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ÅRET ER VED at være gået, og det er tid til 
en nytårstale og et kig på det kommende 
år. Intet er i den forbindelse bedre end at 
kunne bringe godt nyt. Det kan vi. Det 
nye år varsler på flere måder nye og op-
løftende tider i Helsingør og omegn.

For det første har vi fået den ny kom-
munalbestyrelse på plads. Benedikte Kiær 
(C) sikrede sig endnu fire år som borgme-
ster på baggrund af et godt valg, og også 
oppositionen anført af Socialdemokratiet 
gik frem. Alt peger på et fortsat godt 
samarbejdsklima mellem erhvervslivet og 
politikerne.

”Vi ønsker det samlede byråd tillykke 
og ser frem til et intensiveret samarbejde 
til gavn for de lokale virksomheder og 
handelslivet i hele kommunen,” siger 
Jacob Runge-Olsen, Industriforeningens 
formand.

For Industriforeningen er det vigtigt, at 
der er faldet ro på efter valgkampen. Og 
at vi i foreningen ved, hvem vi har at gøre 
med i de næste fire år.

”De første signaler har været positive. 
Det er mit indtryk, at borgmesteren i høj 
grad har fået øjnene op for fordelene ved 
tage Industriforeningen med på råd. Jeg 
kan garantere, at vi vil gøre vores til at 
bidrage til den konstruktive stil, kommu-
nalbestyrelsen har lagt op til,” siger Jacob 
Runge-Olsen.

Samarbejdet skal blandt andet gøre 
noget ved den lave score, som Helsingør 
Kommune har fået i flere undersøgelser 
over erhvervsvenlighed – når erhvervsli-
vet selv er blevet spurgt.

”Det er ikke mit indtryk, at det står helt 
så galt til, som målingerne viser, men 
det er et område, vi har brugt enormt 

meget tid på, og som vi fremover sætter 
alle kræfter ind på at ændre,” siger Jacob 
Runge-Olsen.

Det andet, der er grund til at glæde sig 
over, er de økonomiske toner, der blæser 
over kommunen. De økonomiske nøgle-
tal er de bedste siden finanskrisen.

”Jer er optimist, og det er der en grund 
til. Vores medlemmer melder om travlhed 
og pænt fyldte ordrebøger samtidig med, 
at det nu betragtes som sikkert, at op-
svinget har konsolideret sig. Det mærkes 
især af vores medlemmer i byggebran-
chen. Og det mærkes i efterspørgslen 
efter kvalificeret arbejdskraft,” siger Jacob 
Runge-Olsen

”Derfor vil jeg med stor optimisme og 
på hele bestyrelsens vegne ønske vore 
medlemmer og vores skønne kommune 
en god jul og et rigtigt godt nytår!”

OPTIMISMEN LOVER GODT FOR DET NYE ÅR
Formanden gør status efter kommunalvalget. Opsvinget kan mærkes  
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Formand Jacob Runge-Olsen 
og Clement Kjersgaard før 
vælgermødet gik i gang

Foto: Jakob Rubin



”Erhvervs- & Industriforeningen er en 
stabil og troværdig samarbejdspartner, 
der varetager erhvervsfremme og tager 
socialt ansvar – via sammenhold og på 
tværs af brancher.”

Således lyder visionen for Industriforenin-
gen, der blev vedtaget på bestyrelsesse-
minaret i efteråret. Og sådan er det. Her 
blev også formuleret en række nøgleord, 
som fremover skal være ledetråde for 
bestyrelsens virke.

Erhvervs- & Industriforeninger i Helsingør er:

Ansvarlig, proaktiv, modig, struktureret, 
motiverende, berigende, forandringspa-
rat, husker baglandet og sætter mål og 
delmål.

Dem vil vi gerne hænges op på.

Med hensyn til kommunens udbuds-
politik blev det besluttet, at foreningens 
ambition er at sidde med ved bordet hver 
gang, der er dialog mellem erhvervslivet 
og embedsværket. Og i øvrigt agere vagt-
hund og holde kommunen op på det, 
den lover.

Foreningen vil desuden kæmpe for et 
mere målrettet udbudsmateriale, når 
kommunen udliciterer anlægsbyggerier 
og foretager indkøb. Ønsket er at give 
Helsingørs firmaer de bedste muligheder 
for at deltage i udbudsrunderne og vinde 
opgaverne – med udgangspunkt i den 
sammensætning, kommunens virksom-
heder har.

Andre fokusområder er:
Fremtidens arbejdskraft
En aktiv rolle i forbindelse med er-
hvervsundersøgelser af kommunen
Kommunikere vores holdninger ud og 
præge politikere og embedsværket

Om førstnævnte gælder det, at forenin-
gen erklærer det som sit mål at arbejde 
ihærdigt på at skabe mange flere elev- og 
praktikpladser i kommunen. Også ved at 
inddrage de sociale medier, direkte rettet 
mod de unge.

”På seminaret fik vi sat klare mål. Samlet 
besidder bestyrelsens medlemmer vir-
keligt mange kompetencer, som det er 
vores hensigt at blive endnu bedre til at 
udnytte,” siger Jacob Runge-Olsen.

BESTYRELSEN HAR VISIONERNE PÅ PLADS

FORENINGEN VÆRT FOR BYENS SKARPESTE VÆLGERMØDE

Fremtidens strategi blev grundigt drøftet på foreningsseminar

Clement Kjersgaard agerede domptør og holdt politikerne i sin vanlige korte snor
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EN MILD NOVEMBERAFTEN en uges tid 
før kommunalvalget afholdt Erhvervs- & 
Industriforeningen, Udvikling Nord og 
Detailhandelsforeningen et vælgermøde 
blandt partiernes spidskandidater, ledet 
og anført af en af landets skarpeste ord-
styrere, speed snakkeren Clement Kjers-
gaard kendt fra bl.a. DR’s Debatten.

I foreningens teatersal i Stengade styre-

de han politikerne med hård, men retfær-
dig hånd og uddelte hverken fribilletter 
eller tillod ’varm luft’.

Emnerne var mange og uenighederne 
blandt kandidaterne trukket skarpt op. 

Emnerne var: Ja eller nej til flere stor-
centre i kommunen, detailhandlens frygt 
for bymidternes fremtid, kvaliteten af 
samarbejdet mellem politikerne i byrådet, 

det akutte behov for at skaffe uddannel-
sesinstitutioner til byen, deriblandt også 
en afdeling af et universitet – samt den 
evige diskussion om skattenedsættelse 
kontra bedre velfærdsydelser.

Uenigheden var tydelig. Til gengæld 
var det utydeligt, hvad der var uenighed 
om – da Erhvervs- og Industriforeningen 
holdt byens skarpeste vælgermøde.

Clement Kjersgaard forklarer sine 
regler for spidskandidaterne for de 
opstillede partier før vælgermødet



”Erhvervs- & Industriforeningen kan 
forvente, at Helsingør Kommune i de 
kommende fire år bevæger sig i den 
rigtige retning i forhold til en konstant 
forbedring af forholdene for kommunens 
virksomheder og detailhandel.”

Det er løftet fra borgmester Benedikte 
Kiær - intet mindre – som midt i en travlt 
decemberkalender tog sig tid til at tale 
med Erhvervs- & Industriforeningen. 
Under samtalen roste borgmesteren for-
eningen for dens aktive rolle i udviklingen 
af kommunen og for at stille sine kompe-
tencer til rådighed i flere af kommunens 
udvalg. På andre punkter kom hun med 
forsikringer, der falder på det rigtige sted. 
Set med foreningens øjne. Rosen fortsat-
te lidt endnu:

”Kommunen og erhvervslivet har efter 
min mening fået etableret et godt sam-
arbejde, der bygger på tillid. Erhvervsfor-
eningen byder sig til og arbejder tyde-
ligvis hårdt for at få indflydelse, hvilket vi 
har gavn af. Kommunens udfordringer er 
mange, som vi skal have løst, og her er 

jeg sikker på, at det gode samarbejde er 
fundamentalt,” siger hun.

”Det er vigtig med et erhvervsliv, som 
trives og oplever fremgang. Uden vil 
vores kommune ikke lykkes. Vi har i de 
seneste fire år skabt arbejdspladser, men 
vi skal skabe flere for at blive ved med at 
være attraktiv som tilflytterkommune.”

Borgmesteren er fuldt ud klar over virk-
somhedernes udfordringer med at skaffe 
kvalificeret, faguddannet arbejdskraft. 
At opmuntre kommunens skoleelever 
til faglige uddannelser er en prioritet for 
hende – siger hun – lige som hun garan-
terer, at hendes forvaltning vil arbejde 
intenst på at skaffe nye uddannelsesinsti-
tutioner til byen.

”Så er der spørgsmålet om kommunens 
leverandørlister. Her har vi hidtil haft en 
rigtig god dialog med foreningen, og 
vi forstår dens holdning. Vi arbejder på i 
endnu højere grad at tilgodese kommu-
nens erhvervsliv inden for de rammer, 
som loven og det økonomisk fornuftige 
tillader. Vi opdeler i fagentrepriser, når det 

giver mening. Nogle af de meget store, 
komplekse anlægsopgaver er af flere 
grunde svære for de lokale at følge,” lyder 
det fra Benedikte Kiær, som giver et hånd-
gribeligt løfte.

”Nu kigger vi på vores leverandørlister 
endnu en gang og retter op, hvis der er 
skønhedsfejl. Beløbsgrænserne kigger vi 
også på igen. Her har vi ikke sat os helt fast. 
Jeg kan love, at vi kigger på dem igennem, 
og jeg forestiller mig, at sker i fællesskab 
med bl.a. Erhvervs- & Industriforeningen.”

Så er der spørgsmålet om nye storcen-
tre eller nye store supermarkeder uden 
for bykernerne, som har givet grund til 
bekymring hos detailhandlen. Her er 
borgmesteren helt klar i spyttet.

”Vi har de centre, vi skal have, som vi 
hellere skal udbygge i stedet for at bygge 
nye. Alle erfaringer viser, at nye ødelægger 
de gamle. Argumentet med, at nye til-
trækker flere kunder holder heller ikke. De-
tailhandlen har udfordringer nok i forhold 
til internethandel, så det kommer ikke til 
at ske med min gode vilje,” siger hun.

FULD OPBAKNING FRA BORGMESTEREN
Benedikte Kiær lover bedre leverandørlister, fokus på uddannelser  
og en sikring af detailhandlen i bymidterne 
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Borgmester Benedikte 
Kiær glæder sig til et tæt 
samarbejde med Erhvervs- 
& Industriforeningen. 
Pressefoto.



Lærlinge og håndværkere stillede op for at 
reklamere for deres fag. Foto: Bestyrelsen.

FLERE FAGLÆRTE UNGE
ERHVERVS- & INDUSTRIFORENINGEN i Helsingør stillede 
selvfølgelig op, da der var uddannelsesmesse i Kulturværftet 
7. december for kommunens ældste folkeskoleelever. Unge 
lærlinge fra foreningsmedlemmernes arbejdspladser stillede 
frivilligt op for at fortælle om fordelene ved at blive faguddan-
net. Vi behøver flere som  dem!

MEDLEMSMØDE
PÅ MADMARKED
45 AF FORENINGENS medlemmer deltog den 7. 
september i et netværks-arrangement på Kultur-
værftet med oplæg, foredrag, præsentation og ikke 
mindst smagsprøver på madmarkedets lækkerier.

ALLE MEDLEMMER 
ØNSKES 

EN GLÆDELIG JUL  
OG ET GODT NYTÅR! 

BESTYRELSEN

4/4

Værftets madmar-
ked er en succes. 
Medlemmerne 
blev inspireret og 
smagte på varerne.


