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Dawn Raid Manual
Alle virksomheder kan få besøg af
konkurrencemyndighederne

Alle kender de dårlige morgener. Man kommer for sent op, man spilder kaffen,
det regner, trafikken er ekstra tung, dagens første mail er om en frist i går! Det
er ikke de morgener, det sker!
Nej, det er på de gode morgener. Man er frisk, vågner før alarmen, får løbet en
morgentur, spiser den sunde morgenmad, flyver nærmest ind på arbejde, første
mail indeholder ros. Det er de dage, hvor man dårligt kan tage sig selv i at tænke,
om man altid har været så god, eller om det er kommet til hen ad vejen. De dage
hvor man først på arbejdsdagen læner sig veltilfreds tilbage og strækker armene
helt op; ikke for at juble, og slet ikke for at gabe, men bare fordi det hele er så
fint – en slags veltilfredshedens udstrækning, inden man kaster sig over næste
succes. Lige nøjagtigt på det tidspunkt sker det, lige der hvor armene er helt i
vejret, og man et sekund har taget en dyb veltilfreds indånding og ser frem til
dagen, der skal til at i gang. Lige der hvor man i arbejdsmæssig henseende er så
tæt, som man kommer på sand og uforfalsket lykke, da sker det. Som sne i juli,
som en brændenælde i et rosenbed, som lyn fra en klar himmel:
Der møder embedsmænd op i receptionen!
Enhver bemærkning om at en efterhånden halvgammel advokat skal holde sig fra
jammerlige forsøg på dramatiske skriverier - og det især, hvis et forsøg på at
opbygge spænding har et så slattent klimaks - er hermed accepteret. Undskyld!
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Sandheden er imidlertid, at udefra set er det overhovedet ikke specielt
dramatisk, når konkurrencemyndighederne kommer på besøg. Der kan være et
par politibetjente med i starten, men sædvanligvis er det helt stille og roligt, når
embedsmændene (m/k) beder receptionisten om at tale med direktøren og
fortæller denne om deres ærinde. Kort efter undersøger embedsmændene
forskellige kontorer og computere, men også dette virker udefra set mere
velegnet til en halvkedelig dokumentar end en Hollywood-film. Det er tilmed en
særdeles langtrukken og ensformig dokumentar, og selv afslutningen er lidt af en
langgaber, hvor man siger pænt farvel uden i øvrigt at vide særligt meget mere.
Ligeså kedelig som et dawn raid kan være set udefra, ligeså ubehageligt kan det
imidlertid være for de folk, som er genstand for undersøgelsen. Uanset om man
har gjort noget galt eller ej (og man kan sagtens få besøg uden at have gjort noget
galt), er det ofte særdeles grænseoverskridende, at fremmede personer kigger
alt ens materiale igennem og tager kopier med sig. At man så bagefter skal vente
månedsvis eller længere i uvished, gør det kun værre.
At være genstand for et dawn raid er for alle en uvant og for de fleste en højst
ubehagelig situation. Alle virksomheder bør derfor – for sin egen og for sine
medarbejderes skyld – have en dawn raid manual, der fortæller, hvordan man
bedst muligt håndterer sådanne besøg.
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