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Helsingør Kommune 
Stengade 59 
3000 Helsingør 
 
 
 
Helsingør den 6. november 2015 
 
 
På vegne af Erhvervs- & Industriforeningen Helsingør fremsender jeg nedenstående høringssvar 
vedrørende sagsnummer 15/13481 ”Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, 
valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse”. 
 
Foreningens indsigelse skal primært rettes mod forslaget om at, der ønskes rammeaftaler for 
byggeri i beløbsrammen fra 0 til 50.000 kr. Det er foreningens klare opfattelse, at rammeaftaler 
med en løbetid på 4 år kan risikere at få en meget uheldig effekt på det lokale erhvervsliv. 
 
I foreningen har vi desuden meget svært ved at nikke genkendende til de fordele, kommunen 
anfører i notatet ”Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver”, idet vi må påpege, 
at en rammeaftale ikke nødvendigvis garanterer forsyningssikkerheden. 
 
Især ikke hvis målet er besparelser for enhver pris. Der foreligger ikke - ej heller fra Kommunernes 
Landsforening - beregninger, der dokumenterer, at rammeaftaler medfører besparelser i form af 
reducerede priser. Eller konkurrencedygtige priser, som det er beskrevet i notatet. 
 
Øvrige anførte fordele såsom overblik over markedet, afprøvning af markedet samt 
gennemsigtighed har vi ligeledes meget svært ved at forstå. Hvordan hænger muligheden for 
afprøvning af markedet eksempelvis sammen med en politik om rammeaftaler med en løbetid på 
4 år? Til gengæld er foreningen helt enig i den anførte ulempe, nemlig at konkurrencen lukkes i 4 
år. 
 
Erhvervslivet i Helsingør Kommune er kendetegnet ved en rigt facetteret population af mindre 
virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. Det er ligeledes i den population af 
virksomheder, vores lærlinge får deres uddannelse og opnår deres færdigheder. 
 
Men - intet arbejde - ingen lærlinge. I Erhvervs & Industriforeningen Helsingør har vi netop sat 
fokus på de håndværksmæssige uddannelser. Et initiativ, der er blevet rost også uden for vores 



  
Stengade 51 sidehuset 3000 Helsingør fax 49210277 

Hjemmeside: www.industriforeningenhelsingor.dk  mail: post@industriforeningenhelsingor.dk 

 

egen kreds i såvel UU-vejledningen som på de tekniske skoler i regionen. Det ville ærgre os, hvis 
ikke dette initiativ får lov til at bevise sit værd. 
 
Erhvervs- & Industriforeningen vil derfor på det kraftigste opfordre byrådet til, at lade de 
eksisterende retningslinjer for udbud være gældende også i fremtiden. Eller måske lader sig 
inspirere af, hvorledes man gør andre steder. 
 
Tillad mig at nævne Køge kommune. Her kan de kommunale embedsmænd igangsætte arbejder 
på timeløn eller underhåndsbud op til 300.000 kr. Desuden er det en betingelse, at det skal være 
lokale firmaer der byder på opgaven. 
 
Det er godt med konkurrence, og ingen firmaer skal favoriseres frem for andre. Men en kommune 
bør have de lokale briller på, når der skal laves udbudsregler. Det er indlysende, at det er til gavn 
for både kommunen som helhed og for erhvervslivet, ligesom man på den måde sikrer, at den 
gode og lokale håndværkerviden, der er opbygget gennem generationer ikke forsvinder. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen i 
Erhvervs & Industriforeningen Helsingør 
David Nilsson formand 
 


