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INDUSTRIFORENINGEN OPRUSTER

SEMINAR
INVITATION TIL MEDLEMMERNE

Vilkår og indflydelse på
erhvervspolitikken

Hvornår
30. januar 2020, kl. 14-16

Hvor
Hotel Comwell
Borupgård
Nørrevej 80, Snekkersten

... og kommunen lytter. Den 30. januar er en mærkedag for 
erhvervslivets fremtid i Helsingør. Industriforeningen er vært 
for et stort anlagt seminar på Comwell i Snekkersten, hvis 
formål er at styrke vores gennemslagskraft og indflydelse på 
kommunens erhvervspolitik i de kommende år. Hele kom-
munens private erhvervsliv er inviteret. Ikke kun medlemmer, 
men alle aktører fra de største til de mindste.

Af samme grund har kommunen udskudt sit arbejde med at 
formulere en fremtidsvision for erhverv og industri, til vi er 

kommet med vores udspil.
Derfor opfordrer vi alle foreningsmedlemmer til at reservere 
datoen og investere nogle timer af jeres tid. Resultatet kan få 
stor betydning for dine og vores arbejdsbetingelser fremover.

Som forening og branche kan og skal vi blive skarpere. Vi har 
mulighederne for mere indflydelse, hvis vi griber tingene an 
på en frisk og ny måde. Det er nødvendigt. Derfor:



’’S/S BJØRN’’ EKSKURSION MED GIN

SEMINARET OMHANDLER:

Det er muligt, at motoren satte ud, så vi aldrig nåede til Hven, da vi 
holdt medlemsarrangement på dampskibet ”S/S Bjørn” i statshav-
nen fredag den 20. sept. Men så måtte destilleriet jo komme til 
os. Vi skulle have besøgt Hvens berømte brænderi ’Spirit of Hven’ 
i Backafallsbyn, så desperationen var jo til at føle på, da nyhe-
den kom om, at motoren ikke var i stand til gennemføre planen. 

Heldigvis troppede destilleriet i stedet op på båden og serverede 
smagsprøver på sine forrygende gin, snaps, vodka og whisky, mens 
vi fik rundvisning på den gamle dampisbryder fra 1908. Rolig nu; 
der blev naturligvis udvist mådehold!
Vi gentager successen til foråret og forventer denne gang at kom-
me hele vejen til Hven. Mere om dato i næste nyhedsbrev.

Udgangspunktet er spørgsmålet om, hvorvidt vi som forening har en 
indflydelse, der svarer til vores størrelse og økonomiske betydning i 
kommunen – og om byråd og forvaltning lytter til vores synspunkter i en 
grad, som vi kan være tilfredse med? Det korte svar er nej: Vi kan og skal 
blive skarpere.

Industriforeningen iværksætter derfor nu en proces, der skal styrke vores 
gennemslagskraft og indflydelse på kommunens erhvervspolitik i de 
kommende år.

Startskuddet går torsdag den 30. januar, 2020 med et seminar i to etaper. 
Kl. 9.30 – 11.30 bruger vi på dialog med virksomheder i kommunen, der 
endnu ikke er medlemmer af foreningen. Kl. 14.00 – 16.00 inviteres hele 

medlemskredsen til et målrettet seminar om, hvordan og hvorledes vi 
positionerer os stærkere.
Det er vigtigt, at industriforeningens medlemmer møder talstærkt frem og 
bidrager med erfaringer og forslag til forbedringer og løsninger. Vi er dem, 
der ved bedst, hvad der er bedst for os – og for kommunens erhvervsliv. 
Det handler om job, arbejdspladser og vækst.

Selve seminaret bliver styret af kommunikationsrådgiver Mikkel Faurholdt. 
Processen munder ud i anbefalinger og en rettesnor for, hvordan vi og kom-
munen i fællesskab løfter os på dette felt.

Vi ser frem til stærke resultater og nye kræfter til arbejdet. Vi opfordrer kraftigt 
alle til at møde op den 30. januar.



GOD JUL

MINISKILLS
Vores foreningen er i igen i 2019 en del af projektet Miniskills, der handler om at gøre kommunens unge interesserede i at gå hånd-
værksvejen ved at præsentere dem for nogle af de mange fordele, der findes som håndværker. Miniskills afvikles torsdag den 28. 
marts. Omkring 550 af kommunens 7. klasses elever er tilmeldt.

Miniskills er et samarbejde mellem Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør, Skolepiloterne fra Ungdomsskolen, ES Nord, UU 
Øresund, Værftets Madmarked og 20 lokale virksomheder. Der er gratis adgang, og fra kl. 17-18.30 viser lokale håndværkere prøver på 
deres kunnen.

Tilbage er blot at ønske alle medlemmer en rigtig god jul 
og et forhåbentligt fremgangsrigt nyt år.
Med mange hilsner
Bestyrelsen

MEDLEMSTAL
Foreningens medlemstal ligger stort set samme 
sted som sidste år.

Vi er for tiden 224 medlemmer af Erhvervs- og 
Industriforeningen i Helsingør.

KORT NYT

På et byrådsmøde mandag den 16. december vedtog Helsingør 
Kommune at indføre sociale klausuler gældende for de virksomhe-
der, der udfører opgaver for kommunen. Beslutningen strammer 
kravene til virksomhederne om ’at løfte et socialt ansvar i forhold 
til at beskæftige lærlinge, elever, arbejdsløse og flygtningen’, som 
det formuleres, og desuden: ’leverandøren er i hovedtræk forplig-
tet til at uddanne det antal elever, som er oplyst i virksomhedens 
forskudsopgørelse’.

Erhvervs- og Industriforening er i lighed med Dansk Byggeri uenig 
og imod sociale klausuler. Kommunens beslutning har betydet, at 
Dansk Byggeri opløser sin partnerskabsaftale. 

”Byrådets beslutning bygger på følelser og ikke indsigt. Det lyder 
selvfølgelig fint, at alle skal tage et socialt ansvar, men reelt findes 
det problem ikke, som denne beslutning vil løse. Man vi tvinge 
virksomhederne til at tage flere lærlinge. Det vi vil hellere end ger-
ne. Det virkelige problem er, at der ikke er egnede lærlinge,” siger 
industriforeningens formand, Jacob Runge Olsen.

”Jeg er rigtig ærgerlig over, at partnerskabet mellem Dansk Byggeri 
og kommunen ophører, og jeg kunne godt tænke mig at vide, 
hvordan kommunen vil håndhæve sin nye beslutning,” siger han.

SOCIALE KLAUSULER VEDTAGET

HELSINGØR RYKKER SOM ERHVERVSVENLIG KOMMUNE
Dansk Byggeri lister hvert år alle landets kommuner i forhold til erhvervs-
venlighed baseret på besvarelser af spørgeskemaer, og igen i år har 
Helsingør taget et betydeligt nøk frem. 

Vores kommune ligger nu ifølge Dansk Byggeri på 33. pladsen, mens vi i 
2018 var nr. 49 og året før nr. 85.


