden til at håndhæve grænsen.
”Man kan sætte alle mulige teknologier i spil, men du skal stadig have

”

Rey Koslowski, professor ved University of New York.

Foto: University of New York

Det vil være meget svært at opretholde
stabiliteten, hvis der bliver en hård grænse
mellem Irland og Nordirland.

\ SIDE 23

\ DET BETYDER BREXIT FOR DIG

Af Malene Mølgaard. mail@storyseller.dk

UVISHED OM MULIGHEDEN FOR
AT TAGE DANSKE YDELSER MED
TIL ENGLAND EFTER BREXIT
Hidtil har det været en EU-rettighed at kunne tage danske ydelser som dagpenge og folkepension med til Storbritannien fra Danmark.
Efter Brexit ser den mulighed ud til at forsvinde. Men uden en endelig aftale er alt stadig usikkert, lyder det fra HK’s a-kasse.
”Regeringen ønsker, at borgere berøres mindst muligt af et eventuelt hårdt
Brexit uden en udtrædelsesaftale. Derfor vil herboende britiske statsborgere,
og de borgere, der vender tilbage til Danmark fra Storbritannien, stort set ikke
komme til at mærke nogen forskel i overgangsperioden,” meddeler beskæftigelsesministeriet på ministeriets hjemmeside om den såkaldte overgangsordning, der gælder, indtil der kommer afklaring om den endelige Brexit.
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Overgangsordningen vedtog det danske folketing 19. marts i år i tilfældet af,
at der ikke indgås en udtrædelsesaftale, inden Storbritannien træder ud af EU
til januar. Ordningen viderefører grundlæggende alle eksisterende rettigheder
til ydelser for britiske statsborgere i Danmark i tilfælde af et no deal-scenarie.
Hvis ordningen bliver nødvendig, træder den i kraft på datoen for Storbritanniens udtrædelse af EU og gælder, indtil den erstattes af en permanent lov.

SÅDAN BLIVER REGLERNE I
OVERGANGSORDNINGEN
– OG MÅSKE OGSÅ
EFTER BREXIT.

§

YDELSER, DU SANDSYNLIGVIS IKKE KAN
TAGE MED TIL ENGLAND EFTER BREXIT
\ Børnetilskud
Der vil ikke være ret til børnetilskud fra Danmark for børn, der er bosat i Storbritannien efter udtrædelsesdatoen.
\ Arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge
Der kan efter udtrædelsesdatoen ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge eller
sygedagpenge fra Danmark til borgere i Storbritannien. Aktuelle modtagere af
arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge, der opholder sig i Storbritannien, kan
dog fortsætte med at modtage ydelsen i den igangværende jobsøgningsperiode,
der højst kan være på tre måneder, eller i den igangværende sygefraværsperiode.

YDELSER, DU SANDSYNLIGVIS KAN
TAGE MED TIL ENGLAND EFTER BREXIT
\ Efterløn
Danske statsborgere, britiske statsborgere og EU-borgere, der opfylder betingelserne for ret til efterløn, vil kunne overgå til efterløn og få udbetalt efterløn – også
efter Storbritanniens udtræden af EU.
\ Barselsdagpenge
Aktuelle modtagere af barselsdagpenge, der opholder sig i Storbritannien, vil fortsat efter udtrædelsesdatoen have adgang til udbetaling af ydelsen, og fremtidige
berettigede modtagere vil også have ret til udbetaling af ydelsen, såfremt de ved
barslens begyndelse har opholdt sig i Danmark.
\ Udbetaling efter ATP-loven og arbejdsskadesikringsloven
Der er ingen bopælskrav i lovene, og derfor kan ydelser fortsat udbetales i Storbritannien.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet ’Rettigheder til ydelser på Beskæftigelsesministeriets område under overgangsordningen’

Visse begrænsninger
Men uanset kommer der til at være nogle begrænsninger i retten til at få udbetalt
sociale ydelser i Storbritannien. Personer, der aktuelt modtager dansk førtidspension, efterløn eller folkepension i Storbritannien efter EU-retten, vil fortsat have
ret til den samme pension. Hvad der sker efter Brexit afhænger af den endelige
aftale – og af hvilke ydelser der er tale om. Meget er stadig uvist, fortæller Merete Leerbeck, der er juridisk konsulent i HK A-kasse.
“Vi ved ikke så meget. Beskæftigelsesministeren har udtalt, at man vil prøve at få
ordninger, som de er i dag, men vi ved ikke præcist, hvad der står i den Brexit-aftale, som ligger nu. Så a-kassen afventer udmeldinger fra styrelsen ligesom alle
andre. Vi kan ikke gøre andet,” forklarer Merete Leerbeck.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan der efter udtrædelsesdatoen
ikke udbetales hverken arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller børnetilskud fra Danmark til borgere i Storbritannien. Aktuelle modtagere af dagpenge i
Storbritannien kan dog fortsætte med at modtage ydelsen i den igangværende
jobsøgningsperiode, der højst kan vare tre måneder, eller i den igangværende
sygefraværsperioder.
\
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JAGTEN PÅ DET
OFFENTLIGES
IT-STRATEGI I
FORHOLD TIL
BREXIT
IT-afdelingerne inden for det offentlige skal ved Brexits gennemførsel muligvis til at behandle Storbritannien som et tredjeland, hvis der
ikke bliver indgået en aftale. SAMDATA Magasinet ville gerne have
interviewet en IT-ansvarlig i det offentlige om de ændrede arbejdsopgaver i den forbindelse, men det skulle vise sig at være svært at
få en udtalelse fra de offentlige myndigheders IT-afdelinger.

Manden fra Esbjerg Kommune lød overrasket.
”Hvilken forskel skulle Brexit gøre for vores IT-afdeling?” spurgte han mig.
Det var sjovt nok det samme spørgsmål, jeg som journalist havde ringet for at
stille ham.
I forbindelse med så stor en ændring, som det britiske Brexit medfører for EU,
skulle man tro, at IT-afdelingerne i det offentlige havde lavet deres eget beredskab for overgangen, uanset om det ender med den hårde, den bløde eller en
helt tredje version af Brexit. Den artikel ville SAMDATA gerne have med i magasinets temanummer om Brexit, men efter en større rundringning til flere af landets
kommuner, offentlige forvaltninger og sågar et enkelt ministerium svæver svaret
stadig i vinden som Boris Johnsons hårlokker på en blæsende dag.

Hvad vil det betyde i praksis for de engelske statsborgere i Danmark og for
danskerne i England? Hvilken forskel gør det for måden, man kommunikerer
på mellem landene, uanset om det drejer sig om køb og salg eller overførsel af
persondata? Ændrer det noget for IT-sikkerheden? Det var spørgsmål, vi gerne
ville stille, ikke kun til kommunerne, men også til de store offentlige organer som
f.eks. Toldstyrelsen.
”Vi kommer til at ansætte en del flere toldere,” fortalte den presseansvarlige i
Toldstyrelsen i en telefonsamtale. Brexit vil simpelthen medføre en større arbejdsbyrde for afdelingen end før, men når jeg spørger til IT-afdelingens rolle i det
ændrede arbejde, er responsen den samme som hos Esbjerg Kommune.
”Det gør ikke nogen forskel for IT-afdelingen,” lyder det.

Lang ventetid
Der er skrevet utallige hyldemeter om Brexit i medierne allerede. Selv de mest
uinteresserede kender til Theresa Mays røde power suits og den engelske adels
udtalelser om svundne tiders storhed. I skrivende stund er det tre og et halvt år
siden, at briterne stemte ’ja’ til at træde ud af det fælleseuropæiske samarbejde,
og selvom det egentlige exit er blevet udskudt adskillige gange indtil videre, tyder
alt stadig på, at det kommer, uanset om det bliver en hård eller blød udgave af
aftalen, der bliver indgået.
Den lange overgangsperiode har givet de juridiske afdelinger i både den offentlige
og private sektor god tid til at forberede sig på det uafvendelige, ikke kun i England, men også i de andre EU-nationer.

Endnu intet
Da jeg ringer til Københavns Kommune er der først andre boller på suppen. De vil
gerne udtale sig, den kommunikationsansvarlige skal bare lige finde den person,
jeg skal tale med. Jeg rykker flere gange for svar, men Københavns Kommune
ender i stedet med at trække sig fra det lovede interview, de kan alligevel ikke
sige noget om emnet. Til gengæld kan jeg få nogle skriftlige citater om Brexit,
lover pressemanden. Flere uger efter har jeg endnu intet modtaget.
”Tror du, de sylter din sag?” spørger redaktionssekretæren fra SAMDATA.
Jeg ved det ikke, så jeg ringer til Københavns Kommune endnu engang.
”Hvornår skal du senest have citaterne?” spørger pressemanden.
”Senest på mandag,” svarer jeg.
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Men om mandagen har jeg stadig intet hørt fra Københavns Kommune.
Da Aarhus Kommune heller ikke har et svar til min lignende forespørgsel til dem,
beslutter jeg mig for at ringe til KL - Kommunernes Landsforening. De må da vide
noget.
Overførsel til et tredjeland
Når England træder ud af unionen, vil det rent juridisk få rang af tredjeland, hvis
det bliver en no deal aftale. Det vil sige, at når en offentlig institution i Danmark
skal overføre data til England, vil der gælde de samme regler for de lande, der
ikke er medlem af EU eller EØS. EØS er den økonomiske samarbejdsaftale, der
er lavet for nogle af de lande, der ikke er medlem af EU, men som alligevel gerne
vil have en handelsaftale med EU, hvilket blandt andet gælder Norge og Island.
Men England får rang af tredjeland på samme måde som f.eks. Bolivia. Forskellen
er bare, at Danmark og England har mere med hinanden at gøre handelsmæssigt
og økonomisk end Bolivia og Danmark. Det er derfor, SAMDATA gerne vil spørge,
om det vil medføre øget arbejde for kommunernes IT-afdelinger allerede nu. Hos
KL får jeg den samme besked, som jeg har fået ved Esbjerg -, København - og
Aarhus Kommune: pressemedarbejderen vil vende tilbage med navnet på den
person, som jeg skal tale med. Der er ikke engang gået en time, fra jeg har ringet
til KL, til der tikker en mail ind fra pressemanden med et link til Udenrigsministeriets Special Task Force, der er oprettet i forbindelse med Brexit.
”I KL henviser vi til staten, som har et tværministerielt task force på sagen,” står
der i den kortfattede mail.

Tvivler på, at vi ved noget
Jeg synes, det virker usandsynligt, at Udenrigsministeriets særligt nedsatte
Brexit-gruppe skal vide noget om arbejdet i de enkelte kommuners IT-afdelinger,
men jeg ringer selvfølgelig alligevel til dem. Manden, jeg taler med, lyder lige så
overrasket som manden fra Esbjerg Kommune.
”Jeg kan godt prøve at spørge, men jeg tvivler på, at vi ved noget om det”, siger
han.
Svaret er da også det samme, som vi har fået de andre steder. Det er op til den
enkelte myndigheds IT-afdeling at afgøre, om der er noget, der skal ændres eller
forberedes i arbejdsgangen, hvilket ind til videre ikke er tilfældet.
I mellemtiden får redaktionen en udmelding fra KMD, der leverer IT-systemerne
til det offentlige:
”På et overordnet plan har Brexit ikke nogen umiddelbar betydning for de
systemer, som KMD leverer til kommunerne. Det er heller ikke noget, vi oplever
en større efterspørgsel efter fra kommunernes side. Derfor er der heller ikke på
nuværende tidspunkt et egentlig Brexit-projekt centralt i KMD. Det kan være det
kommer, hvis behovet skulle opstå.”
\

\ SIDE 27

\ DET BETYDER BREXIT FOR DIG

\ Af Andreas Rasmussen. ar@andreas-rasmussen.dk

BREXIT SATTE STOP FOR
UDVIDELSE TIL STORBRITANNIEN
Selvom det stadig er uklart, om Brexit bliver gennemført, så har det haft konkret konsekvenser for konsulenthuset 2BM. En planlagt
ekspansion er lukket ned, fordi den politiske fremtid er usikker.

LUKKET

24. juni 2016 vågnede Europa til en ny virkelighed. Med vedtagelsen af Brexit
blev den politiske situation rystet godt og grundigt. Men det er ikke kun på et
politisk plan, at Brexit har haft konsekvenser. Også for erhvervslivet har afstemningen haft stor betydning.
På de følgende sider skal du møde en dansk virksomhed, der endte med at stoppe en planlagt udvidelse på det britiske marked, fordi Brexit gjorde situationen for
uforudsigelig og usikker.
Manden, der fortæller, er Lars Dylander. Han er CEO i 2BM, der et af Danmarks
største SAP-konsulenthuse med mere end 80 medarbejdere. Planen var, at han
også skulle have en afdeling briter under sig, men den drøm blev sløjfet med
Brexit.
Et strategisk brohoved
2BM havde planlagt en stor entré i Storbritannien, som nu er sat på standby.
“Vi havde udset det som et interessant marked. Det var et godt brohoved, bl.a.
fordi de er engelsktalende, og vi anså det for strategisk smart at gå den vej. Vi
havde entreret med lokale virksomheder og opbygget en pipeline af kunder. Men
efter Brexit gik det fuldstændigt i stå. Det er helt dødt,” siger Lars Dylander og
tilføjer:
“Jeg kan slet ikke forestille mig at operere på indersiden af Storbritannien.”
For 2BM blev problemet, at kunderne ikke turde forpligte sig, så længe Brexit var
uafklaret. Den manglende afklaring har nu stået på i tre et halvt år.
“Hvis man f.eks. er indenfor bilindustrien og overvejer at etablere sig i Storbritannien, hvad betyder Brexit så? Hvad er fremtiden for det indre marked? Kan
man få reservedele til reparationer? Måske er det ikke et problem, men you don’t
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know. Er det virkelig her, jeg vil etablere min produktion?” lyder Lars Dylanders
beskrivelse af kundernes dilemmaer,
Og han forstår dem godt.
“Hvis man står med så stor en risiko, så vil de fleste jo vælge at gøre det et
andet sted. Vi ved jo ikke, om det fremover bliver som med Norge eller, om
relationen i stedet kommer til at minde om den i Ukraine. Konsekvensen er, at det
bliver et rent investeringsstop.”
For 2BM har det betydet, at virksomheden har trukket i nødbremsen.
“Vi har trykket på stopknappen. Ved årets udgang stopper vi de sidste aktiviteter, og medarbejderne er blevet opsagt. Derefter afventer vi udviklingen,” siger
han, men understreger også, at beslutningen ikke er permanent:
“Så snart der er en stabil situation, så tror jeg at vi er tilbage, uanset om Storbritannien er EU-medlem eller ej.”
Vigtige systemtilpasninger
Mens Brexit altså foreløbigt har taget livet af 2BM’s britiske eventyr, så har den
politiske tumult linet mange opgaver op i Danmark.
“Vi konfigurer ERP-systemer for kunderne, og i samme øjeblik at Storbritannien
træder ud, så skal systemerne tilpasses på mange områder. Det handler primært
om opgørelse af indirekte skatter og afgifter, om udstationering og indstationering af medarbejdere på tværs af Europa,” fortæller han.
Han forklarer:
“Hvis du er en multinational koncern og kan flytte varer rundt i din supply chain,
så er der mange spørgsmål om, hvor og hvornår du afregner moms og afgifter. Det spiller en stor rolle og er en vigtig faktor for virksomhederne. Samtidig

betyder Brexit, at virksomhederne skal forholde sig til regulativer og mærkningsordninger som f.eks. CE-mærkning. I dag er det samme regler overalt i det indre
marked, men det vil jo ændre sig.”
Et andet væsentligt område, når 2BM skal tilpasse kundernes ERP-systemer, er
hele human resources-delen.
“Hvad gør du med dine medarbejdere i Storbritannien? Kan du overhovedet indog udstationere? Hvad betyder ændrede skatter og afgifter for medarbejderne?
Hvilke forhold og regler skal de arbejde under? Hvordan kan deres børn gå i skole
og hvad med den container, der skal fragte deres ejendele frem og tilbage?”
spørger CEO’en retorisk og tilføjer:
“Og hvad med arbejdstilladelser? Det er endnu en proces, som kunderne helst
var fri for.”
Der er altså mange områder, hvor store virksomheder skal have tilpasset
IT-systemerne, hvis Storbritannien følger den nuværende plan og forlader EU 31.
januar næste år.
Klar til rådgivning
Lars Dylander og hans medarbejdere ved, at der skal arbejdes hårdt og hurtigt,
hvis det bliver et hard Brexit, hvor Storbritannien forlader EU uden en aftale.
“Vi har lavet et Brexit-team, hvor alle er lært op, og ved hvad der skal ske. IT-teknisk er langt det meste allerede klar. Hvis der bliver trykket på knappen, er vi klar,
og der kommer masser af arbejde,” siger han.
Han ærgrer sig dog over udsigten til et EU uden Storbritannien:
“Selvom det vil være fedt, at vi får en masse opgaver, så er det ærgerligt, at
Storbritannien kommer længere væk. Afstanden bliver større. Det indre marked
giver stor fleksibilitet i dag og den forsvinder med et hard Brexit.”
Alligevel kan en dårlig løsning være det mindst ringe alternativ, siger Lars Dylander.
“Det er så problematisk, at situationen er uafklaret, at selv en dårlig afklaring
formentligt vil være bedre. Det vil give en lettere situation for alle.”
Skeptiske kunder
Han bidt mærke i, at mange af kunderne endnu ikke har turde forpligte sig på de
politiske forandringer, der kan vente lige om hjørnet, hvis Brexit bliver gennemført.
“Alle kunderne vil gerne høre, hvad der skal ske, hvis det sker, men de vil ikke
investere endnu. Alle har gjort sig klar, men mange af dem tror, at det ikke bliver
gennemført. Hvis der var Brexit i morgen, så ville telefonerne være rødglødende,
men lige nu sidder alle og afventer udviklingen,” siger han.
“Min fornemmelse er, at de ikke tror på, at det går igennem. De tænker: ‘Ja, ja,
lad os nu se’. Vi havde forventet, at markedet for rekonfigurering af ERP-systemer havde været større, at virksomhederne ville gøre sig helt klar, men de
vælger at afvente. Det er vores oplevelse, at firmaerne helt enkelt ikke tror, at
det kommer til at ske.”

”

Det er så problematisk, at situationen er uafklaret,
at selv en dårlig afklaring formentligt vil være bedre.
Det vil give en lettere situation for alle.

Lars Dylander

GDPR kan også blive et problem
Lars Dylander fortæller, at også den meget omtalte persondataforordning, GDPR,
kan blive en udfordring for virksomheder, der opererer via britiske servere.
“Det er meget uklart hvordan det vil blive anset i forhold til databehandleraftaler.
Vil Storbritannien blive betragtet som inde eller ude? Det har store konsekvenser.
Hvis du var Google eller Apple, så vil du næppe lægge dit nye datacenter derovre, for der er for stor usikkerhed. Hvis jeg selv skulle vælge et datacenter i dag,
så ville jeg ikke vælge et i Storbritannien,” siger han og afslutter:
“Den problemstilling er så stor, at man simpelthen er nødt til at løse den med en
politisk aftale. Alt andet vil have for store konsekvenser.”
\

\ DI OG DE:
URIMELIG SITUATION
\ SAP OG ERP
Enterprise resource planning, eller bare ERP, er en bred betegnelse for
IT-systemer, som større virksomheder bruger til at holde styr på alt fra
ordrer og lagerstyring til regnskab og human resources.
SAP er et af verdens største softwareselskaber og udbyder en række
ERP-systemer. Rundt om SAP findes en lang række konsulenthuse, der
hjælper virksomheder med at søsætte, konfigurere og drifte SAP-systemer, så de passer til den enkelte virksomheds konkrete behov.
SAP er således en af flere store ERP-udbydere. Microsoft er med
Dynamics-produktgruppen en af SAP’s store konkurrenter, det samme
er Oracle med deres ERP-pakke.

To af Danmarks største arbejdsgiverorganisationer, Dansk Industri og
Dansk Erhverv, var i september ude med kritik af den langtrukne proces. I
Berlingske kritiserede de, at ventetiden går udover danske virksomheder.
“Virksomhederne har igen og igen skullet gøre sig klar og fået at vide,
at nu kommer der en afklaring, men den er hver gang blevet udskudt
igen. Alle scenarier er stadig åbne. Selv efter tre år og tre måneder. Det
er forstemmende for virksomhederne – især for dem, som har satset
på at være godt forberedte. De pålægges nye omkostninger, hver gang
målstregen flytter sig,” sagde underdirektør i Dansk Industri, Anders
Ladefoged.
Han blev suppleret af Lasse Hamilton Heidemann, der er EU- og International Chef hos Dansk Erhverv:
“Usikkerhed er gift for erhvervslivet. Det er en god læresætning at huske.
Det gælder især i denne situation, hvor det er noget, som har ret store
implikationer.”
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\ KURSER

ONLINE
KURSER

\ ADMINISTRATION AF WINDOWS SERVER 2012 (70-411)
\ AVANCERET KONFIGURATION AF
WINDOWS SERVER 2012 (70-412)
\ BASH – LINUX SCRIPTING
\ C# – GRUNDLÆGGENDE PROGRAMMERING
\ DIN PERSONLIGE IT-SIKKERHED
\ ENABLING OFFICE 365 SERVICES (70-412)
\ HTML OG CSS
\ IMPLEMENTING MICROSOFT AZURE
INFRASTRUCTURE SOLUTIONS (70-412)
\ INSTALLERING OG KONFIGURATION AF WINDOWS
SERVER 2012 (70-410)
\ INSTALLING, MAINTAINING AND PROTECTING
WINDOWS 10 (10100)
\ JAVASCRIPT OG JQUERY – FORBEREDELSE TIL
PROGRAMMERING
\ KOM I GANG MED PROGRAMMERING – FOR
BEGYNDERE
\ MICROSOFT AZURE INTEGRATION AND SECURITY
(70101)
\ MICROSOFT AZURE INFRASTRUCTURE AND
DEPLOYMENT (70100)
\ OVERBLIK OVER GRUNDLÆGGENDE WEBUDVIKLING
\ PHP
\ POWERSHELL
\ PYTHON – EN NEMMERE START PÅ
PROGRAMMERING
\ SIKKERHED OG KRYPTERING
– SÅDAN FÅR DU STYR PÅ GRUNDPRINCIPPERNE
\ SQL – INTRODUKTION TIL DATABASER
\ STUDIETEKNIK PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
\ SÅDAN KOMMER DU I GANG MED PROGRAMMERING
– GRUNDLÆGGENDE JAVA
\ WORDPRESS

HUSK AT VORES EFTERHÅNDEN
STORE KATALOG AF ONLINEKURSER
ALTID LIGGER KLAR OG VENTER PÅ DIG.
SE DEM ALLE PÅ kortlink.dk/w9yn

\ UDVALGTE
ONLINEKURSER
DIN PERSONLIGE
IT-SIKKERHED
IT-kriminelle hærger desværre internettet dér, hvor de
kan få lov. Ligesom du låser din hoveddør, når du går hjemmefra,
har du også et ansvar for at passe på dig selv og dine oplysninger, når
du er på nettet. På dette korte kursus lærer du 5 konkrete tiltag, som
kan øge din sikkerhed betragteligt. Du får også hjælpe til at indføre
tiltagene på din egen computer i din hverdag.
Du skal forvente at bruge 5 til 10 timer på at gennemføre kurset.
Du skal med fordi
\ Du gerne vil passe på dig selv og dine data på nettet
\ Du vil have god råd til at sikre din computer

HTML OG CSS

Vil du lave hjemmesider og webdesign, så skal du
kende sprogene HTML og CSS, og det er netop dem,
du lærer på dette kursus. Du lærer både at opbygge
sider med forskellige strukturer og også at lave avanceret
design og tilpasse dine sider til både mobil og desktop.
Du skal forvente at bruge mellem 20 og 30 timer på at gennemføre
kurset.
Du skal med fordi
\ Du gerne vil udvikle webløsninger
\ Du vil forstå, hvordan world wide web fungerer
\ Du vil kunne tilpasse eksisterende websider og CMS-systemer

MICROSOFT AZURE
INTEGRATION AND
SECURITY
Vil du lave hjemmesider og webdesign, så skal du kende sprogene
HTML og CSS, og det er netop dem, du lærer på dette kursus.
Du lærer både at opbygge sider med forskellige strukturer og også at
lave avanceret design og tilpasse dine sider til både mobil og desktop.
Du skal forvente at bruge mellem 20 og 30 timer på at gennemføre
kurset.
Du skal med fordi
\ Du gerne vil udvikle webløsninger
\ Du vil forstå, hvordan world wide web fungerer

\ FIND MERE INFO
OM SAMDATA\HK PÅ

\ LÆS MERE OG TILMELDING
WWW.HK.DK/AKTUELT/KALENDER

HAR DU SPØRGSMÅL? SEND EN MAIL TIL: SAMDATA@HK.DK

JEPPE ENGELL ER IT-FAGLIG
KONSULENT I SAMDATA\HK
OG DEN DAGLIGE LEDER AF
SAMDATA\HK SEKRETARIATET
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Har du spørgsmål, gode ideer,
kritik eller ønsker, så hold dig
ikke tilbage fra at kontakte Jeppe:

MOBIL +45 40728990
jeppe.engell@hk.dk
dk.linkedin.com/in/engell/
twitter.com/jeppeengell

\ PODCAST

EN SAMDATA\HK
PODCAST
SAMDATA\HK har siden januar 2015 udgivet en podcast med de
IT-ansatte medlemmer af HK som den primære målgruppe. Vi udkommer nu hver 14 dag med forskellige koncepter afhængig af tema.
Podcasten handler om hvad IT, digitalisering og data gør ved dig,
mig, vores arbejde og vores samfund. Vi er tre faste værter, som
laver indslag, snakker med gæster og giver hinanden udfordringer for
at understrege pointer.
Her er tre udvalgte podcastafsnit, som vi synes du skal lytte til, og
få en idé om hvilken type podcast vi er:

DATASNAK
EPISODE

DATASNAK
EPISODE

DATASNAK
EPISODE

55

56

58

– NÅR SILICON VALLEY MØDER
NØDHJÆLPSORGANISATIONER
Hvad sker der når en teknologivirksomhed
med mottoet ”Move fast and break things”
begynder at lave teknologiske løsninger i
krigshærgede lande og i flygtningelejre?
Vi har forsker Adam Moe Fejerskov i studiet,
som fortæller om øjenskanning projekter i
Libyen, Blockchain og droner brugt til
nødhjælpsarbejde.

– DIGITALT DYNELØFTERI
Vi har Politiken-journalist Jakob Sorgenfri
i studiet, der fortæller om de historier han
har skrevet om de digitale trivselsmålinger,
Gladsaxemodellen og ikke mindst algoritmer
der skal jagte ledige.
Vi har mange medlemmer der arbejder i stat,
kommuner og regioner med IT og digitalisering, og de dataetiske diskussioner spiller en
særlig rolle, da det offentlige ejer langt de
fleste data om dig og mig.

– VI ER ALLE SAMMEN
TROLDE PÅ NETTET
Trolde, kalder vi dem. De der provokerende,
hadske og nogle gange decideret fjendtlige
mennesker, der puster til ilden i online-fora og
på sociale medier.
Men i virkeligheden kan vi allesammen udvise
trolde-adfærd, siger forfatterne bag en ny
bog om fænomenet, hvor de også spørger:
“Kan trold tæmmes?”
Den ene af forfatterne, digital rådgiver Katrine
Emme Thielke, gæster DataSnak-studiet til
en snak om LULZ, dødstrusler og vores egne
oplevelser med trolde(adfærd).

DE TRE VÆRTER ER

Anders Høeg Nissen,
teknologijournalist, podcaster og tidligere vært på
P1’s Harddisken

Adam Bindslev,
udvikler hos Edutasia ekspert i digital vidensformidling gennem elæring og
distancelæring

Jeppe Engell,
IT-faglig konsulent og
fagjournalist

Find vores
podcast ved at
søge på DataSnak i
din podcast, besøg
podcast.samdata.dk
og søg på DataSnak
hos Facebook.
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\ DET BETYDER BREXIT FOR DIG

Af Majken Eliasen. majkeneliasen@gmail.com

BRITISK IT-STUDERENDE
SATSER PÅ DANMARK
Da Saif Khan flyttede fra London til Ålborg for at læse til datamatiker, vidste han ikke, om han
kunne få lov til at blive efter Brexit. I dag er han sikker på, han får lov til at blive i landet på grund af
Danmarks ændrede lovgivning uanset, hvilken type Brexit det ender med.
Hvorfor har du valgt at uddanne dig i Danmark?
”Hovedårsagen til jeg læser i Danmark, er fordi, det er
gratis i modsætning til i England, hvor det koster mange
penge. Du får også meget mere støtte fra regeringen i
form af SU.
Jeg har en ven, der læste i Danmark, og som fortalte
mig om det, og det lød virkeligt godt. Jeg havde været i
Danmark et par gange før i Aarhus og Billund, men kendte ikke Ålborg. Jeg har tidligere læst til maskiningeniør i
England, men havde stoppet studiet, fordi jeg ikke kunne
se mig selv arbejde inden for faget. Når jeg kunne få en
ny chance på den her måde, tog jeg gerne imod den.”
Hvad tænkte du, da England
stemte ja til Brexit i juni 2016?
”Jeg stemte for, at vi skulle blive i EU, og da jeg hørte
om resultatet, blev jeg ret chokeret. Det virkede som en
joke. På det tidspunkt var jeg endnu ikke begyndt at læse
i Danmark, jeg arbejdede i England i kommunalt regi, i
en afdeling for almene boliger. Jeg flyttede til Danmark i
2018, og på det tidspunkt var det meningen, at England
skulle forlade EU i marts 2019. Jeg vidste, at jeg kunne
komme ind på uddannelsen, så længe vi stadig var med
i EU, så det skyndte jeg mig at gøre, inden Brexit skulle
gennemføres. Jeg tænkte, at worst case-scenario var,
hvis jeg blev nødt til at afbryde studierne og rejse hjem
igen. Da Danmark den 19. marts 2019 vedtog Brexit-loven, der beskytter engelske statsborgere i tilfælde af en
hård Brexit, følte jeg mig sikker. Men da jeg først flyttede
herover, tog jeg helt klart en chance, fordi jeg ikke vidste,
hvad der ville ske.”

Hvad vil du gerne arbejde med,
når du er færdiguddannet?
”Når jeg er færdig med grunduddannelsen, vil jeg gerne
læse videre, så jeg får en bachelor. Så må vi se, hvad der
sker med Brexit. Jeg vil gerne blive i Ålborg efterfølgende
for at arbejde. Ålborg er ved at blive det her fantastiske
techhub-sted, hvor man gerne vil tiltrække IT-iværksættere. Så jeg vil gerne lave en startup-virksomhed, jeg
mener, der er god mulighed for at få et virksomhed til at
vokse her.”
Hvilke konsekvenser har det for dig,
når Brexit bliver gennemført?
”Hvis jeg færdiggør min studier, vil jeg godt kunne blive.
Jeg skal bare sørge for at få et arbejdsvisa. Hvis England
forlader EU med no deal, er jeg stadig sikret på grund af
den danske Brexitlov, og hvis England forlader EU med
en aftale, vil den sikre englændernes muligheder for at
forblive i EU og omvendt også sikre de EU-medlemmer,
der opholder sig i England. Jeg kan ikke forestille mig,
at man ville lave en aftale, der ikke tager højde for det.
Uanset hvad der sker, om det bliver deal eller no deal,
eller om det helt bliver aflyst, så tror jeg ikke, det bliver
noget problem for mig at få lov til at blive i Danmark. Der
vil blot være lidt mere papirarbejde.”

DORTE OMDAL ER ANSVARLIG
FOR SAMDATA\HK’S AKTIVITETER
FOR STUDERENDE PÅ
ERHVERVSAKADEMIERNE
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Har du spørgsmål, gode ideer eller ønske
om at deltage i netværket for kvindelige
IT-studerende, så hold dig ikke tilbage fra at
kontakte Dorte.

BLÅ BOG FOR
SAIF KHAN
/ 23 år, englænder
/ Født og opvokset i Østlondon
/ Studerer til datamatiker på tredje
semester hos UCN i Ålborg
/ Har tidligere læst maskiningeniør
i London, men droppede studierne,
da han hellere ville arbejde med
programmering.

DIREKTE +45 3330 4609
MOBIL +45 2073 9658
Dorte.Omdal@hk.dk

