Velkommen tilbage
Velkommen tilbage på pinden, til et nyt friskt år 2019, et år med mange spændende ting på dagsordenen.
Men først et lille tilbageblik. 2018 blev for mig afslutningen på introduktionen af Lean Construction i
Danmark, markeret med afholdelsen af Building Awards i november. Ikke festen i sig selv, men med de
mange eksempler, vi i dag har på at metoderne virker og at de virker overraskende godt.
Sommeren 1999 var det år Lean Construction kom til Danmark, i forbindelse med Projekt Hus. Hurtigt
efter iværksatte Højgaard & Schultz sammen med NIRAS det første forsøg og opdagede, at Last
Planner virkede over al forventning. Og succeserne fortsatte, og samtidig opstod en dybere forståelse
af hvorfor.
Foreningen udgav den første vejledning i 2005, og i 2015 en bog om hele tænkningen bag Lean Construction: Det Uregerlige Projekt. Bogen blev en succes, den er spredt over hele verden og er indtil nu
udkommet på dansk, engelsk, tysk, spansk og norsk, mens en portugisisk udgave er på vej.
Fundamentet er på plads, nu skal vi alle sammen vende os om og tale udadtil. Til klienter, bygherrer,
partnere og leverandører og berette, at her er noget afgørende nyt.
Vi skal fortælle, at vi sidder med nøglen til en væsentlig forbedring af samfundets økonomi, i et 2019
hvor en hård Brexit truer, hvor handelskrige blusser op og hvor endog den kolde krig – som vi alle
mente for længst var overstået – synes at lure i horisonten.
Det er også et valgår, hvor den politiske situation ser ud til at blive broget her i Danmark, på samme
vis som i resten af EU. Ledende økonomer advarede for nylig politikerne om, at de skulle forberede sig
på en ny krise.
Men vi udgør et lyspunkt i det grå billede: Vi ved hvordan vi kan forbedre BNP med fem procent, uden
investeringer, blot ved at gennemføre alle projekter, som vi ved, det bør gøres. Vi ved det selv, men vi
mangler at dokumentere det på seriøs vis. Heldigvis sker der en forskning som sikkert giver beviset, og
så bliver opgaven for os, at fortælle dette til andre end os selv.
Jeg agter at producere nogle videoer hvor jeg fortæller om idéen, og en ny roman om problemet. Men
det er yngre mennesker, der skal sælge budskabet, og især i det politiske system. Og her er foreningen heldigvis tæt forbundet gennem BAT og Dansk Byggeri, så vi andre kan nøjes med at fortælle om
vores succeser til vores bygherrer, i den lokale avis, eller i den partiforening, hvor vi nu hører til.
5 procent på BNP, ca. 100 mia. kroner om året: Velfærd, Klima, Sundhed, Forsorg, Uddannelse, Forsvar,
Infrastruktur, …
Kagen kan altid deles, men lad os sørge for at få den bagt.
Som First Movers er det os, der skal skabe forandringen, og det er nu!
Godt Nytår
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