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Formandens forord

Kære medlem og kollega
Fem års krise har sat sine spor i Europa, men mere end nogensinde er det tydeliggjort, at Danmarks vækst, velfærd, produktivitet og konkurrenceevne er dybt afhængig af små og
mellemstore virksomheder, SMV’er.

tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen offentliggjorde
BoligJobplanen – og dermed håndværkerfradraget – på vores
repræsentantskabsmøde i 2011.

Håndværksrådet er den eneste danske hovederhvervsorganisation, der alene varetager SMV’ernes interesser, så stadig
oftere bliver det os, politikerne henvender sig til, når de vil
have inspiration til nye væksttiltag. Og de lytter i langt højere
grad end tidligere til os, når de vil have kvalificerede bud på,
hvordan nye love virker i praksis.

Siden regeringsskiftet har vi dog igen måttet kæmpe for fradraget, men som man kan læse i denne årsberetning, fik vi atter den
ørenlyd, vi ønskede. Tillykke til Håndværksrådet, der har løst sin
opgave, tillykke til byggevirksomhederne, der har fået en hjælpende hånd på et vigtigt tidspunkt, og tillykke til Folketinget,
der har taget ansvar og truffet en meget fornuftig beslutning.

Krisen viser nemlig med al tydelighed, at det mere end nogen
andre er SMV’erne, der tager ansvar for Danmark.

Fradraget er en direkte fordel for vores mange medlemmer i
byggefagene, men det kommer samtidig resten af samfundet
til gavn, fordi det skaber optimisme, lærepladser og en generel
afledt aktivitet. Og det er der i høj grad brug for. Vi kunne dog
have ønsket, at fradraget havde ramt langt bredere, da mange
nichebrancher er hårdt ramt at krisen.

Vi skaber langt de fleste nye job i Danmark. Vi tager langt de
fleste lærlinge, og vi tager i det hele taget ansvar for at få
Danmark igennem krisen. Ved at lytte til SMV’erne kan politikerne leve op til deres ansvar – nemlig at give virksomhederne
ordentlige vækstvilkår.
Når man ser på erhvervspolitikken i det forløbne år, tyder meget på, at politikerne er ved at blive bevidste om det ansvar.
Igen kan vi nemlig se tilbage på et særdeles udbytterigt år for
Håndværksrådets politiske indsats.

Håndværkerfradraget genopstod…
Regeringen lagde ved sin tiltrædelse hårdt ud med at lægge
håndværkerfradraget i graven, men fornuften sejrede heldigvis. Det er vi selvfølgelig glade for, for det er ikke for meget
at sige, at idéen om et håndværkerfradrag i Danmark både er
spiret og modnet i Håndværksrådets baghave.
Siden 2005 har vi og en række medlemsorganisationer talt for
et sådant fradrag ved talløse møder med politikere, i pressen,
med indspark til diverse vækstkommissioner, vækstpakker
og i andre sammenhænge. Anstrengelserne blev belønnet, da
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…men ikke uden kamp

Bremser sene betalinger
Håndværksrådet er SMV’ernes garant for, at politikerne ikke
uvidende vedtager SMV-fjendtlig lovgivning. Det var tæt på
at ske, da Håndværksrådet i 11. time fik afværget et lovforslag, som ville have gjort 60 dages betalingstid til standard for
handler mellem virksomheder.
Store kunder presser stadig oftere deres små leverandører på
betalingstiden, og ingen kan lide at vente op til fire måneder på
betaling, hvad enten man har solgt varer eller tjenesteydelser.
Takket være vores indsats er 30 dages betalingstid fortsat
standard blandt velopdragne virksomheder, hvad enten man
betaler for varer eller tjenesteydelser.

Succes på en trist baggrund
SMV’ernes betydning for Danmark er voksende, og derfor
vokser Håndværksrådets indflydelse. Selvom vi må glæde os

over de mange politiske succeser, sker det på en baggrund, vi
vist alle kunne have været foruden.
Krisen har stadig alt for godt fat i Danmark. Men SMV’erne
flytter hverken kapital eller produktion ud af landet. Og vi giver heller ikke så let op.

Vores fællesskab og vores arbejde har sjældent været mere
vigtigt, end det er nu. Vigtigt for virksomhederne og vigtigt
for Danmark.
God fornøjelse med Håndværksrådets årsberetning.

Vi bliver og tager ansvar for at få Danmark sikkert igennem
krisen.
Derfor er jeg glad og stolt over at stå i spidsen for en af de
samfundsaktører, der både kan og vil gøre noget for, at Danmark genfinder sin position med en balanceret og fornuftig
vækst og høj produktivitet.

Niels Techen
Formand for Håndværksrådet
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1:

kampe
og sejre

Danmarks virksomheder har brug for gode rammevilkår for
at skabe værdi og vækst. Men der er forskel på, hvad store koncerner har brug for, og hvad der virker for de mange
små og mellemstore virksomheder. Håndværksrådet er den
eneste danske hovederhvervsorganisation, der udelukkende
kæmper for SMV’erne, og i dette afsnit gennemgår vi de vigtigste politiske sager, Håndværksrådet har arbejdet med i
2012-2013.

Ny lov stopper de værste konkursryttere
Adskillige af Håndværksrådets medlemsvirksomheder har
oplevet at blive taget ved næsen af konkursryttere, der løber fra regningen og lader virksomhederne sidde tilbage med
udgifterne. Håndværksrådet har i årevis kæmpet for en opstramning mod denne form for spekulanter, og der kommer
nu endeligt en ny lovgivning på området. Håndværksrådet har
været inddraget under forslagets udarbejdelse.

Konkurskarantæne i tre år
Hvis loven vedtages i Folketinget, som det tyder på, har
det direkte konsekvenser for den person, som har taget del
i ledelsen af en konkursramt virksomhed. Skifteretten kan
nemlig erklære en konkursrytter uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed og dermed give personen
forbud mod at drive visse former for ny erhvervsvirksomhed
i en årrække.
Som udgangspunkt er karantæneperioden på tre år. Loven er
og skal være udformet således, at kun de grove konkursryttere standses, for vi kan ikke risikere, at konkursrytternes ofre
også rammes af lovens karantænebestemmelser.

i eksempelvis RKI, så andre virksomheder kan beskytte sig mod
dem. Samtidig er den afskrækkende effekt nok begrænset, hvis
konkursrytterne kan holde sine navne hemmelige.

Målrettet indsats fik ændret reparationsgrænsen
Det var op ad bakke, da Håndværksrådet sammen med en
samlet autobranche forenede kræfterne for at få ændret reparationsgrænsen for trafikskadede biler fra 65 pct. til 75 pct.
Men takket være gode og vedholdende argumenter lykkedes
det at trænge igennem til politikerne, og i aftalen for første
del af regeringens vækstplan blev det i april besluttet at hæve
grænsen til 75 pct. med virkning i 2014 og 2015.
Denne ændring er ikke kommet af sig selv. Siden beslutningen
om 65 pct. blev truffet i slutningen af 2010, har Håndværksrådet benyttet enhver lejlighed til at overbevise politikerne om,
at det er en forkert ordning. Springet fra de oprindelige 75 pct.
til 65 pct. har kostet hundredevis af job og lærepladser og har
været en fod på bremsen for hele autobranchen.

Hvad er reparationsgrænsen?
VK-regeringen fik i 2011 med støtte fra Dansk Folkeparti sænket reparationsgrænsen til 65 pct. Det betyder, at en skadet bil, der skal repareres for mere
end 65 pct. af handelsværdien, vurderes totalskadet,
og derfor skal skrottes i stedet for at blive repareret.
Ifølge en undersøgelse, Håndværksrådet gennemførte i 2012, har det betydet et fald i omsætningen hos
de mange virksomheder, som blandt andet lever af at
udbedre forsikringsskader på biler.

Lov bør strammes yderligere
Håndværksrådet glæder sig over stramningen, men ærgrer sig
dog over, at lovgiverne ikke tog skridtet fuldt ud. Lovforslaget giver nemlig ikke offentlig adgang til navne på de karantæneramte
konkursryttere, som det ellers var planen. Håndværksrådet mener,
at der bør være adgang til at registrere navne på konkursryttere

6

Møder og en skadet bil på Borgen
Håndværksrådet har lavet analyser og talt med politiske
ordførere om reparationsgrænsen og har sammen med
medlemsorganisationer inden for autoområdet stået bag

aktioner, der kunne åbne politikernes øjne. Blandt andet har
Håndværksrådet sammen med CAD haft en skadet bil med på
Christiansborg, så politikerne kunne se det absurde i loven.
Håndværksrådet har assisteret lokalafdelinger fra vores medlemsorganisationer med at komme i dialog med lokalt valgte
politikere og pressen. Radio og tv har været flittige gæster
på værkstederne. Så denne sag har øget opmærksomheden
på hele autobranchen og medvirket til ændring af den dårlige
beslutning fra 2010.

ordfører så et levende eksempel på reparationsgrænsens konsekvenser
Til et møde med Venstres erhvervsordfører Mads
Rørvig havde formanden for Håndværksrådets Autoudvalg Henrik Pedersen medbragt en skadet bil, som
efter de nuværende regler skal skrottes, selvom bilen
på ingen måde ligner et skrotningsmodent køretøj.
Mads Rørvig lyttede til argumenterne og kunne sagtens se det uhensigtsmæssige i reparationsgrænsens konsekvenser.

Stadig noget at kæmpe for
Så det var en sejr, men Håndværksrådet hviler ikke på laurbærrene. Reparationsgrænsen burde være højere end de 75
pct., og så skal det være en permanent ordning i stedet for
kun at gælde i 2014 og 2015.

Reparationsgrænsen blev hævet igen
”Mange autovirksomheder har måttet afskedige
medarbejdere, fordi man ikke mere måtte reparere
biler, der skulle repareres for mere end 65 pct. af værdien før skaden. Man har tænkt, at hvis vi nu kasserer
den skadede bil, så går folk nok ud og køber en ny bil,
og det giver indtægter til statskassen. Men folk får
altså ikke pludselig råd til at købe en stor ny bil, bare
fordi den gamle bliver beskadiget.”
Adm. direktør Ane Buch i TV2 Finans, 22. april 2013.

Fagentrepriser og mindre udbud er blevet en
kommunal trend
Endelig. Mange års indsats både lokalt og nationalt for at få
kommunerne til at udbyde offentlige opgaver i mindre bidder og opprioritere fagentrepriser – i stedet for bevidstløst at
satse ensidigt på hoved- og totalentrepriser – giver nu pote.
Omkring et dusin kommuner har eller er i gang med at indoperere fagentrepriser eller mindre udbud i deres udbudspolitik.
Det gælder bl.a. Danmarks to største kommuner, København
og Aarhus, men også i Hørsholm, Lolland og en række andre
mindre kommuner arbejder man på at tilrettelægge udbud
SMV-venligt. I Aarhus kommune har de efter en tæt dialog
med Aarhus Håndværkerforening og Håndværksrådet gennemført et stort udbud efter de nye retningslinjer og skabt
lokale uddannelses- og arbejdspladser – og oveni købet inkasseret både økonomiske og sociale fordele ved fagentrepriser.

Flere arbejdspladser og praktikpladser
Fagentrepriser og mindre udbud giver lokale arbejdspladser,
mere konkurrence og basis for flere rigtige praktikpladser. Og
hvilken ansvarlig kommune siger nej til det?
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Gennembruddet i mange både store og mindre kommuner er en
stor sejr for en målrettet og engageret indsats fra vores håndværker- og industriforeninger støttet op af Håndværksrådet.
Nyeste skud på stammen er Københavns Kommune, der har
nedsat en ekspertgruppe, der skal gøre kommunen mere erhvervsvenlig. For fire måneder siden var Håndværksrådets
adm. direktør Ane Buch til møde med ekspertgruppen og fortalte om erfaringerne med små udbud og fagentrepriser. Kort
efter udsendte kommunen en pressemeddelelse om, at de nu
vil satse mere på mindre udbud, der er SMV-venlige.

SMV-politik i kommende kommunalvalg
Men der er lang vej endnu, før alle lokalpolitikere og især lokale
embedsmænd forstår fordelene ved fagentrepriser. I rigtig
mange opgaver, som det offentlige skal have udført, er fagentreprise en fordel prismæssigt, og så skaber det flere arbejdspladser i kommunen. Det budskab skal bankes ind i hovederne
på de lokale politikere, så de kan fortælle deres embedsmænd,
at det er vejen frem.
Og timingen er perfekt. Om få måneder er der nemlig kommunalvalg, og her skal vi sikre, at fagentrepriser er et varmt
emne. Håndværksrådet er altid klar til at rådgive udbudsforvirrede kommuner.

Håndværksrådets 7 veje til en SMV-venlig
udbudspolitik
1. Udbyd opgaverne i en størrelse, så SMV’er kan
byde på dem.
2. Udbyd opgaverne på betingelser, SMV’erne kan
opfylde.
3. Tilrettelæg udbud, så samarbejdende virksomheder kan byde og vinde.
4. Begræns brugen af sociale klausuler.
5. Brug entydige udbud med gennemsigtige bedømmelsesmetoder.
6. Begræns ressourcespildet i virksomheder og kommuner.
7. Hold årlige dialogmøder med virksomhederne.
Se mere om udbud på www.hvr.dk/udbud

at trænge igennem til politikerne med det budskab. Fem minutter i vedtagelsen af den nye lov bar anstrengelserne frugt.
Standardbetalingstiden blev halveret fra 60 dage til 30 dage i
den nye lov på området.

SMV’er er sikret betaling
Det betyder, at SMV’er nu i højere grad er sikret, at de får deres ydelser betalt inden for en måned, da betalingsfrister ud
over en måned udtrykkeligt skal aftales.
Den nye lov på betalingsområdet er egentlig en dansk gennemførelse af EU-regler i det såkaldte Late Payment-direktiv,
hvor formålet var at sikre, at virksomheder ikke bliver holdt for
længe hen med betaling for deres ydelser. Men Håndværksrådet spottede, at reglerne kunne medføre det modsatte af at
få sin betaling inden for rimelig tid, da standardbetalingstiden
blev sat til 60 dage, hvor 30 dage ellers er gennemsnittet i
Danmark. Derfor arbejdede Håndværksrådet intenst på at
trænge igennem til de relevante politikere i Folketinget.

Årets julegave til virksomhederne
Gennembruddet kom på et møde i Retsudvalget, hvor chefkonsulent i Håndværksrådet Jeppe Rosenmejer fremlagde to
breve fra Dong Energy til et af Håndværksrådet medlemsvirksomheder – en tømrermester. I det ene brev kræver Dong
betaling for al strøm forud, og i det andet brev meddeler
energi-giganten, at den skyder betalingen af regningerne til
underleverandører fra 30 til 90 dage.
Politikerne fattede det groteske i eksemplet og kunne se, at
reglerne kunne ramme mange underleverandører økonomisk,
og det medførte ændringen i 11. time.
Beslutningen kom kort før jul og blev årets julegave for mange
SMV’er, der lider under, at deres ydelser bliver betalt alt for sent.

Kamp mod lange betalingsfrister giver bonus
Håndværksrådet glæder sig over, at politikerne lyttede og ændrede loven om betalingsfrister, inden det
var for sent.
”Det er vores klare forhåbning, at det vil betyde en
forbedret likviditet i de mindre virksomheder.”
Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer i Jyllands-Posten, 11. december 2012.

Stædig kamp sikrede fair betalingsregler
Er det rimeligt, at store koncerner som blandt andet Dong
meddeler deres mindre underleverandører, at de først kan
få penge for deres ydelser efter 90 dage? Nej, mener Håndværksrådet, som efter længere tids indsats endeligt lykkedes
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Håndværkerfradrag for godt til at dø
Hvis der findes et skattefradrag, der arbejder i en god sags
tjeneste, så er det håndværkerfradraget. Det sikrer gang i aktiviteten, flere byggejob, og ikke mindst fjerner det en stor del

af det unfair, sorte arbejde. Fradraget er simpelthen for godt
til at dø, og det budskab har Håndværksrådet og en række
medlemsorganisationer banket ind i politikerne i flere år – og
med succes.
Håndværkerfradraget lever endnu, efter at Folketinget i slutningen af april vedtog en vækstpakke med en genoplivning af
det skrottede håndværkerfradrag. Som Håndværksrådet og
en række medlemsorganisationer havde ønsket, blev ordningen oven i købet udvidet til også at omfatte fritidshuse.

Gavner samfundets bundlinje
”Hverken håndværkerfradraget eller præmieringsordningen for lærlinge handler om, at de små og mellemstore virksomheder er på ”støtten”. Der var tale
om fornuftige investeringer, som på sigt vil kunne
ses tydeligt på samfundets bundlinje.”
Formand for Håndværksrådet Niels Techen i Licitationen – Byggeriets

Omtumlet tilværelse
Ordningen giver skattefradrag på håndværkerudgifter og blev
oprindeligt lanceret af daværende statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde den 18. maj 2011. Den nye regering afskaffede allerede
i slutningen af 2011 det populære fradrag, men den planlagte
afslutning januar 2012 blev dog udskudt et år til januar 2013
takket være blandt andet Håndværksrådet.

Talt til live igen
Håndværksrådet og medlemsorganisationerne respekterede
ikke gravfreden. Da regeringen i februar i år efterspurgte
bidrag til en ny vækstplan, pegede Håndværksrådet igen på
gevinsten ved håndværkerfradraget. Vi foreslog dog et fradrag på 40.000 kr. pr. person, da erfaringer fra Sverige med
et højere fradrag viser, at det næsten kan fjerne sort arbejde.
Regeringen indså argumenterne for en genoplivning, men
fastholdt beløbet på 15.000 kr. som fradrag. Så håndværkerfradraget lever – bedre end nogensinde.

Dagblad, 3. januar 2013.

Stærk lokal indsats for fradraget
Som et supplement til Håndværksrådets direkte dialog med Christiansborg-politikerne aktiverede Håndværksrådet i efteråret sine mange lokale medlemsforeninger.

Fradrag gør sort arbejde hvidt
”Den svenske model er mere effektiv. Der er et fradrag på 50.000 kr., og det gør i virkelighedens verden rigtig meget sort arbejde hvidt – og også at
der bliver rigtig meget jobeffekt. Der skønner vi, at
det kan skabe 15.000-25.000 job, hvis vi tager den
svenske model.”
Adm. direktør Ane Buch i TV2 News, 26. februar 2013.

Medlemsforeningerne blev opfordret til at gå med
ind i kampen for at bevare ordningen ved at kontakte
deres lokalt valgte folketingsmedlemmer. Ved at understrege håndværkerfradragets betydning for det
lokale erhvervsliv – og dermed den lokale beskæftigelse – lykkedes det en række lokale håndværker- og
industriforeninger at påvirke deres lokale folketingsrepræsentanter og samtidig selv knytte nyttige kontakter til politikerne.
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Kampen for håndværkerfradraget fra
2009 til 2013
2009
Håndværksrådet og flere medlemsorganisationer
undersøger den svenske ROT-ordning, der giver fradrag for håndværkerløn op til 50.000 svenske kr. Man
bliver enig om at foreslå de danske politikere en lignende ordning i Danmark.
Tidligt 2010
I takt med, at krisen bider sig fast i den danske byggebranche, vinder Håndværksrådet og medlemsorganisationerne stadig mere politisk ørenlyd for
et dansk håndværkerfradrag. Den svenske model
nævnes som løsning på både aktivitetsfald og problemer med sort arbejde og øst-dumping i byggebranchen.
18. maj 2011
Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
annoncerer for første gang VK-regeringens BoligJobplan i sin tale på Håndværksrådets årsmøde den
18. maj 2011. Håndværkerfradraget er en central del
af BoligJobplanen.
Efterår 2011
Den nye socialdemokratisk ledede regering afskaffer
håndværkerfradraget pr. 1. januar 2012.
Efterår 2011
Håndværksrådet argumenterer for at bevare fradraget, som får et år længere at leve i, nemlig frem til 1.
januar 2013.
Februar 2013
Da regeringen efterspurgte bidrag til en ny vækstplan, foreslog Håndværksrådet at genindføre håndværkerfradraget med et fradragsberettiget beløb på
40.000 kr. pr. person. Håndværkerfradraget er blevet
en del af regeringens vækstplan, dog med et fradragsberettiget beløb på 15.000 kr.
April 2013
Regeringen blev enig med alle partier minus Enhedslisten om en vækstpakke, som genindfører håndværkerfradraget. Fradraget kommer også til at omfatte
fritids- og sommerhuse, hvilket var et stort ønske fra
Håndværksrådet.
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Selvstændige får råd til at få børn
En stor sten på vejen mod, at flere starter nye virksomheder i
Danmark, er nu på vej til at blive fjernet. Snart kan man både
være selvstændigt erhvervsdrivende og have råd til at få børn
og gå på barsel. Den nye barselsfond for selvstændige, som
Håndværksrådet har kæmpet for i flere år, træder efter planen
i kraft ved årsskiftet.
Håndværksrådet arbejder for at give selvstændigt erhvervsdrivende samme vilkår som lønmodtagere på så mange områder
som muligt. Og nu er det lykkedes også på barselsområdet.
Den kommende barselsfond for selvstændige vil ikke blive gratis, men kommer til at koste 300 kr. om året for virksomhederne. Det svarer til 25 kr. om måneden for hver virksomhed.

Relativt lille beløb sikrer barsel
Det er bestyrelsen i Håndværksrådet, der har besluttet, at det
er så vigtigt, at selvstændige kan få økonomisk støtte under
barsel, at det kan accepteres, at alle erhvervsdrivende skal betale det relativt lille beløb, som etableringen af en barselsfond
for selvstændige kommer til at koste.
Selvstændige er i dag de eneste på arbejdsmarkedet, som
ikke er omfattet af en kollektiv ordning. Det er årsagen til, at
Håndværksrådets bestyrelse har besluttet at arbejde for en
barselsfond for selvstændige.

Virksomheder skal sikres stabil kredit
I takt med krisens fremmarch har bankerne næsten pr. automatik skubbet mange af de små og mellemstore virksomheder ud
i kulden. Denne urimelige diskvalificering på grund af størrelse
har Håndsværksrådet kæmpet imod, da manglende kreditmulighed kan tage livet af selv de bedste og mest velfungerende
virksomheder. Derfor har Håndværksrådet støttet og presset
på, for at staten burde blande sig, da alternativet er, at sunde
virksomheder dør, og at de små lokale samfund lukker helt ned.

Staten forstod budskabet
Staten forstod budskabet, og et af resultaterne er Vækstkaution og en ny lånestruktur i Vækstfonden samt målrettede
SMV-tilbud i Eksport Kredit Fonden. De nye lånetyper i Vækstfonden trådte i kraft 1. januar 2013 og betyder, at virksomheder og banker nu skal forholde sig til en ny produktpalet.
Håndværksrådet har især været optaget af, at Vækstkaution
blev videreført i én eller anden form, og vi har løbende drøftet med politikere og Vækstfonden, hvordan vi bedst hjælper
virksomhederne. Den store opgave bliver at sikre, at lånestrukturen ikke ændres i utide, da virksomhederne har brug
for stabilitet.

Banklån til virksomheder rasler ned
Bankerne strammer kreditterne, og det kan virksomhederne mærke. Banklånene til virksomhederne falder, mens realkreditlånene vokser. I Håndværksrådet
er man meget kritisk over for bankerne.
”Det er klart, at mange mindre virksomheder ser
mindre ’pæne ud’ i bankernes øjne som følge af
krisen. Men vi mener simpelthen, at bankerne over
en bred kam er blevet alt for forsigtige. Det koster
vækst og beskæftigelse herhjemme.”
Cheføkonom Jacob Thiel i Berlingske, 5. december 2012.

Fortsat kamp for præmieringsordning
Håndværksrådet har kæmpet for en attraktiv præmieringsordning, siden den blev indført med et tilskud på 16.000 kr. i
sommeren 2009. Kort efter Uddannelsesudvalgets møde med
Venstres uddannelsesordfører i efteråret 2009 blev det samlede tilskud forhøjet til 50.000 kr. Siden da har Håndværksrådet konsekvent peget på, at 50.000 kr. – og senere 70.000
kr. – er et nødvendigt incitament, hvis de små og mellemstore
virksomheder skal holde fast i det antal lærepladser, der i betragtning af den økonomiske krise er relativt højt.
Håndværksrådets Uddannelsesudvalg har haft løbende kontakt til uddannelses- samt børne- og undervisningsordførere,
hvor vigtigheden af en fortsat præmieringsordning er blevet
kommunikeret ved hvert eneste møde.

for 2013, hvor forhandlingerne på børne- og undervisningsministerens område førte til, at ordningen blev reduceret i 2013
og fjernes fra 2014.

Akademikere styrker SMV’er
Videnpilotordningen, der er et tilbud til SMV’er om tilskud til
ansættelse af højtuddannede medarbejdere med løntilskud,
er en succes. Mange virksomheder har oplevet, at deres drift
og produktion har fået et løft ved hjælp af nye input fra en
ny side. Videnpiloterne udvikler nye produkter eller processer,
øger omsætningen, og de fleste højtuddannede bliver fastansat i virksomhederne.
Håndværksrådet har presset på for at få Videnpilotordningen
gjort permanent. Og der er nu afsat 52 mio. kr. til ordningen i
2013. En forøgelse på 16 mio. kr. fra 2012.

Samarbejde skabte resultater
I den sammenhæng er det også lykkedes Håndværksrådet i
samarbejde med medlemsorganisationen DS Håndværk & Industri samt ingeniørernes fagforening IDA at få diplomingeniører tilbage på ordningen.
Det skete via en henvendelse til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard.
Og nu er det muligt at ansætte videnpiloter med mellemlange
uddannelser på bachelor-niveau – herunder diplomingeniører.

Nye SMV-rettede ordninger
Håndværksrådet har sammen med organisationen Djøf foreslået en såkaldt ”Vækstspireordning” for uddannelsesminister Morten Østergaard, der dog blev pænt afvist med svar
om, at der kommer et nyt SMV-program. Håndværksrådet følger op på dette og er inviteret ind i en ny SMV-gruppe nedsat
af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Videnpiloter kan skabe væksten
Virkeligheden i mindre virksomheder i dag er i høj
grad kommet til at handle om overlevelse.

Færre får læreplads uden præmieringsordning
Håndværksrådet har skrevet til børne- og undervisningsministerens Erhvervsuddannelsesudvalg og påpeget, at en afskaffelse eller voldsom reduktion i præmieringsbeløbet vil have
konsekvenser for det antal lærlinge, som virksomhederne har
mulighed for at ansætte. Senest har vi fremhævet ordningens
afgørende betydning i forbindelse med finanslovsforslaget

”Videnpiloterne kan hjælpe virksomhederne med
den udvikling, som er så afgørende i en krisetid.
Når konkurrencen øges, og efterspørgslen bliver
mindre, kan man ikke forsætte med standardprodukter, som om intet var hændt. Man er nødt til
at lægge sig i selen og udvikle særlige ydelser og
produkter.”
Chefkonsulent Dorte Kulle i Licitationen – Byggeriets Dagblad, 20.
november 2012.
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2:

Håndværksrådets analyser
og undersøgelser

Løbende analyser og undersøgelser af SMV’ernes vilkår og
situation sikrer, at Håndværksrådet hele tiden er på forkant
med, hvad der rører sig i medlemsvirksomhederne.

•
•
•

Med grundigt talmateriale og dokumentation kan vi samtidig få pressens opmærksomhed og på den måde sætte
SMV-emner på den offentlige dagsorden. Klare og velunderbyggede analyser og undersøgelser skyder hul i den informationsmur, som ofte omgiver politikere og deres rådgivere, og
talrige eksempler lige fra kampen for håndværkerfradraget,
for fair betalingsregler og for ændring af reparationsgrænsen
demonstrerer, at analyser og undersøgelser kan skabe ørenlyd, og det kan ændre selv granitfaste beslutninger.

SMV’ernes faste ’helbredstjek’
For at få overblik over situationen i SMV’erne har Håndværksrådet i det forløbne år foretaget følgende faste analyser hos
Håndværksrådets SMV-panel hvert kvartal i marts, juni, september og december:
• Håndværksrådets Konjunkturanalyse med Håndværksrådets Konjunkturbarometer
• Håndværksrådets Ordretillid
• Håndværksrådets Beskæftigelsestillid
• Håndværksrådets Eksporttillid
• Håndværksrådets Udbudsindeks
• Håndværksrådets Byrdeindeks
• Håndværksrådets Erhvervsklimaindeks.

’Her og nu’-undersøgelser
Ud over de faste analyser har Håndværksrådet foretaget undersøgelser, som afspejler den politiske virkelighed og situation for SMV’erne:
• Produktiviteten i SMV’erne
• Reparationsgrænsens betydning for tab af job, lærlinge og
omsætning
• Potentialet for automatisering og robotter i SMV’erne
• Unfair konkurrence fra østeuropæiske entreprenører
• Kortlægning af kommunale affaldsgebyrer
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Energirådgivning
Præmie- og bonusordningen for lærlinges betydning for
lærlingeoptaget
Håndværkerfradragets betydning for aktiviteten i SMV’er
i byggeriet.

SMV’er: Krisen vender tidligst i 2015
Mange små og mellemstore virksomheder har mistet
en stor del af troen på fremtiden. Kun omkring hver
10. virksomhed tror, at krisen vender i 2013. Hver
tredje virksomhed tror først, det vender i 2015 eller
senere. Det viser en måling, som Håndværksrådet
har lavet blandt 849 virksomheder.
”Der er ingen tvivl om, at krisen har sat dybe spor
i forventningsdannelsen hos de små og mellemstore virksomheder.”
Cheføkonom Jacob Thiel i Jyllands-Posten, 18. december 2012.

Undersøgelser i samarbejde med medlemmerne
Håndværksrådet laver jævnligt undersøgelser i samarbejde
med vores medlemsorganisationer. I 2012 udførte vi en undersøgelse af reparationsgrænsen i samarbejde med CAD, SKAD
og FAI samt en medlemsundersøgelse for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.
I 2013 gennemfører Håndværksrådet desuden en omfattende
undersøgelse af mestrenes tilfredshed med erhvervsskolerne. Undersøgelsen bliver lavet i samarbejde med følgende
af vores medlemsorganisationer: Danske Malermestre, Dansk
Håndværk, DS Håndværk & Industri, dofk, Dansk Låsesmede
Forening, Skrædderlauget, FAI, SKAD, CAD og Danske Anlægsgartnere. Undersøgelsen bygger på svar fra over 2.600
håndværksmestre.

Krisen presser
konjunkturbarometeret ned
Krisen lægger stadig en tung dæmper på virksomhedernes vurdering
af både deres egen og Danmarks
økonomiske situation.

Håndværksrådets Konjunkturbarometer
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Håndværksrådets Konjunkturbarometer
Et vigtigt arbejdsredskab for Håndværksrådet er den tilbagevendende konjunkturanalyse, der fire gange om året opdaterer Håndværksrådet med både forståelse og ammunition til
krav om regelændringer.
Konjunkturanalysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til omkring 1.600 små og mellemstore virksomheder inden for byggeri, mindre industri, butikshåndværk,
autoreparation og beslægtede servicefag. I gennemsnit besvarer omkring 800 virksomheder spørgeskemaet.
Det centrale i konjunkturanalysen er Håndværksrådets Konjunkturbarometer, som giver et øjebliksbillede af, hvordan de
små og mellemstore virksomheder oplever den generelle økonomiske situation både for dem selv og Danmark.

”Hvordan vurderer du, at medarbejdersituationen i din virksomhed vil se ud om tre måneder sammenlignet med i dag?”.
Efter et par negative kvartaler er der en vis optimisme i 2013
med et nettotal på 2, der viser, at en overvejende del af virksomhederne ligesom i første kvartal 2012 trods alt forventer at
ansætte medarbejdere i den nærmeste fremtid.
Håndværksrådets Beskæftigelsestillid
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Håndværksrådets Beskæftigelsestillid

-6

Beskæftigelsestilliden i SMV’erne giver et vigtigt billede af
situationen på en del af det danske arbejdsmarked. Derfor
har Håndværksrådet i knap to år målt på beskæftigelsestilliden blandt de små og mellemstore virksomheder. Beskæftigelsestillid har betydning for, hvordan der skal prioriteres og
investeres i den enkelte virksomhed. Men det er også vigtigt
for samfundet, da SMV’erne står for den største jobskabelse
i Danmark.

-8

Flere SMV’er vil ansætte medarbejdere
Beskæftigelsestilliden bliver målt ved, at Håndværksrådet stiller følgende spørgsmål til virksomhederne i vores SMV-panel:
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Håndværksrådets Ordretillid
Virksomhederne bliver også målt på ordretillid, hvor de vurderer deres forventning om aktivitet i de næste tre måneder.
Den seneste måling er fra første kvartal af 2013, hvor ordretilliden lander på nettotal 17. Det betyder, at langt de fleste
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SMV’er forventer, at der kommer mere aktivitet i deres virksomheder i den kommende tid.

Spirende optimisme
På trods af den spirende optimisme er det dog den laveste
ordretillid for et første kvartal, som Håndværksrådet har målt
i fire år. I første kvartal 2012 lå ordretilliden på nettotal 24 og i
første kvartal 2011 lå den på nettotal 27.

En måling af SMV’ernes forventninger til eksporten giver
både et billede af, hvordan SMV’erne forventer, at SMV-eksporten vil udvikle sig, og dermed også et øjebliksbillede af vores nærmeste eksportmarkeder som fx Sverige og Tyskland.
Status er, at den danske eksport har været presset under den
finansielle krise. Det har både eksporterende SMV’er og underleverandører til eksportører kunnet mærke, fremgår det af
svarene fra SMV-panelet.

Positiv eksporttillid

Håndværksrådets Ordretillid

SMV-panelet vurderer bl.a., hvor deres eksport vil være om tre
måneder sammenlignet med i dag. Den samlede eksporttillid
har faktisk været positiv i de sidste fire kvartaler og ender i
første kvartal 2013 på nettotal 9.
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Håndværksrådets Eksporttillid
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Håndværksrådet i pressen
Håndværksrådet bruger pressen til at skabe synlighed omkring SMV’ernes betydning for Danmark, SMV-problemer og
ikke mindst SMV’ernes løsningsforslag. Her er et lille udpluk
af de omtaler af SMV’ernes finansielle helbredstilstand og
SMV’ernes ofte pressede likviditet.

Sagt om konjunkturanalyserne...

Sagt om SMV’ernes likviditetsproblemer...

Vækstpakke øger ordreforventningen
Forventningerne til en større ordrebog hos SMV’er i byggebranchen slår bundrekord i første kvartal af 2013. Dog er der
efter regeringens nye Vækstplan DK optimisme at spore.

Slut med at være bank for store firmaer
Håndværksrådet glæder sig over, at politikerne lyttede og
ændrede loven om betalingsfrister, inden det var for sent.

”Når man gentagne gange er blevet skuffet over udviklingen,
så sænker man efterhånden også forventningerne. Det tror
jeg, faldet i ordretilliden er et udtryk for.”

”Det er vores klare forhåbning, at det vil betyde en forbedret
likviditet i de mindre virksomheder.”
Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer i Jyllands-Posten, 11. december 2012.

Cheføkonom Jacob Thiel i Licitationen – Byggeriets Dagblad, 9. april 2013.

SMV’er vil forbedre produktiviteten
”De små og mellemstore virksomheder vil meget gerne forbedre deres produktivitet, viser vores analyser i Håndværksrådet. Hele 60 pct. har endda sat noget i værk eller har planer
om at sætte initiativer i gang. Det er meget positivt i disse
krisetider, at virksomhederne har så meget fokus på det.”

Renten stiger for SMV’erne
Bankerne og realkreditinstitutterne har de seneste måneder
skruet priserne yderligere i vejret over for deres erhvervskunder. Udviklingen vækker bekymring hos Håndværksrådet,
som mener, at bankerne og realkreditinstitutterne hæmningsløst hæver priserne over for særligt de små og mellemstore virksomheder.

Cheføkonom Jacob Thiel i Licitationen – Byggeriets Dagblad, 4. februar 2013.

”Det er en meget foruroligende udvikling, der afslører, at bankerne har travlt med at kradse endnu flere penge ind hos erhvervskunderne.”

Kredithjælp uden virkning
Landets virksomheder har fortsat svært ved at skaffe finansiering til nye projekter.

Cheføkonom Jacob Thiel i Jyllands-Posten, 10. januar 2013.

”Det er et paradigmeskift, der er kommet som følge af krisen,
og man kan godt have den bekymring, at selv når vi får nogle
bedre konjunkturer, så vil problemet være det samme.”
Cheføkonom Jacob Thiel i Dagbladet Børsen, 23. januar 2013.

Bankers frygt hindrer virksomheders vækst
Banker siger nej til at give garantier, så virksomheder i byggeriet kan deltage i større entrepriser.
”Problemet begyndte med finanskrisen, men det er vokset
siden, og vi får flere og flere henvendelser fra vores medlemmer om netop det problem.”
Malermester Flemming Riis, der er formand for Håndværksrådets Bygge- og Anlægsudvalg, i Fredericia Dagblad, 17. april 2013.
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Lokal, national og international
dialog med politikere

Håndværksrådet går aktivt i dialog med relevante politikere
og embedsmænd i en lang række sammenhænge. Det sker
såvel i de udvalg, råd og nævn, hvor Håndværksrådet har
plads, ligesom vi løbende holder møder med politikere og embedsmænd om aktuelle sager. Vi deltager også i bl.a. åbne og
lukkede samråd på Christiansborg. Desuden inviterer vi politikere på alle niveauer til at deltage i Håndværksrådets egne
aktiviteter, fx møder i medlemsvirksomheder, udvalgsmøder,
repræsentantskabsmøder m.m.

Drøftelser om konkurrencevilkår med erhvervs- og
vækstministeren

Dette afsnit indeholder et udpluk af aktiviteter, som illustrerer Håndværksrådets samarbejde med politikere.

Håndværksrådet afholdt møde med daværende erhvervsordfører, og nuværende erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen for at orientere hende om SMV’ernes erhvervspolitiske dagsorden – og ikke mindst problemerne med den ulovlige
konkurrence fra østeuropæiske virksomheder. Derudover var
en fortsættelse af håndværkerfradraget på dagsordenen.

Minister lærte om barrierer for eksport
I september havde Håndværksrådet inviteret handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr til at møde ni små og mellemstore virksomheder, der alle eksporterer, og alle har erfaringer, ministeren kan lære af. Workshoppen var arrangeret
af Håndværksrådets Internationale Udvalg og fandt sted hos
Carl Hansen & Søn Møbelfabrik i Aarup, der producerer danske
designklassikere til hjemmemarkedet og til eksport.
Læs mere om Håndværksrådets Internationale Udvalg på side 20.
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Daværende erhvervs- og vækstminister Ole Sohn besøgte
Håndværksrådet for at få en uformel drøftelse med vores
bestyrelse. Ole Sohn mødte op uden embedsmænd og gav
en personlig vurdering af regeringens udfordringer i at sikre
bedre konkurrencevilkår og en pejling af, hvor vi kan forvente
nye initiativer.

Møde med SF’s erhvervsordfører – og senere formand

Børne- og undervisningsministeren besøger formandens virksomhed
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini besøgte
Håndværksrådets formand Niels Techens virksomhed i Karlslunde for at få en jordnær dialog med firmaets ti tømrerlærlinge, en
voksenlærling fra kontoret og en lånt malerlærling. Ministeren

fik masser af input med til trepartsforhandlingerne i forhold til
kvalitet på erhvervsskolernes grundforløb, erhvervsuddannelsernes indhold og livet som lærling i en mindre virksomhed.

Møde med klima-, energi- og bygningsministeren
Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard mødte
Håndværksrådets formand, direktør og energipolitiske medarbejder til en drøftelse af regeringens planer på klimaområdet. På mødet fremlagde Håndværksrådet bl.a. problemet
med forsyningsselskabernes konkurrence med private virksomheder og energiselskabernes manglende rådgivning af
SMV’er. Desuden var håndværkerfradraget på agendaen.

Udviklingsministeren besøgte Håndværksrådet
Udviklingsminister Christian Friis Bach har lagt vejen forbi
Håndværksrådet for at diskutere regeringens kommende
initiativer i relation til udviklingspolitik. Håndværksrådets
formand Niels Techen argumenterede bl.a. for, at det skulle
være lettere og mere gennemskueligt for SMV’er at indgå i
samarbejdsprojekter.

Håndværksrådet møder handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr
Håndværksrådet deltog i et frokostmøde med handels- og
investeringsministeren sammen med ambassadører for en
række afrikanske lande, som har stor økonomisk vækst. På
mødet gjorde Håndværksrådet bl.a. ministeren opmærksom
på danske SMV’ers særlige behov og forudsætninger for eksport til fjerne, men hurtigt voksende eksportmarkeder.

Uformel samtale med Kinas udenrigsminister
Ved HKH Dronning Margrethes gallataffel på Christiansborg
til ære for det kinesiske præsidentpar fik Håndværksrådets
formand Niels Techen og direktør Ane Buch mulighed for at

diskutere vilkår for små og mellemstore virksomheder med
den kinesiske udenrigsminister Yang Jiechi.

Møde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om SMVvenlige udbud
Håndværksrådet deltog i et møde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om konkrete forslag til, hvordan SMV’erne kan få
en større andel af de offentlige udbud. Styrelsens forslag var
inspireret af erfaringer fra England.

Middag med justitsministeren
Som afslutning på arbejdet i udvalget om Late Payment-direktivet var udvalget inviteret til middag med justitsminister
Morten Bødskov. Udvalget var splittet i sine anbefalinger, og
det lykkedes senere Håndværksrådet at få omgjort det lovforslag, som blev formuleret ud fra udvalgsarbejdet. Læs
mere i afsnittet ’Kampe og sejre’.

Virksomhedsforum for enklere regler
Håndværksrådet deltager i det regeringsnedsatte Virksomhedsforum for enklere regler. Forummet har tidligere sendt 40
forslag til regelforenkling videre til regeringen, og herfra gennemføres 34 forslag helt eller delvist. På det seneste møde i
forummet blev der sendt yderligere 61 forslag afsted. Arbejdet
i virksomhedsforummet kan følges på www.enklereregler.dk.

Møde med energiministeren om solcellemarkedet
Håndværksrådet rettede på vegne af medlemsorganisationerne DS Håndværk & Industri og Dansk Håndværk og i samarbejde med en række øvrige organisationer henvendelse til
klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard for en
afklaring af de fremadrettede vilkår. Henvendelsen resulterede i et møde i ministeriet, hvor vi fik lejlighed til at fremlægge
vores synspunkter, som ministeren kvitterede for.
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4:

håndværksrådets
Politiske Udvalg

Håndværksrådet har fem politiske udvalg med deltagere fra
både medlemsvirksomheder og medlemssekretariater. De
politiske udvalg fastlægger rammerne for Håndværksrådets
arbejde på fem udvalgte politikområder, og i det følgende
kan du læse om udvalgenes aktiviteter i det forløbne år.

Autoudvalget

Aktiv deltagelse i Autobranchens Skadesråd
Autoudvalget har siden oprettelsen deltaget aktivt i Skadesrådet,
som er et vigtigt forum, hvor branchen sammen med forsikringsselskaberne drøfter forhold omkring forsikringsselskabernes skadestakseringssystem Autotaks. Reparation af forsikringsskader
på biler udgør en betydelig del af omsætningen i autobranchen,
hvorfor der til stadighed er relevante emner at tage op med forsikringsselskabernes repræsentant Forsikring & Pension.

Reparationsgrænse koster arbejds- og lærepladser
Autobranchen har længe mærket konsekvenserne af den tidligere regerings sænkning af grænsen for, hvornår en skadet
bil skal repareres. Færre biler end tidligere er blevet repareret,
mens flere biler skrottes, og derfor har autobranchen mistet
omsætning, afskediget dygtige medarbejdere og ikke mindst
nedlagt stribevis af praktikpladser.

Protester fra hele autobranchen
Autoudvalget haft samlet hele Danmarks autobranche om en
fælles indsats for at få ændret reparationsgrænsen. Indsatsen har bl.a. omfattet møder mellem Autoudvalget og en lang
række folketingspolitikere, hvor politikerne er blevet gjort
bekendte med de skadelige konsekvenser af den sænkede reparationsgrænse. Sagen har flere gange været behandlet i diverse medier. Særligt i forbindelse med regeringens oplæg til
en konkurrenceevnepakke i starten af 2013 har Autoudvalget
gjort opmærksom på det antal nye arbejds- og praktikpladser,
som en ændring af reparationsgrænsen kan give. Indsatsen
bar frugt: Med vækstaftalen den 21. april 2013 hævede Folketinget igen reparationsgrænsen.

Ny registreringsafgift for miljøets skyld
I en længere årrække har der været talt om at omlægge registreringsafgiften, og Autoudvalget støtter varmt en intelligent omlægning af afgiften og ønsker en teknisk baseret
afgiftsmodel, der er tidssvarende og gennemskuelig, og som
skaber incitamenter til at købe en miljørigtig bil. Autoudvalget
vil deltage aktivt i drøftelserne, når der kommer et konkret
udspil fra regeringen og skatteministeren.
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Hvad er reparationsgrænsen?
Hvis prisen på en reparation overstiger bilens værdi,
bør man skrotte bilen og ikke reparere den. Det er
sund fornuft. Men for at øge statskassens indtjening fra registreringsafgifter, og på den måde få et
finanslovsregnestykke til at gå op, fastsatte den
tidligere regering en reparationsgrænse på 65 pct. af
en bils værdi. Det betyder, at biler skrottes, hvis en
reparation er dyrere end 65 pct. af bilens værdi. Den
kunstige reparationsgrænse koster autobranchen
opgaver, omsætning, arbejdspladser og praktikpladser. Håndværksrådets Autoudvalg arbejder derfor for
at få afskaffet reparationsgrænsen.

På Autoudvalgets agenda
Håndværksrådets Autoudvalg arbejder for bedre
vilkår for små og mellemstore virksomheder i autobranchen. Autoudvalget arbejder bl.a. for:
• Fjernelse af reparationsgrænsen
• Omlægning af registreringsafgiften
• Fair og fri konkurrence på autoområdet
• Autobranchens interesser i SKATs Motorkontaktudvalg
• Dialog med relevante myndigheder og politikere.

Bygge- og Anlægsudvalget
Come-back til håndværkerfradraget!
Der var generel travlhed i de byggerelaterede håndværksfag i
andet halvår af 2012. Med udsigt til at håndværkerfradraget
bortfaldt ved årsskiftet, havde boligejerne travlt med at fremskynde opgaver. Travlheden ophørte dog fra den ene dag til den
anden, og som direkte konsekvens af håndværkerfradragets
ophør stod næsten hver tredje virksomhed inden for byggesektoren til at skulle afskedige medarbejdere fra årsskiftet.

Håndværkerfradrag giver hvide job
Stor var glæden derfor, da Folketinget som led i vækstpakken
den 21. april 2013 besluttede, at BoligJobplanen fortsætter. Det
er en sag, som Håndværksrådet i regi af Bygge- og Anlægsudvalget har arbejdet stærkt for gennem sit politiske lobbyarbejde. Et arbejde som fortsætter, da vi ikke lægger skjul på,
at vi tilstræber, at de danske politikere bør skele til Sverige og
kopiere deres ROT-ordning med et skattefradrag på helt op til
50.000 svenske kr. En ordning som skønnes at have givet omkring 20.000 hvide job i Sverige. Herhjemme er fradraget som
bekendt kun på 15.000 kr. Jobeffekten er tilsvarende begrænset
i Danmark, hvor Håndværksrådet skønner, at ordningen holder
gang i 4.000-5.000 håndværkere.

Virksomhederne vil ansætte igen
”Virksomhederne vil først og fremmest ansætte de
medarbejdere, de har måttet fyre i første kvartal,
men vi forventer, at mange virksomheder også vil
ansætte ud over det.”
Politisk chef Frank Korsholm i TV2-nyhederne, 22. april 2013.

Udvalget har løbende kontakt med de politiske beslutningstagere, og vi påskønner derfor også, at der på finansloven for 2013
blev afsat yderligere ca. 80 mio. kr. over de kommende fire år til
at skærpe indsatsen mod unfair konkurrence.

På Bygge- og Anlægsudvalgets agenda
• Arbejde for flere offentlige udbud til SMV’erne
• Kamp imod unfair konkurrence fra især Østeuropa
• Ny udbudslov
• Revision af AB 92.

his-udvalget
Lokale arbejdsgiverfællesskaber arbejder for SMV’erne
De små og mellemstore virksomheder skaber job, lærepladser
og er på andre måder vigtige for den lokale udvikling. Derfor
understøtter Håndværksrådet samt de næsten 60 håndværker- og industriforeninger lokalsamfundene ved at skabe dialog mellem erhvervsliv og kommune på områder, der berører
det lokale erhvervsliv – bl.a. inden for en række erhvervspolitiske områder. I det forløbne år har Håndværker- og Industriforeningernes Samarbejdsudvalg (HIS-udvalget) bl.a. arbejdet
inden for et bredt felt af erhvervspolitiske områder som uddannelse, sociale klausuler, affald, fair konkurrence samt udbud og indkøb.

Bredt arbejdsfelt
HIS-udvalget fokuserer på styrkelse af det lokale
arbejdsgiverfællesskab, hvor erhvervspolitik og foreningsudvikling er centrale elementer. HIS-udvalgets
sammensætning – med erhvervslivsrepræsentanter
fra hele landet – gør os til et stærkt lokalt og tværfagligt netværk.

Udbuds- og indkøbspolitik – der er fair for SMV’erne
Ulovlige østeuropæiske virksomheder
Håndværksrådet er aktivt i arbejdet mod social dumping, hvor
østeuropæiske virksomheder arbejder ulovligt i Danmark. Et
samarbejde mellem SKAT, politiet og Arbejdstilsynet har gennem razziaer på danske byggepladser afsløret, at ca. hver fjerde
østeuropæiske virksomhed ikke er i landet på lovlige vilkår. I
Bygge- og Anlægsudvalget følger vi udviklingen og myndighedernes indsats imod de ulovlige forhold på byggepladserne tæt.

Der er enighed blandt håndværker- og industriforeningerne i
Danmark om, at udbuds-/indkøbsområdet er centralt for den
lokale erhvervspolitiske indsats. Den offentlige sektor udgør
en vigtig del af de små og mellemstore virksomheders kundegrundlag. Derfor arbejder både Håndværksrådet og håndværker- og industriforeningerne aktivt for, at offentlige opgaver skal udbydes på en måde, så mindre virksomheder har en
chance for at byde på dem. Håndværksrådet deltager i debatmøder med kommuner og andre lokale aktører arrangeret af
håndværker- og industriforeningerne rundt om i landet.
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Dialog fremmer forståelse mellem kommuner og virksomheder
Det er vigtigt for håndværker- og industriforeningerne, at udviklingen sker gennem dialog. Det betyder møder og samarbejde mellem foreninger og kommuner – både med politikere
og embedsmænd. Endvidere er forholdet til og erfaringsdeling mellem de mange foreninger og lokale interessenter, fx
erhvervsskoler og andre interesseforeninger, med til at præge
den lokale erhvervspolitiske dagsorden.

Formandsmødet – lokal værdiskabelse gennem dialog
Grenå Håndværkerforening var vært ved håndværker- og industriforeningernes årlige formandsmøde i weekenden den
7.-9. september 2012. Journalist Jens Gaardbo holdt foredrag
om brugen af kommunikation i foreningsarbejdet, og Varelotteriet sponsorerede foredraget.

på HIS-udvalgets agenda
• Lokal erhvervspolitik og udvikling
• Fair konkurrence og udbuds- og indkøbspolitik
• Stærke uddannelser på erhvervsskolerne
• Udvikling af stærke lokale håndværker- og industriforeninger
• Styrkelse af de lokale tværfaglige arbejdsgiverfællesskaber.

internationalt udvalg
Udvalget besøger organisationer i Norditalien
På studieturen blev udvalgets medlemmer grundigt orienteret om det erhvervspolitiske arbejde i de norditalienske regioner og især om, hvordan virksomhedernes situation er i denne
del af landet. Organisationerne i regionen lagde stor vægt på
netværksdannelse blandt virksomhederne som et middel til
at nå sine mål.
I Piemonte har eksempelvis internationaliseringsgraden været stigende på trods af krisen, og man fremhævede vigtigheden af, at man som SMV’er havde gode partnere for at kunne
udvikle sig som virksomhed, bl.a. med henblik på at få mere
rodfæste på udenlandske markeder

Eksportrådets arbejde under lup
Ny eksportstatistik viser, at flere SMV’er får fodfæste på
BRIK-markederne: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Internationale SMV’er var bl.a. på dagsordenen på et møde i udvalget, hvor en repræsentant for Udenrigsministeriet fortalte
om Vitus-/Vitus Vækst-programmet, der er målrettet små
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og mellemstore virksomheder med et særligt internationalt
vækstpotentiale. Programmet skal hjælpe virksomheder med
at kickstarte deres eksport på nye markeder. Regeringens
BRIK-strategi og Eksportrådets rolle blev debatteret på flere
møder i udvalget sidste år, hvor flere udvalgsmedlemmer efterlyste flere penge til SMV-rettet eksportfremme!

Møde med Pia Olsen Dyhr
Internationalt Udvalg deltog i august i en workshop
med Pia Olsen Dyhr (SF) hos Knud Erik Hansen, Carl
Hansen & Søn A/S i Aarup på Fyn, der sidder i udvalget. Emnet var eksportfremme, og ni eksporterfarne
SMV’er fortalte ministeren, hvor skoen trykker, når
SMV’er starter eksport. Ministeren var meget lydhør
og åben og lovede at tage to af de forslag op, som
gruppen af virksomheder var kommet med.
Det ene forslag var, at Eksportrådet ikke kun skulle
tilbyde store virksomheder at blive key-account kunder, men også små. SMV’er har nemlig mindst lige så
stort et behov for en langsigtet og stabil assistance
fra en fast person i Eksportrådet eller andre serviceudbydere, men det produkt findes bare ikke.
Det andet forslag var en genindførelse af eksportgrupper – et redskab til at give SMV’er mulighed for at ansætte en fast eksportmedarbejder ved at dele denne
medarbejder med andre SMV’er med samme behov.

Debat med folketingspolitikere om Danida

Fortsat kamp for præmie- og bonusordningen

Udvalget havde i november Jacob Ellemann Jensen (V) og Lone
Loklindt (RV) til debat om Danidas erhvervsudviklingsinstrumenter. Overgangen fra det SMV-rettede Business-to-Business-program, B2B, til det SMV-fjendtlige Danida Business
Partnerships, DBP, var bl.a. på dagsordenen. Udvalget arbejder
for at få ændringerne omgjort, og derfor gjorde udvalget politikerne opmærksomme på de betydelige skadevirkninger ved
overgangen fra B2B til DBP. Begge politikere så med bekymring på det fald, der havde været i brugen af det nye program.

Finansloven for 2013 betød desværre, at præmieringsordningen reduceres kraftigt i 2013 og lukkes helt fra årsskiftet.
Håndværksrådet har i alle relevante sammenhænge – ved ordførermøder, ved henvendelser til Ministeriet for Børn- og Undervisnings Erhvervsuddannelsesudvalg og ved meget skarpe
høringssvar – gjort opmærksom på den elendige timing. De
små og mellemstore virksomheder bærer en stor del af ansvaret for uddannelse af faglærte, og netop disse virksomheder er fortsat hårdt ramt af krisen. Derfor er tidspunktet
for nedlæggelsen af præmieringsordningen uhyre uheldigt
valgt. Håndværksrådets Uddannelsesudvalg ønsker, at præmieringsordningen fortsættes, så der fortsat kan skabes ordinære praktikpladser. Det er nemlig ude i virksomhederne, de
unge lærer mest.

På Internationalt Udvalgs agenda
• Fokus på SMV’ernes muligheder for internationalisering trods nedgang i eksportfremmemidler
• Følge og støtte samarbejdet mellem EKF og Eksportrådet
• Endnu flere midler til den kollektive eksportfremme
– til glæde for SMV’er.

Uddannelsesudvalget
Tæt dialog med børne- og undervisningsordførere
Uddannelsesudvalget har fortsat sin møderække med Folketingets uddannelsesordførere. Året har budt på møder med
Rosa Lund, Enhedslisten, Peter Juel Jensen, Venstre og Lotte
Rod, Det Radikale Venstre. Debatten med Uddannelsesudvalget viser ordførerne konsekvenserne af Christiansborgbeslutninger for Håndværksrådets medlemmer. Det gælder
især erhvervsuddannelsesområdet, og Uddannelsesudvalget
har kommunikeret de små og mellemstore virksomheders behov og holdninger direkte til forhandlerne ved store politiske
forlig. Møderækken forsætter, indtil alle Folketingets partier
har været til samtale i Uddannelsesudvalget.

Kvaliteten på erhvervsskolerne under lup
Håndværksrådet undersøger i samarbejde med en lang række
brancheorganisationer kvaliteten på erhvervsskolerne. Undersøgelsen skal afdække, hvor erhvervsskolerne gør det godt,
og hvor der kan forbedres. Vi har også spurgt ind til årsager til
at vælge lærlinge fra, ligesom lærlingene bidrager med deres
erfaringer med erhvervsskolerne. Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres i løbet af foråret 2013.

Bedre forventningsafstemning mellem mester og lærling
Det Lokale Beskæftigelsesråd i København har bevilget midler til produktion af bl.a. redskaber til mestre, der skal hjælpe
virksomheder med at blive endnu bedre til at finde den helt
rigtige lærling – og fastholde lærlingene. I 2012 medvirkede
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, der er medlem af
Håndværksrådet, til at udvikle prototyper, og i 2013 testes
redskaberne, så de kan justeres i forhold til mestrenes og lærlingenes hverdag og virkelighed.

På Uddannelsesudvalgets agenda
Håndværksrådets Uddannelsesudvalg arbejder for
bedre vilkår for de mange små og mellemstore virksomheder, der uddanner unge. Stærke erhvervsuddannelser er et af udvalgets vigtigste arbejdsområder, fordi gode uddannelser sikrer veluddannede
svende.
I det forløbne år har udvalget gennemført en række
aktiviteter, bl.a.:
• Møderække med Folketingets ordførere om erhvervsuddannelserne
• Undersøgelse af kvaliteten på erhvervsskolerne
• Dialog med politikere om en forlængelse af præmieringsordningen
• Nye redskaber til forventningsafstemning mellem
mester og lærling
• Dialog med Vejlederforeningen med fokus på bedre vejledning om og til erhvervsuddannelserne.
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5:

Nye projekter
og værktøjer

Sideløbende med Håndværksrådets politiske arbejde gennemfører sekretariatet en række eksternt finansierede projekter. Målet er bl.a. at tilbyde værktøjer og metoder, som
SMV’erne kan bruge i driften og udviklingen af virksomheden.

Praktikpladsen – det gode match
Håndværksrådet gennemfører et 2-årigt projekt, som udvikler
redskaber til forventningsafstemning mellem mester og lærling. Formålet med projekt ”Praktikpladsen – det gode match”
er at sikre en bedre proces i forbindelse med praktikpladssøgning, ansættelse og fastholdelse af lærlinge.

Virksomheder tester nye redskaber
Redskaberne er udviklet som prototyper, der testes af virksomheder, lærlinge og praktikpladssøgende unge, så der i 2013
kan udvikles færdige redskaber. Projektet er finansieret af Det
Lokale Beskæftigelsesråd i København og gennemføres i et
tæt samarbejde med Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn
og Håndværksrådets Uddannelsesudvalg.

Talent i erhvervsuddannelserne
– projekt ”Talentvejen.nu”
Håndværksrådet samarbejder med 13 erhvervsskoler om at
udvikle særlige forløb for talentfulde unge på erhvervsuddannelserne. Håndværksrådets primære rolle er at sørge for, at
små og mellemstore virksomheders bud på, hvad et ”talent”
inden for erhvervsuddannelserne er, indgår som en integreret
del af hele projektet.

Find talenterne med nyt værktøj
Håndværksrådets medvirken sikrer dermed, at talentforløbene
dækker både skoleophold og praktikperioderne hos mester.
Projektet omfatter også udvikling af et særligt værktøj til at
spotte talenterne ved indgangen til erhvervsuddannelserne
og uddannelse af underviserne på erhvervsskolerne. Projektet
kører i 2013 og 2014 og er finansieret af Danmarks Vækstråd.
Håndværksrådet er med som eneste deltager fra erhvervslivet.
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Danske SMV’er vil til Afrika
De afrikanske vækstmarkeder kan blive vigtige for danske
SMV’er med internationale ambitioner. Flere afrikanske lande
har vækstrater på 5-8 pct., og derfor deltager Håndværksrådet i projekt ”SjællandAfrika”. Projektet hjælper sjællandske
virksomheder med at få adgang til de østafrikanske markeder,
skaffe viden om markederne, finde de rette forretningspartnere og få adgang til finansieringskilder.

Gratis vejledning til SMV’er
Håndværksrådet og projektpartnerne arbejder på at realisere
de sjællandske virksomheders potentiale i Afrika – både i forhold til sourcing, import, eksport og etablering i de østafrikanske lande. Gennem projektet bliver deltagerne bevidste om
virksomhedernes egne styrker, kompetencer, forretningsidé
og produkter i forhold til landene Kenya, Uganda og Tanzania.
Projektet finansieres af EU’s Socialfond og Væksthus Sjælland.

SMV’erne skal længere frem i køen
Som dansk SMV’er kommer man ofte bagerst i køen, når man
køber varer eller vil lægge produktion i lande som fx Kina, Indien og Bangladesh. Årsagen er, at danske købere typisk lægger mindre ordrer end de store globale virksomheder, men det
ønsker Håndværksrådet i samarbejde med Dansk Mode og
Textil at ændre på.
Projekt ”Textile East Africa” omfatter en opkvalificering af
den kenyanske tekstil-værdikæde indenfor CSR, design og
teknologi og involverer danske virksomheder og en række
kenyanske stakeholdere, herunder virksomheder, tekniske
skoler samt erhvervs- og brancheorganisationer. Projektet er
finansieret af Udenrigsministeriet/Danida.

Bygger SMV-brohoved i Kenya
I det forløbne år havde Håndværksrådet et tæt samarbejde
med Federation of Kenya Employers (FKE). Organisationen
har nydt godt af Håndværksrådets internationale konsulenters ekspertise i at træne og formidle viden om, hvordan man
driver en professionel erhvervsorganisation med fortalervirksomhed, en medlemsorganisation, administrative procedurer
og en række serviceydelser.

Fundament for SMV-samarbejder

produktivitet og virksomhedens sociale ansvar (CSR), som er
en af Håndværksrådets ekspertiser. Stærke erhvervsorganisationer med gode virksomhedsnetværk på vækstmarkeder
som Kenya kan være et godt fundament for medlemmer, der
ønsker at etablere samarbejde i Kenya eller etablere sig på det
lokale marked. Projektet er finansieret af Danida.

Nye SMV-organisationer på vækstmarkeder
Håndværksrådet har igennem årene overført viden
til søsterorganisationer i nye eller kommende vækstøkonomier. Målet er at styrke de lokale arbejdsgiverfællesskaber og dermed skabe bedre muligheder for
partnerskaber mellem danske SMV’er og virksomheder på vækstmarkederne. Håndværksrådet samarbejder lige nu med organisationer i Bhutan, Ghana og
Nicaragua.
Tidligere har Håndværksrådet bl.a. bidraget til opbygning af søsterorganisationer i Nicaragua, Bolivia,
Indien, Vietnam, Bangladesh, Kenya, Zimbabwe,
Letland, Litauen, Estland og Rusland.
Arbejdet med organisationsopbygning er typisk finansieret med statslige udviklingsmidler.

Håndsværksrådet har blandt andet været med til at opbygge FKE’s konsulentafdeling med fokusområder som
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Temaside om nydanske medarbejdere
Hvad synes kunderne om nydanske medarbejdere? Hvordan
holder man julefrokost med en nydansk lærling? Hvor får du
hjælp, hvis en nydansk medarbejder taler for dårligt dansk? Er
der overhovedet forskel på at have nydanske og etnisk danske
medarbejdere? På Håndværksrådets temaside om nydansk
arbejdskraft i SMV’er deler en række virksomheder deres erfaringer om nydanske medarbejdere og lærlinge.

Se, lyt og læs om nydanskere i SMV’er
Målet er at give virksomhederne det bedst mulige rekrutteringsgrundlag, og gennem videointerviews og en værktøjskasse målrettet SMV’er kan virksomhederne få svar på
spørgsmål om nydansk arbejdskraft og få en bedre forståelse
for, hvad det indebærer at have nydansk arbejdskraft. Samtidig fortæller en række nydanske medarbejdere og lærlinge,
hvordan de oplever hverdage og mærkedage i SMV’erne.
På hvr.dk/nydanske er virksomhedernes erfaringer samlet og
formidlet gennem bl.a. videointerview og ekspertinterview.

Bedre ledelse kræver tid
”Ledelse er et af de områder, der går meget tæt på
ejerlederen. Det handler jo om ejerlederens egne
ledelseskompetencer, og i mange brancher er der
mest fokus på faglighed. Ejerlederne er oftest dybt
involveret i driften og leder ikke virksomheden fra
»glasburet«. Det kan være svært for dem at finde
tid til nye ledelsestiltag.”
Chefkonsulent i Håndværksrådet Dorte Kulle i Væksthus Hovedstadsregionens årsberetning for 2012.

Innovation kom ind på SMV’ernes radar
Erhvervsskolerne både kan og bør bidrage til innovation i
virksomhederne. Derfor gennemfører Håndværksrådet og en
række partnere projekt ”HIK”, Horisontal Innovation gennem
Kompetenceudvikling, som undersøger nye måder at skabe
udvikling og øget produktivitet i virksomhederne.

Ledere tænker ud af boksen
Bedre ledelse vil kunne styrke tusindvis af danske SMV’er,
men mange ledere er så optaget af den daglige drift, at de
har svært ved også at gennemføre en strategisk forretningsudvikling. Derfor er Håndværksrådet partner i det nye 3-årige
projekt ”Vækst via ledelse”, som har fokus på at understøtte
vækst i SMV’erne ved at styrke ledelsen i virksomhederne.

Projekt ”Hverdagsinnovation” har udviklet et nyt onlineværktøj, som kan hjælpe SMV’er, der ønsker fornyelse, med at
afklare deres innovationspotentiale. Værktøjet hedder Innoradar, og virksomhederne kan selv klikke ind og undersøge,
hvor deres eget innovationspotentiale ligger på forskellige
områder.

Ledelsesudvikling målrettet SMV’er
”Vækst via ledelse” hjælper i øjeblikket en lang række virksomhedsejere i SMV’er med at tænke ud over den daglige drift
og rutineopgaverne. Virksomheder med op til 50 ansatte kan
deltage i projektet og har mulighed for at få et målrettet udviklingsforløb med fx lederafklaring og økonomisk støtte til
ledelsesrådgivning. Projektet gennemføres i samarbejde med
bl.a. Væksthusene. Læs mere på www.vvl.dk.
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Inno-radar, som er en del af projekt ”Hverdagsinnovation”, giver virksomhederne
overblik over deres eget innovationspotentiale.
Læs mere på www.hverdagsinnovation.net

6:
Ud over det politiske arbejde engagerer Håndværksrådet sig i
en række selskaber, hvis aktiviteter har særlig betydning for
små og mellemstore virksomheder.

Pension for Selvstændige er etableret for selvstændige
Selvstændige erhvervsdrivende er ofte dårligt stillet med
hensyn til pensionsopsparing. Det viser den ene undersøgelse
efter den anden. Mange selvstændige regner med, at salget af
virksomheden kan finansiere alderdommen økonomisk – eller
man har investeret i andre konjunkturfølsomme projekter.
Det er et valg, man tager som selvstændig. Men for at give
selvstændige et alternativ til de traditionelle pensionsordninger etablerede Håndværksrådet sammen med Dansk Byggeri
og TEKNIQ i 1990 en anderledes pensionsordning, der bygger
på skræddersyede tilbud til selvstændige. Ved at samle kræfterne sikredes lavere omkostninger.
Derfor er Pension for Selvstændige fortsat en succes i forhold
til tilbuddene til selvstændige erhvervsdrivende, som mangler
en troværdig og skræddersyet pensionsordning.
Selvstændige erhvervsdrivende, deres familier og ledende
medarbejdere indbetalte i 2012 ca. 1 mia. kr. til ordninger i Pension for Selvstændige. Det betyder, at flere og flere indbetaler
mere og mere på ordninger, som Pension for Selvstændige
står bag. PFS har flere end 25.000 pensions- og tryghedsordninger med selvstændige og ledende medarbejdere.
Læs mere på www.pensionforselvstaendige.dk.

omkring
os

Store besparelser igennem Rabatportalen
Rigtig mange af vores medlemmer har fundet vej og logget
sig ind på Rabatportalen.
Vi får nu flere og flere henvendelser fra medlemmerne om,
hvordan de får tilmeldt sig de enkelte aftaler eller med forslag
til nye leverandører til Rabatportalen.

Rabatportalen har nu aftaler med Telenor, TDC og
Business 3
Det har betydet, at mange af vores aftaler er i fremgang. Bl.a.
ses en stor interesse for at få rabat på udgifterne til telefoni.
Her kan man som medlem opnå meget fine rabatter på både
fastnet, mobil og bredbånd. Det er således glædeligt, når både
Telenor og TDC har oplyst, at der er markant fremgang på aftalerne. Som ny leverandør er Business 3, der tilbyder op til 20
pct. i rabat på mobilabonnementer. Der er også gode tilbud på
smartphones.

Nu kan man tanke brændstof med Statoil, Shell og Q8
Hvad angår brændstof til bilen og vask, er vi bredt dækkende
med leverandører. Vi har nu aftaler med Statoil, Shell og Q8.
Det betyder, at vores medlemmer nu – ganske gratis – kan
bestille benzinkort til én af dem eller bestille til alle tre. Derved
er man altid sikret en rabat, når man kører på landevejen og
skal tanke brændstof.

Få nyhedsbreve fra Rabatportalen
Rabatportalen udsender nu egne nyhedsbreve, og ca. hver 14.
dag kan man få en præsentation af de nyeste leverandører og
de bedste her-og-nu-tilbud. Ønsker du at tilmelde dig nyhedsbrevene, kan du tilmelde dig på Rabatportalens forside, eller
du kan sende en mail til info.hvr@rabat-portalen.dk.
Log ind på Rabatportalen via hvr.dk/rabatportal.
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Sure kunder skal gøres glade

Drop bankgarantien, brug BFG

Håndværkets Evalueringscenter hjælper håndværksvirksomheder med at forbedre kundetilfredsheden.

Krisen gør det sværere for mange små og mellemstore virksomheder at få udstedt bankgarantier på favorable vilkår.
Samtidig sidestiller bankerne udstedelse af en bankgaranti
med et lån, så bankgarantier risikerer at stå i vejen for optagelse af andre lån.

Evalueringscentret blev oprettet af Håndværksrådets Byggeog Anlægsudvalg i 2007 og er et redskab til små og mellemstore bygge- og anlægsvirksomheder. Håndværkets Evalueringscenter er en vigtig kilde til viden om kundernes tilfredshed for
virksomheder, der ønsker at arbejde systematisk med at optimere virksomhedens kundetilfredshed og kvalitetssikring.

Markedsfør dig med HVEC

Derfor stiftede Håndværksrådet i 1987 ”Byggefagenes Fælles
Garantiselskab s.m.b.a.” med det formål at skaffe bedre vilkår og muligheder for byggevirksomheder, som skal stille en
bankgaranti på 15 pct. af entreprisesummen som et vilkår i
byggeriets standardkontrakter.

Virksomheder, der markedsfører sig på Energistyrelsens
Håndværkerliste, og som er tilknyttet Håndværkets Evalueringscenter, rykker højere op på denne liste, end virksomheder, der ikke er tilknyttet.

BFG har indgået aftale med Tryg Garanti og drives nu i fællesskab af alle byggeorganisationer i Danmark med Håndværksrådet som sekretariat.

Håndværkets Evalueringscenter fungerer som et internetbaseret evalueringssystem, hvor forbrugerne kan evaluere et
konkret udført arbejde på hjemmesiden www.detsynesjeg.dk.
Læs mere på www.hvec.dk.

Byggefagenes Fælles
Garantiselskab S.M.B.A.
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