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Industriforeningens og ejendomsmæglerkæden Estates vækstkonference i vores lokaler på Stengade den 8. november blev en succes med 
over 60 tilmeldte virksomheder. På konferencen blev det klart, at vi befinder os i et vækstområde med stor opmærksomhed fra landets førende 
byudviklere og bygmestre. Drivkraften er bl.a. høje kvadratmeterpriser i kommunen og en lyst til at flytte til vores smukke, kyst- og naturnære 
områder hos storkøbenhavnske børnefamilier. Det blev også klart udtrykt, at væksten og opsvinget ikke kan forventes at vare ved uendeligt. Så 
er det jo godt, at vi har lært noget af finanskrisen for ti år siden.

GOD JUL OG GODT NYTÅR
Endnu et år er gået, og det er gået stærkt. Det er som om, at jeg selv løber hurtigere, og 
at alle omkring mig også gør det. Det er på mange måder et godt tegn. Helsingør oplever 
vækst – lige som resten af landet – og det kan mærkes. Hermed årets sidste nyhedsbrev 
om aktiviteterne i foreningen. Tak til alle jer, der har deltaget og bidraget i årets løb.
I ønskes alle en god jul og et godt nytår.

Jacob Runge Olsen
Formand

Vækst konference i november var velbesøgt med over 60 deltagere. Foto: Estate

VELBESØGT VÆKST-KONFERENCE

KOMMUNEN LOVER MERE COMDIA
Kommunens leverandørsystem, Comdia, der 
sikrer lokale virksomheder mulighed for at 
byde på kommunale opgaver, har ikke funge-
ret optimalt, hvilket foreningen har påpeget 
over for kommunen. Mens der i 2017 blev 

kørt 80 sager gennem Comdia, er tallet for i år 
kun halvdelen.
Derfor indkaldte foreningen i begyndelsen 
til et opklarende møde, hvor vi var repræ-
senteret ved formand Jacob Runge Olsen og 

næstformand Jan Ipsen, mens kommunens 
leder af ’Udbud og Indkøb’, Niels Frederik 
Dahl-Hansen, sad på den anden side af 
bordet.
Efterfølgende mødet modtog vi et brev fra 



KORT FRA ÅRET, DER GIK
FUSIONEN
Fusionen mellem Helsingør Erhvervs- og 
Industriforening og Udvikling Nord blev en 
realitet i 2018 og må ubetinget betragtes som 
en styrkelse af vores forening. Vi fik stærke 
nye kræfter i ledelsen i kraft af Mikkel Søby og 
Søren Woergaard, og heldigvis fandt flertallet 
af Udvikling Nords medlemmer det værdifuld 
at overføre medlemsskabet til Industriforenin-
gen, således at vi nu er 247 medlemmer. 

TRAVLHED OG VELLYKKET 
INTEGRATION
Der er bred enighed om, at landets økono-
miske opsving kan mærkes i Helsingør. Flere 
medlemsvirksomheder melder om udfordrin-
ger i forhold til at skaffe nok faglært arbejds-
kraft til at klare opgaverne. Samtidig udløser 
travlheden ros fra rådhuset til kommunens 
virksomheder for at medvirke til en pæn 
integrationsstatistik.
”Med 54 % i arbejde af alle de flygtninge, der 
siden 2015 er kommet til kommunen fra Syri-
en og Eritrea, er det meget tilfredsstillende at 
se, hvordan virksomhederne påtager sig dette 
samfundsansvar. Samtidig med, at de har 
fået gode, stabile medarbejdere,” siger Bente 
Jensen, projektleder i Team Integration.

”Virksomheder og butikker har åbnet dørene 

for disse mennesker, og vi står fortsat til rådig-
hed for at finde det gode match mellem den 
arbejdssøgende og arbejdsgiveren. I mange 
tilfælde kan vi være behjælpelige med kurser, 
opgradering af kvalifikationer, tidsbegræn-
sede løntilskudsordninger og en løbende 
mentorordning,” siger Bente Jensen.

I alt er 330 flygtninge fra Syrien og Eritrea 
kommet til Helsingør kommune siden 2015.

JOBCENTRET TILBYDER
Centerchef Kristjan Gundsø Jensen hører ger-
ne fra de lokale lokalevirksomheders behov 
og tilbyder:
•  At komme til møde på virksomheden/ar-

bejdspladsen.
•  En fast kontaktperson på Jobcentret,
•  Videreuddannelse af ledige
•  Et samarbejde med otte andre nordsjæl-

landske kommuner om arbejdskraft.
’Virksomhedstelefonen’ kan kontaktes på 
49283406

SOCIALE KLAUSULER
Helsingør Kommune ønsker at stille særlige 
krav til virksomheder, der arbejder for kom-
munen om sociale og etiske forpligtelser. Det 
har bekymret os i Industriforeningen i forhold 
til, om det medførte mere administration 
og øgede udgifter. For tiden er kommunens 

juridiske afdeling i gang med at formulere et 
forslag vedrørende ’sociale klausuler’. Forenin-
gen har haft mulighed for at ytre sin holdning 
og bidraget til formuleringen af forslaget. Det 
sendes efter planen til afstemning i byrådet i 
januar. 

PROJEKT MINISKILLS
Industriforeningen fortsætter med at inspirere 
og støtte interessen for faglige uddannelser 
blandt kommunens unge. Torsdag d. 28. 
marts 2019 er vi medværter for ’Mini Skills 
Helsingør’, hvor en række af vores medlems-
virksomheder er engagerede. Mere om det 
senere.

ERHVERVSVENLIGHED I HELSINGØR
Dansk Byggeri kårede igen i 2018 Danmarks 
mest erhvervsvenlige kommune, og vinderen 
blev ikke Helsingør. Til gengæld er vores by 
rykket hele 36 pladser frem på listen til nu 
nummer 49, hvilket ikke er prangende, men 
et godt stykke i den helt rigtige retning. Ikke 
mindst set i lyset af, at over halvdelen af de 
øvrige nordsjællandske kommuner faldt tilba-
ge på listen. Frederikssund blev nummer 1.

Niels Frederik Dahl-Hansen, hvor han gør rede 
for årets brug af Comdia. Fakta er, at kommu-
nen i 2018 blot sendte 31 opgaver i Com-
dia-udbud med et samlet budget på 5 mio. 
kr. Dertil kommer et nyt ventilationssystem 
til Prøvestens Centret til en anslået pris af 2 
mio. kr., der for tiden er i udbud via Comdias 
leverandørliste. Desuden var syv sager med 
et samlet budget på 685.000 kr. udlagt som 
såkaldte akutsager, som kommunen hæv-

dede ikke kunne afvente Comdia-processen. 
Tre opgaver forventedes at holde sig under 
Comdia-grænsen på 30.000 – og dermed 
uden om systemet – men viste sig efterføl-
gende at komme over grænsen uden at være 
blevet sendt i udbud.
”Alt i alt er vi tilfredse med kommunens reak-
tion. Kommunen gravede disse tal frem efter, 
at vi begyndte at stille spørgsmålstegn ved, 
om alle afdelinger var opmærksomme på 

Comdia. Mødet gav os tillid til kommunens 
vilje til at få systemet til fremover at fungere 
som hensigten. Til gavn for foreningens med-
lemmer og kommunens øvrige virksomheder, 
der dermed på skift bliver udvalgt til at byde 
på kommunale opgaver i lige konkurrence,” 
siger formand Jacob Runge Olsen.
Alle kan registrere sig på kommunens leve-
randørliste.


