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Formandens forord
Velfærd for både virksomheder og borgere

Vi danskere er stolte af vores velfærdssamfund. Vi er parate
til at hjælpe værdigt trængende, og vi er trygge ved visheden
om, at hvis vi og vores kære en dag selv kan få brug for en
hjælpende hånd, så er der et sikkerhedsnet. Vi er glade for vores børnehaver, skoler, hospitaler, plejehjem og alle de andre
goder, et velfærdssamfund giver os, og vi ved godt, at goderne har deres pris.
Men… for der er et men – endda et stort et! Det skal være meningsfyldt at bidrage til fællesskabet for både borgere og virksomheder. Og meningsfyldt bliver det kun, hvis velfærdssamfundet er i balance – balance mellem den private sektor, der
finansierer goderne, og den offentlige sektor, som leverer dem
– balance mellem et personligt ansvar som samfundsborger og
det ansvar, fællesskabet uundgåeligt tager fra os borgere.
De fleste små og mellemstore virksomheder har gennem en
årrække mærket, at rammerne for deres forretning har forandret sig. De har fået nye muligheder, men de har også fået en
række store udfordringer.
Konkurrencen fra udlandet er skærpet, og det stiller nye krav
til danske virksomheders produktivitet. Også inden for landets grænser skærpes konkurrencen, både den fair konkurrence og den unfair konkurrence, hvilket de små og mellemstore
virksomheder i byggebranchen har mærket særligt hårdt.

Offentligt medspil eller modspil?
Virksomhederne har med andre ord en række udfordringer, de
i øjeblikket arbejder på højtryk for at håndtere. Derfor er det,
der særligt kan undre i denne tid, at den offentlige sektor og
de politiske beslutningstagere langt fra altid er de medspillere, vi virksomheder kunne have ønsket os.

Værre er det, når den offentlige sektor forværrer de private
virksomheders vilkår gennem unfair kommunale kontrolbud i
udbudssager, som der også har været eksempler på.

Velfærd også for virksomhederne
Vi danskere er med god grund stolte over det velfærdssamfund, vi sammen har opbygget gennem generationer og stadig bidrager til hver eneste dag. Og det er et velfærdssamfund, som i særlig grad er de private virksomheders og vores
medarbejderes fortjeneste, for vi betaler til det.
Derfor er det vigtigt at huske på, at velfærd handler om mere
end offentlige ydelser til borgerne. Et samfund, hvor den offentlige sektor ikke aktivt understøtter erhvervslivet, er ikke
et velfærdssamfund set fra de små og mellemstore virksomheders synspunkt. Et velfærdssamfund støtter op om virksomhedernes produktivitet. Det rydder bureaukratiske forhindringer af vejen for virksomhederne for eksempel i form af
færre administrative byrder. Det inviterer virksomhederne til
at byde på de offentlige opgaver, og det prioriterer at uddanne
højt kvalificeret arbejdskraft uanset, om vi taler erhvervsuddannelser eller videregående uddannelser.

Lyt til SMV’erne
Hvis vi fremover skal have et velfærdssamfund, der er økonomisk bæredygtigt, og som vi fortsat kan være stolte af, er
det nødvendigt, at vi radikalt ændrer tankegang – og hellere
i dag end i morgen. Der skal arbejdes målrettet og langsigtet
for at sikre fundamentet for velfærden, og det fundament ér
et velfungerende erhvervsliv. Jeg håber, at denne årsberetning
fra Håndværksrådet kan virke som inspiration ikke bare for os
i Håndværksrådet, men også for de mange politikere på rådhusene, i regionerne og på Christiansborg. Inspiration med udgangspunkt i et nyt velfærdssamfund, som tager de små og
mellemstore virksomheder alvorligt.

Vi har brug for politikere, der bakker op om virksomhedernes
arbejde med at håndtere udfordringerne. Vi har brug for politikere, der er klar over situationens alvor, og som handler derefter. Det gælder såvel i kommuner som stat samt hos alle de
politiske beslutningstagere.
Vi har brug for opbakning til vores medarbejderes ambitioner
via lettelser i personskatterne. Vi har brug for et højt ambitionsniveau omkring fagligheden på erhvervsuddannelserne og
i folkeskolen. Man udbyder fortsat ikke nær det mulige og ønskelige antal offentlige opgaver, og vores medlemmer oplever
for ofte, at en faktura får lov at ligge i måneder i de kommunale brevbakker.
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Niels Techen
Formand for Håndværksrådet

1:

kampe
og sejre

Håndværksrådet er den eneste danske hovederhvervsorganisation, der udelukkende varetager små og mellemstore
virksomheders interesser. Det gør vi både i pressen og i direkte politisk lobbyarbejde. I dette afsnit gennemgår vi de
vigtigste politiske sager, Håndværksrådet har arbejdet med
i det forløbne år.

Håndværkerfradrag også i 2012

”Vi ønsker at udvide det hvide marked for reparationer, vedligeholdelse af boligen og andre serviceydelser i hjemmet. Vi
ønsker målrettet at gøre en indsats for at gøre sort økonomi
til hvid økonomi”, sagde daværende statsminister Lars Løkke
Rasmussen, da han offentliggjorde BoligJobplanen på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde 18. maj 2011.
Det bærende element af BoligJobplanen er det såkaldte ”håndværkerfradrag” efter svensk model, hvor en del af udgiften til
håndværkerlønninger kan trækkes fra i skat.
Håndværkerfradraget er kulminationen på en længerevarende
indsats fra Håndværksrådet og flere medlemsorganisationer,
som over for en lang række politikere har peget på fordelene
ved fradraget. Ordningen skaber job og er samtidig med til at
begrænse sort arbejde.

Byggebranchen fik et skub i den
rigtige retning, da daværende
statsminister Lars Løkke Rasmussen offentliggjorde regeringens BoligJobplan på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde i
maj 2011. Planen indeholdt bl.a.
Håndværkerfradraget, som er et
forslag fra Håndværksrådet.
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Thorning kom på bedre tanker
Da den socialdemokratisk ledede regering overtog regeringsmagten, meldte den ud, at den ønskede at sløjfe fradraget allerede fra 1. januar 2012. Efter protester fra bl.a. den samlede
byggebranche valgte regeringen at bevare fradraget, så private
også i 2012 kan få skattefradrag for dele af håndværkerlønnen.

Fradrag holder liv i byggeriet
Skat har på to uger modtaget mere end 60.000 indberetninger fra danskere, der har gjort brug af det såkaldte håndværkerfradrag. Og det kan meget vel vise
sig kun at være toppen af isbjerget.
”I en tid, hvor mange virksomheder har det ualmindeligt svært og i værste fald risikerer at kollapse,
er det helt afgørende, at politiske tiltag er med til
at holde hånden under erhvervslivet. Effekten af
håndværkerfradraget ser ud til at blive livgivende
for mange.”
Cheføkonom Jacob Thiel i Jyllands-Posten, 20. december 2011.

Virksomhederne i hovedstadsområdet kan ikke lade varevognen stå og tage tog og bus ind til kunderne. Det beviste Håndværksrådet en tidlig fredag morgen sammen med
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn under stor presseopmærksomhed.

SMV’erne slap for betalingsringen

”…Og så skal vi advare morgenpendlere om, at der nu til morgen
kan opstå trafikale problemer på og omkring Hellerup Station.
I protest over den kommende betalingsring vil en række håndværksvirksomheder nemlig tage toget fra Hellerup Station og
ind til København med både værktøj og byggematerialer.”
Sådan lød advarslen i Danmarks Radios P4 i de tidlige morgentimer fredag den 3. februar 2012. Det trafikale kaos udeblev, men happeningen blev gennemført under stor presseopmærksomhed.

Håndværkere tog toget til København forud
for betalingsring
”Vi ønsker ikke at være til gene for de øvrige passagerer eller DSB. Derfor må vi konstatere, at med mindre
DSB indretter specielle håndværkerkupéer, så kan vi
virksomheder ikke bruge den offentlige transport
som alternativ til bilen.”
Bestyrelsesmedlem i Håndværksrådet og Haandværkerforeningen
i Kjøbenhavn samt formand for Danske Malermestre Per Vangekjær i et Ritzau-telegram i en række medier, 4. februar 2012.

Betalingsring får dramatiske konsekvenser
”Uanset om den kommer til at følge Ring 2, eller om
den flyttes ud til Københavns kommunegrænse, vil
betalingsringen have store økonomiske konsekvenser for de små og mellemstore virksomheder, som i
forvejen lider hårdt under de seneste tre års hårde
nedtur, og som af konkurrencemæssige årsager
ikke har mulighed for at vælte ekstra omkostninger over i priserne.”
Afdelingschef Frank Korsholm i Berlingske, 27. december 2011.

SMV’erne er afhængige af varebilen
Håndværksrådet og Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn
gennemførte den fælles happening for at pege på, at de små
og mellemstore virksomheder i hovedstadsområdet er afhængige af at krydse betalingsringen for at nå kunderne. Derfor ville betalingsringen reelt blive en ny skat på SMV’erne.
Håndværksrådet har sammen med flere medlemsorganisationer arbejdet aktivt på at få planerne om en betalingsring af bordet. Indsatsen lykkedes, da regeringen efter pres fra flere sider
sidst i februar valgte at droppe planerne om en betalingsring.
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Nemmere at træde ud af virksomheden

”Skal vi virkelig lade os skille, for at jeg kan få den efterløn,
jeg har betalt til i årtier?” Sådan spurgte et frustreret medlem
af Håndværksrådet, fordi hun ønskede at gå på efterløn men
ikke kunne bevise, at hun ikke samtidig arbejdede i sin ægtefælles virksomhed. Tidligere var det nemlig nærmest umuligt
for en medarbejdende ægtefælle at opfylde betingelserne for
at udtræde af en ægtefælles virksomhed i forbindelse med
overgang til efterløn eller ledighedsdagpenge.

Stor prisforskel fra kommune til kommune
Resultatet var nedslående: I nogle kommuner var prisen for
brug af genbrugspladserne over tre gange højere end andre
kommuner. Samtidig betyder kommunernes meget forskellige måder at håndtere tilmelding til genbrugspladserne, at det
kan blive uoverskueligt dyrt for helt små virksomheder at bruge forskellige kommunale genbrugspladser. De uforståeligt
store regionale og lokale forskelle skaber konkurrenceforvridning, der kan blive en udfordring for den enkelte virksomhed.

Tro og love-erklæring
Efter mange års pres fra Håndværksrådet og flere medlemsorganisationer kom der i efteråret 2011 nye regler på området,
som gør det lettere for medarbejdende ægtefæller at udtræde af en ægtefælles virksomhed. Siden efteråret har man som
medarbejdende ægtefælle kunnet træde ud af virksomheden
ved at skrive under på en såkaldt tro og love-erklæring, hvori
man erklærer, at man er fuldt udtrådt af virksomheden.

Affaldspriser er konkurrenceforvridende

Mange virksomheder var lettede, da affalds-farcen med bl.a.
tvungen tilmelding til de kommunale genbrugspladser blev taget af bordet fra 1. januar 2012. Men selvom virksomhederne
efter flere års kamp fik netop den frivillige tilmeldeordning,
Håndværksrådet og medlemsorganisationerne ønskede, er
kampen for fair vilkår på affaldsområdet ikke slut.
Genbrugspladsernes priser skal afspejle kommunernes udgifter til bortskaffelse af affaldet, men efter meldinger fra medlemsvirksomheder om meget forskellige priser fra kommune
til kommune gennemførte Håndværksrådet i februar 2012 en
undersøgelse af priserne på brug af alle landets kommuners
genbrugspladser.

Affaldsordning forvirrer landets byggefirmaer
Mindre firmaer er frustrerede over ny affaldsordning
og aner ikke, hvad de skal stille op, viser ny undersøgelse fra Håndværksrådet.
”Principielt er vi enige i, at det er brugerne af en
affaldsordning, der må betale for den. Men det er
vigtigt, at kommunerne nu beslutter sig for deres
løsning og melder klart ud omkring det, så vores
medlemmer kan regne på det og bestemme sig for,
hvad der er bedst for dem – den offentlige eller private løsning.”
Erhvervspolitisk konsulent Lars Magnus Christensen i Dagbladet
Licitationen, 16. marts 2012.

Købere af sort arbejde skal straffes

Kan man bremse sort arbejde effektivt, hvis det er kunderne,
som vil have det sort? Nej, mener organisationerne i Håndværksrådet, som i en årrække har arbejdet for en reel kriminalisering af køb af sort arbejde og ikke kun salg af sort arbejde.
Nu er forslaget blevet den nye regerings politik, for regeringen
har som en del af finansloven foreslået, at det i fremtiden bliver kundens ansvar, at en håndværker ikke arbejder sort.

Sort arbejde i fuldt dagslys
Håndværksrådet går nu til skatteministeren med et
af de danske byggevirksomheders største problemer:
unfair konkurrence fra udenlandske konkurrenter.
”De danske virksomheder må jo slås med konkurrence fra udenlandske virksomheder, der arbejder sort i
fuldt dagslys med en helt minimal risiko for at blive
stillet til regnskab for deres snyd. Det er ikke fair.”
Chefkonsulent Morten Frihagen i Dagbladet Licitationen, 25. november 2011.
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Digital betaling bremser unfair konkurrence
Tidligere har det reelt været risikofrit at købe sort arbejde.
Nu risikerer kunden at betale hele regningen for manglende
moms og skat for kontant betalte byggeopgaver over 10.000
kr. Er regningen betalt digitalt, hænger køberen dog ikke på
ansvaret for eventuel manglende moms og skat.
Håndværksrådet støtter regeringens forslag, som også vil
kunne bremse den store unfair konkurrence, små og mellemstore medlemsvirksomheder i byggebranchen oplever
fra udenlandske byggefirmaer, der arbejder uden for loven i
Danmark.

Netværk om illegal arbejdskraft
Håndværksrådet deltager i et netværk om illegal arbejdskraft, som er et samarbejde mellem SKAT, Arbejdstilsynet, politiet, Udlændingeservice, fagforeningerne og erhvervslivet. Netværket drøfter fx den
begrænsede registrering af udenlandske virksomheder i RUT, herunder hvervgivers – dvs. kundernes
– pligter samt reglerne om bødestraf. Politiet og anklagemyndigheden ønsker at anvende Straffelovens
bestemmelser om tvangsarbejde mod den stigende
tilgang af udenlandske virksomheder med medarbejdere på tvangslignende ansættelsesvilkår.

Store virksomheder betaler sent
Håndværksrådet ønsker strammere regler for store
virksomheders betalingspolitik over for deres underleverandører.
”Indtil nu har virksomheder selv været i stand til at
indgå rimelige aftaler om betalinger, så det er absolut ikke noget sundhedstegn, at det overhovedet
er nødvendigt med lovgivning. Desværre kan vi se,
at styrkeforholdet mellem store virksomheder og
de små og mellemstore virksomheder har ændret
sig markant under krisen, og det er en række store
virksomheder ikke sene til at udnytte.”
Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer i Fyns Amts Avis, 16. december 2011.

EU begrænser store virksomheders kredittid

”Tak for varerne. Du får betaling om 120 dage plus påløbne
måned”. Sådan er virkeligheden for en række SMV’er, efter
at større virksomheder har fået en vane med at kræve meget
lange kredittider fra deres små og mellemstore leverandører.
Store koncerner som fx TDC, Carlsberg og DONG har alle ændret deres betalingspolitik og dikterer nu op til 120 dages frist
på deres betalinger over for underleverandører. Det presser
kassekreditterne hos de små og mellemstore leverandører,
som er afhængige af de store kunder og reelt ikke har mulighed for at sige fra.

case:
Dømte annoncehajer snyder igen
Personkredsen omkring det maltesisk baserede Panlegis
tæller flere kendte bedrageridømte danske annoncehajer.
”Det er set før i annoncehajkredse, at når de må opgive et
firma i en branche, så slår de sig på noget andet, som også
er aggressivt telefonsalg i den lyssky ende.”
Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer i DR Kontant, 10. januar 2012.

DR Kontant har afdækket, at andre tidligere annoncehajer
i dag ernærer sig gennem uoverskuelige leasingaftaler på
kopimaskiner.

Vidste du at…
Du kan få gode råd om annoncehajer og andre fupfirmaer
på Håndværksrådets anti-annoncehaj-hjemmeside www.
hajnettet.dk.
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Dansk lovgivning på vej

Dårlig kreditkarakter presser virksomheden

Hjælpen er på vej via EU, som har vedtaget et direktiv om betalingsfrister, der nu skal implementeres i dansk lovgivning.
Håndværksrådet sidder som eneste rene SMV-organisation i
den arbejdsgruppe, der skal skabe direktivet om til dansk lovgivning. Her arbejder Håndværksrådet for at skabe de bedst mulige
betalingsbetingelser for SMV’er, så store kunder ikke kan bruge
SMV’erne som bank for at optimere deres egen likviditet.

En negativ kreditvurdering kan være alvorlig for en virksomheds muligheder for at få kredit hos banker og indgå leverandøraftaler. Efter at en gældfri medlemsvirksomhed, som
aldrig havde haft underskud, var blevet kategoriseret som
en dårlig betaler i den værste kategori, tog Håndværksrådet
sagen op. Gennem en direkte dialog med kreditoplysningsselskaberne har Håndværksrådet påvist, at kreditvurderingsvirksomhederne bør ændre deres rating-praksis.

Kortere betalingsfrister styrker små og
mellemstore virksomheder
En hurtig implementering af EU-direktivet om sene
betalingsfrister vil skåne SMV’ernes kassekreditter,
mener tre SMV-organisationer.
”Målet med ”Late Payment”-direktivet er at dæmme
op for den uhensigtsmæssige overvæltning af finanskrisens omkostninger til SMV’ernes kassekreditter, og derfor ønsker vi, at direktivet bliver omsat til
dansk lov så hurtigt som muligt.”
Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer i en fælles pressemeddelelse sammen med SMV-organisationerne
Danske Speditører og Dansk Transport og Logistik.

SMV’er hæmmes af uklare kreditvurderinger

Kan man vurdere en virksomheds kreditværdighed uden at
kende dens regnskabstal? Absolut nej, ville de fleste nok sige,
men en række kreditoplysningsselskaber sælger ikke desto
mindre kreditoplysninger fra SMV’er uden at have set et regnskab fra virksomhederne – og uden overhovedet at meddele
virksomhederne, at de er blevet kreditvurderet!

Videnpiloter styrker SMV’er

Videnpilotordningen, der sikrer fx SMV’er højtuddannede
medarbejdere med løntilskud, har været en bragende succes.
Faktisk er ordningen flere gange løbet tør for midler på grund
af meget stor søgning – og med god grund: 4 ud af 5 virksomheder, der har ansat en Videnpilot, udvikler nye produkter eller
processer. Over 2/3 har øget omsætningen – selv i en krisetid.
2 ud af 3 af de højtuddannede bliver fastansat i virksomhederne. Håndværksrådet har derfor presset på for at få tilført
Videnpilotordningen nye midler, hvilket er lykkedes i flere omgange i det forløbne år.

Diplomingeniører hægtet af Videnpilotordning
Fordi søgningen efter ordningen var så stor, besluttede Styrelsen for Forskning og Innovation kun at støtte højtuddannede med en lang videregående uddannelse. Ved den omlægning
blev diplomingeniører, som efterspørges meget i en del af
Håndværksrådets medlemsvirksomheder, taget ud af ordningen. Sammen med medlemsorganisationen DS Håndværk &
Industri samt ingeniørernes fagforening IDA har Håndværksrådet derfor rettet henvendelse til ministeren for forskning,
innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard
for at pege på problemet.

Sunde firmaer får dårlige vurderinger
Kreditvurderingsbureauer stempler mange små virksomheder som konkurstruede, selvom de aldrig har
set deres nøgletal.

Ønske: Flere penge til populær videnpilotordning
Ifølge en undersøgelse, som Håndværksrådet har lavet sammen med Djøf, er 27 pct. af små og mellemstore virksomheder interesserede i at tage en højtuddannet ind på betingelse af, at de kan få et tilskud.

”Selvom man er veldreven og har gode regnskaber,
kan man risikere at få en lav rating.
Det skaber især problemer for de små virksomheder. Det er et ureguleret område, og Finanstilsynet
burde holde øje med, hvordan de opererer.”

”Ordningen er med til at sætte to grupper sammen,
der ellers ikke ved, hvad hinanden laver. Det er en
billig løsning, fordi det i to tredjedele af tilfældene
fører til fastansættelse for folk, som herefter betaler skat og er med til at skabe vækst.”

Cheføkonom Jacob Thiel i Jyllands-Posten, 13. marts 2012.

Innovationspolitisk medarbejder Dorte Kulle i Jyllands-Posten, 12.
februar 2012.
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Minister vil revurdere ordning
I et brev fra slutningen af marts skriver ministeren til de tre parter:
”På baggrund af jeres henvendelse vil jeg dog nu bede Rådet
for Teknologi og Innovation om at se på, hvornår og hvordan
det eventuelt igen kan blive muligt at åbne for andre typer
højtuddannede, der ikke har en lang videregående uddannelse”.

Selvstændige får barselsfond

Håndværksrådet arbejder for at give selvstændigt erhvervsdrivende samme vilkår som lønmodtagere på så mange områder
som muligt. Det gælder også på barselsområdet, og derfor har
Håndværksrådets bestyrelse foreslået, at alle selvstændigt erhvervsdrivende skal betale et mindre bidrag til barsel.dk eller en
godkendt barselsordning, der tilbyder selvstændige medlemskab.

Barsel for 33 kr. om måneden
Under den tidligere regering er barselsfonden flere gange blevet
udsat, og i december efter regeringsskiftet annoncerede beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, at hun efterkommer bl.a.

Håndværksrådets ønske og tager initiativ til at oprette fonden.
Fonden vil koste de selvstændige ca. 400 kr. om året eller godt
33 kr. månedligt. Herefter vil selvstændige få ret til udbetalinger fra barselsfonden efter stort set de samme regler som
lønmodtagere.

Barselsordning på vej til selvstændige
Efter i årevis at have kæmpet for at få deres egen
barselsordning er der nu udsigt til, at landets godt
150.000 selvstændige fremover får mulighed for at
gå på barsel på samme vilkår som lønmodtagere.
”Det er afgørende at få lige vilkår for selvstændige,
for mange unge går rundt med gode idéer, men holder sig tilbage, fordi vilkårene for selvstændige på
flere punkter er dårligere end lønmodtagernes.”
Adm. direktør Ane Buch i Berlingske, 14. december 2011.

case:
Fik medhold i udbudssag men endte med regningen
Selvom man får ret, får man ikke altid glæde af sejren. I
2009 fik medlemsvirksomheden Trans-Lift A/S med hjælp
fra Håndværksrådets jurister medhold i en klage over DSB
ved Klagenævn for Udbud. Trans-Lift A/S måtte dog opgive erstatningssagen i byretten på grund af bevisproblemer.

Vidste du at…
Din virksomhed kan få juridisk rådgivning af Håndværksrådets jurister. Kontakt Håndværksrådets juridiske afdeling på telefon 33 93 20 00.

”Det er helt indlysende, at vi havde ret. Man behøver bare
kigge på de lifte, DSB nu har fået leveret, og som slet ikke
lever op til udbudsmaterialet. Men fordi vi ikke kan bevise,
at DSB vidste det allerede fra begyndelsen, endte vi med
regningen for sagsomkostningerne”, siger adm. direktør
Annette Jonsson fra Trans-Lift A/S.
Fordi DSB brød både EU’s udbudsregler og sine egne udbudsbetingelser, krævede Trans-Lift erstatning. TransLift måtte dog opgive sagen i byretten i 2011, fordi
virksomheden ikke kunne få udleveret de beviser, som
dokumenterede, at DSB bevidst ignorerede sine egne udbudskrav, og Trans-Lift blev tvunget til at betale sagens
omkostninger.
Sagen indgår nu i Håndværksrådets politiske arbejde for
at sikre SMV’er bedre vilkår i lignende sager, når der klages
til Klagenævn for Udbud.

11

Uddannelsesklausuler i vækst

Flere og flere kommuner indfører udbud med sociale klausuler, fx uddannelsesklausuler, der sigter mod at få lærlinge til
gengæld for kommunale opgaver. Håndværksrådet er gået
konstruktivt ind i debatten, fordi de små og mellemstore virksomheder – i lighed med kommunerne – har et stærkt fokus
på at få skabt så mange lærepladser som overhovedet muligt.

Lærlingekrav i udbud kan nedlægge praktikpladser
”Jeg vil vove den påstand, at jo flere kommunale opgaver, de små og mellemstore virksomheder får mulighed for at løse, desto flere lærlinge kommer i sving
i de kommunale byggerier og renoveringsopgaver. Og
det vil være lokale lærlinge. Det gælder bare om at
udbyde kommunale opgaver i mindre portioner – og
i fagentrepriser i stedet for hovedentrepriser – og
ikke i de store rammeaftaler, som effektivt udelukker SMV’erne fra udbudsrunderne. Sådan skal det
gøres, hvis man vil skabe praktikpladser.”
Adm. direktør Ane Buch i Jyllands-Posten, 29. september 2011.

Klausuler kan lukke lærepladser
Det er bare ikke altid de rigtige håndsving, man vælger at dreje
på, når man udformer klausulerne. Det er fx stærkt skadeligt
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for mængden af lærepladser, at kommuner forlanger, at virksomheder, der allerede har lærlinge, skal tage nye lærlinge ind,
når de får en kommunal opgave.
Håndværksrådet har derfor lavet et idékatalog med gode råd
til, hvordan klausulerne kan formuleres, så de ikke spænder
ben for de mange SMV’er, der allerede tager lærlinge.

Uddannelsesklausuler – sådan!
• Kommunen bør tage en dialog med de lokale virksomheder om klausulerne.
• Krav om nettotilvækst af lærlinge bør undlades.
• Klausuler om uddannelse og andre klausuler bør
holdes adskilt.
• Tilrettelæg de kommunale udbud SMV-venligt,
for så kommer lærepladserne alligevel.
• Klausulerne bør formuleres enkelt, og kontrollen
med klausulerne skal være ubureaukratisk.
• Det bør altid vurderes konkret, om den enkelte opgave egner sig til klausuler.
• Kommunen skal sikre, at klausulen skal kunne begrundes sagligt.
Kilde: Håndværksrådets idékatalog om uddannelsesklausuler i udbud.

Fair udbud – sådan!

Uklare udbud, unfair kommunale kontrolbud eller alt for store
samlede udbud. Der er mange måder effektivt at udelukke de
små og mellemstore virksomheder fra kommunale opgaver,
men en ny vejledning fra Håndværksrådet skal klæde kommuner og andre offentlige indkøber på til at udbyde opgaverne
SMV-venligt.

Svendborg udliciterer entreprenørafdeling
Tirsdag aften 27. marts 2012 blev det endeligt afgjort,
at Svendborg Kommune vælger at udlicitere sin entreprenørafdeling. Dermed er Skælskør Anlægsgartnere
vinder i den særprægede farce, som uden tvivl har givet kommunen skrammer.

Det er nemlig langt fra altid manglende vilje fra kommunernes side, der blokerer for SMV-venlige udbud. Det handler i høj
grad også om manglende viden.

”Når først man har besluttet at udlicitere, kan man
ikke bare trække det hele tilbage, fordi der er nogle
politiske vinde, der pludseligt blæser den anden
vej. Men det rejser samtidigt også spørgsmålet om,
hvorvidt kommunerne er klædt ordentligt på til at
håndtere udliciteringsprocessen, når der kan ske så
grelle regnefejl, som tilfældet er her.”

Håndværksrådet vil i den kommende tid gøre landets kommuner bekendte med den SMV-venlige udbudspolitik. Det vil
ske gennem direkte henvendelser og dialogmøder med kommunerne ofte sammen med de 57 lokale håndværker- og industriforeninger i Håndværksrådets medlemskreds.

Erhvervspolitisk konsulent Lars Magnus Christensen i Dagbladet
Licitationen, 29. marts 2012.

Vidste du at…
Håndværksrådet gerne tager en direkte dialog om udbud med
din kommune sammen med den lokale håndværker- og industriforening. Læs mere på www.hvr.dk/udbud.

Politisk røre om fynsk udbudskrig
En sydfynsk udbudsrunde er blot ét eksempel i en
række, hvor kommuner har trukket deres udbudsrunder tilbage, efter at det har stået klart, at de har stået
til at tabe i konkurrence med private udbydere.
”Det er yderst skadeligt, når en kommune annullerer et udbud. Det gælder især i budrunder af den
størrelse, som vi har set i Svendborg. Den sag kan
generelt skabe mistillid i samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunerne.”
Erhvervspolitisk konsulent Lars Magnus Christensen i Jyllands-

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 vejledningen i SMV-venlig udbudspolitik på www.
hvr.dk/udbud.

Posten, 5. marts 2012.
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Øvrige politiske indsatsområder i 2011-2012
Færre oplevede administrative byrder
De administrative byrder er faldet, men mange virksomheder
oplever ikke et fald. Håndværksrådet arbejder for at nedbringe
de byrder, som virksomhederne oplever som problematiske.
Håndværksrådet arbejder for, at der kommer flere og bedre digitale muligheder for indberetning til det offentlige, og at der
etableres hotlinehjælp, kursusaktiviteter og en personaliseret
indgang til virk.dk.

Hurtigere betaling til SMV’erne
Håndværksrådet har deltaget i møder i ”Arbejdsgruppen for
nationale betalingsoverførsler”. En ny betalingsinfrastruktur
er på tegnebrættet, som vil føre til kortere afviklingstider for
betalinger. Håndværksrådet varetager SMV’ernes interesser i
dette forum.

Bedre finansieringsmuligheder

kompleksiteten i skattelovgivningen. Håndværksrådet har
løbende møder med skatteministeriets embedsmænd, hvor
skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger bliver drøftet.

Bekæmpelse af annoncehajer og andre fupfirmaer
Problemet med annoncehajer, der snyder små og mellemstore
virksomheder, er stort set løst i Danmark gennem et samarbejde mellem Håndværksrådet, SKAT, politiet og Forbrugerombudsmanden. Vi har tidligere haft mellem 20-30 aktive
annoncehajer, men pt. er kun en enkelt aktiv i Danmark. Vi
udvider dog nu indsatsen i EU-regi, fordi en række fupfirmaer
i dag arbejder på tværs af EU’s grænser.

Lønindeholdelse for private krav
Håndværksrådet arbejder på at få sidestillet offentlige og private krav, så virksomheder kan inddrive private krav gennem
lønindeholdelse, som det er tilfældet i Sverige. Det kan gøres
uden store administrative byrder for virksomhederne.

Manglende adgang til kapital for små og mellemstore virksomheder har udviklet sig til et tilspidset problem. Håndværksrådet bruger mange kræfter på at få politiske beslutningstagere til at holde fokus på problemstillingen og komme
med konkrete løsningsforslag.

Konkurskarantæne for konkursryttere

Skattepolitik, der belønner en ekstra indsats

Håndværksrådet arbejder for anerkendelse af små og mellemstore virksomheders interesser i konkurrencelovgivningen
– og helt aktuelt, at der ikke indføres fængselsstraf for overtrædelse af konkurrenceloven.

Regeringen har en skattereform på tegnebrættet. Håndværksrådet arbejder bl.a. for, at det skal være mere attraktivt at yde en ekstra indsats, samt at der i forbindelse med
en skattereform bør gøres en markant indsats for at mindske
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Konkursryttere skal stoppes. Håndværksrådet arbejder for at
få vedtaget en lov, der hindrer konkursryttere ved at indføre
en konkurskarantæne.

Konkurrencelovgivning på SMV’ers præmisser

Håndværksrådet i pressen
Hård kurs over for virksomheder
Banker og realkreditinstitutter holder fortsat små og mellemstore virksomheder i et jerngreb, viser Nationalbankens
udlånsundersøgelse for 1. kvartal 2012.
”Det er bestemt en foruroligende udvikling, der afslører, at
bankerne har travlt med at kradse endnu flere penge ind hos
erhvervskunderne samtidig med, at deres forholdsvis stramme
kreditpolitik overfor virksomhederne fastholdes. I sådan en
situation er det bydende nødvendigt at tilføre flere midler til
Vækstfonden og EKF, hvilket regeringen også er i gang med.”

Byrderne er blevet reduceret
Mængden af de administrative byrder, som det offentlige pålægger danske virksomheder, er blevet mindre.
”Status er, at mængden af bøvl er på vej ned, så virksomhederne får bedre tid til andre ting. Blandt andet er det offentlige kommet længere med at etablere elektroniske løsninger,
som er lettere for virksomhederne. Men der er bestemt stadig frustrationer over byrderne generelt og udfordringer med,
hvor stabile de elektroniske systemer er.”
Erhvervspolitisk konsulent Lars Magnus Christensen i Børsen, 14. februar 2012.

Cheføkonom Jacob Thiel i Dagbladet Licitationen, 13. april 2012.

Dansk økonomi står på knivsæg
Det er højst usikkert, om Danmark er på vej ud af krisen eller
hænger fast i lavvæksten, vurderer økonomer.
”De store banker har forhøjet deres vurdering af risikoen ved
udlån, og flere banker har hævet priserne. Det er en foruroligende udvikling, der afslører, at bankerne har travlt med
kradse endnu flere penge ind hos erhvervskunderne.”

Kritik: Danida presser små virksomheder ud
Håndværksrådet kritiserer kravene i Danidas nye businessprogrammer for at udelukke små virksomheder.
”Med de tidligere programmer har små virksomheder kunnet
gøre en enorm forskel, men nu skal man selv investere en hel
masse i højrisikolande, og det kan man ikke forvente af små
virksomheder.”
Chefkonsulent Henriette Freris i Berlingske Tidende, 24. januar 2012.

Cheføkonom Jacob Thiel i Politiken, 13. april 2012.

SMV’er er pressede på betalingsfrister
I en rundspørge til 800 af Håndværksrådets medlemmer svarer 40 pct., at de møder krav om længere frister hos kunderne,
som især er større danske virksomheder.
”Mange små virksomheder er afhængige af de store, og de
har virkelig mærket, at de store udnytter deres position. Det
er langt ud over, hvad der er rimeligt.”
Cheføkonom Jacob Thiel i Jyllands-Posten, 28. marts 2012.

Skøn bestemmer affalds-prisen
På genbrugspladserne i Haderslev Kommune betaler virksomheder for at aflevere affald. For hver 100 kilo koster det
150 kroner, men man bruger ikke vægte.

Grænseløst sort arbejde
Et stigende antal udenlandske byggefirmaer udnytter udstationeringsregler, så de hverken betaler skat i Danmark eller i
deres hjemland.
”Vores medlemmer er under stort pres fra den type udstationerede firmaer, der kan udføre opgaver meget billigere, da de
hverken betaler skat her eller i deres eget land. De arbejder
som udstationerede firmaer i Danmark og skal derfor ikke betale her, men i deres eget land. Men reelt arbejder mange af
dem udelukkende i Danmark, og så må de ikke arbejde under
udstationeringsreglerne, som de gør.”
Chefkonsulent Morten Frihagen i Dagbladet Licitationen, 22. august 2011.

”Umiddelbart lyder det meget specielt og usikkert. Og den
usikkerhed er ikke god, da den kan føre til konflikter og tvister
mellem brugerne og medarbejderne på pladsen.”
Erhvervspolitisk konsulent Lars Magnus Christensen i JydskeVestkysten, 27. januar 2012.
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2:

Håndværksrådets analyser
og undersøgelser

Vil SMV’erne ansætte eller fyre? Drukner de i bøvl? Vokser
ordrebøgerne? For at få indblik i SMV’ernes situation og vilkår gennemfører Håndværksrådet løbende en række faste
målinger og ad hoc-analyser. Målingerne bygger på svar fra
Håndværksrådets SMV-panel, og resultaterne bruges til at
målrette Håndværksrådets politiske arbejde samt til at dokumentere udviklingen i SMV’ernes situation over for politikere
og pressen.
I 2011 og 2012 har Håndværksrådet foretaget følgende faste
analyser hvert kvartal i marts, juni, september og december:

Mindre virksomheder klar til højtuddannede
Der er plads til op mod 40.000 højtuddannede i de
mindre og mellemstore danske virksomheder. Det viser en rundspørge, som den faglige organisation Djøf
og Håndværksrådet har lavet.
”De små og mellemstore virksomheder mangler
nogle, der kan sætte struktur på strategier og følge
projekterne i hverdagen. Det kan virksomhedslederne ikke selv nå.”
Innovationspolitisk konsulent Dorte Kulle i Jyllands-Posten, 13.

•
•
•
•

Håndværksrådets konjunkturanalyse og -barometer
Håndværksrådets Ordretillid
Håndværksrådets Beskæftigelsestillid
Håndværksrådets Udbudsindeks.

Håndværksrådet har i 2011 og 2012 tillige foretaget løbende ad
hoc-analyser og undersøgelser – bl.a.:
•
•
•
•

Potentialet for højtuddannede i SMV’erne
Efteruddannelse i SMV’erne
SMV’ernes erfaringer med lærlinge med ikke-vestlig baggrund
SMV’ernes erfaringer og brug af de kommunale genbrugspladser
• Håndværker- og industriforeningernes engagement på de
lokale erhvervsskoler
• Evaluering af projekt Klar til Ejerskifte
• Evalueringer i forbindelse med Håndværkerkampagnen.

februar 2012.

Håndværksrådets konjunkturanalyse og -barometer
4 gange om året laver Håndværksrådet en konjunkturanalyse, som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der
udsendes til Håndværksrådets analysepanel. Panelet består
af omkring 1.400 små og mellemstore virksomheder inden
for byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation
samt beslægtede servicefag. 700-800 virksomheder besvarer
i gennemsnit spørgeskemaet.
Det mest centrale element i konjunkturanalysen er Håndværksrådets konjunkturbarometer, som giver et stærkt billede af, hvordan de små og mellemstore virksomheder opfatter
den økonomiske situation.

Derudover har Håndværksrådet udført analyser for flere medlemsorganisationer:

Fire spørgsmål udgør til sammen Håndværksrådets konjunkturbarometer:

• Magasinet Autobranchens læserundersøgelse
• Kristelig Arbejdsgiverforening: Vilkårene for at drive virksomhed i udkantsdanmark
• CAD medlemsundersøgelse.

1. Hvordan vurderer du virksomhedens generelle økonomiske
situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt for et år siden?
2. Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt, at virksomhedens resultat/overskud i år bliver i forhold til sidste år?
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Overordnet går det støt fremad,
men vi kommer ikke uden om, at
der fortsat hersker stor negativitet
i virksomhederne. Trods den store
fremgang i målingen ligger vi stadig under frysepunktet i forhold til
tidligere. Sådan er konklusionen på
Håndværksrådets seneste konjunkturmåling.

Udvikling i Håndværksrådets konjunkturbarometer
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3. Hvor fordelagtigt mener du, at det er at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt i forhold til
samme tidspunkt for et år siden?
4. Hvordan vurderer du Danmarks økonomiske situation på
nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt for et
år siden?
Konjunkturanalysen danner grundlag for en del af Håndværksrådets politiske arbejde og gør det muligt for Håndværksrådet
at sætte fokus på de små og mellemstore virksomheders behov i pressen.

Håndværksmestre tror igen på travlhed
Der er fremgang at spore hos landets bygge-, tømrer- og vvs-virksomheder, og de næste måneder står
på både øget aktivitet og nye ansættelser. Således
vurderer halvdelen af de adspurgte virksomheder i
den seneste konjunkturmåling fra Håndværksrådet,
at de i løbet af de næste tre måneder igen får gang
i forretningen.

Håndværksrådets Ordretillid
Håndværksrådets Ordretillid er blevet målt i hvert kvartal i 2
år og giver en pejling om SMV’ernes forventninger til fremtidens ordreindgang. Ordretilliden bliver målt ved, at Håndværksrådet stiller følgende spørgsmål til vores analysepanel:
Hvordan vurderer du, at aktiviteten i din virksomhed vil være
om 3 måneder sammenlignet med i dag?

De mindre virksomheder kigger langt efter
ordrerne
Små og mellemstore virksomheder kigger langt efter
ordrerne. Det fremgår af et tillidsbarometer fra Håndværksrådet.
”Virksomhederne har den bedste føling med deres
egne vilkår, og det er alt andet end opmuntrende at
se vurderingen af den fremtidige ordreindgang.”
Generelt venter virksomhederne færre ordrer om
tre måneder. Særligt detailhandel og byggevirksomheder ser negativt på fremtiden.
Cheføkonom Jacob Thiel i Ritzau-telegram bragt i en række aviser,

“Der er tale om den største positive ændring fra ét
kvartal til et andet i hele undersøgelsens historie.
Fra et decideret negativt syn på fremtiden er der nu
den næststørste grad af optimisme blandt vores
medlemmer i mere end to år.”

15. december 2011.

Cheføkonom Jacob Thiel i Børsen, 8. marts 2012.
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Håndværksrådets Beskæftigelsestillid
SMV’erne står for den største jobskabelse i Danmark, og beskæftigelsestilliden i SMV’erne giver derfor vigtige pejlinger
om det danske arbejdsmarked. De sidste 3 kvartaler har Håndværksrådet derfor målt beskæftigelsestilliden hos SMV’erne.
Det sker ved at spørge ind til afskedigelser og ansættelser i
virksomhederne i det kommende kvartal og derefter påvise, om
SMV’erne overordnet vil ansætte eller afskedige medarbejdere.

Mindre virksomheder har genvundet optimismen
SMV’erne forventer for første gang i lang tid at underskrive flere ansættelseskontrakter end fyresedler. Det
viser en undersøgelse fra Håndværksrådet.
Hver femte håndværksvirksomhed forventer, at den
skal ansætte flere, mens kun hver tiende regner med
at skulle fyre.
”Selvfølgelig er der en usikkerhed. Men vi vurderer helt klart, at det tegner bedre. Mange af vores
eksportvirksomheder melder om fremgang, og i
det hele taget tror vi også, at hjemmemarkedet nu
kommer op i gear.”
Cheføkonom Jacob Thiel i Danmarks Radio Radioavisen, DR Update

Store selskaber favoriseres
Kommuner bliver stadigt dårligere til at udbyde deres
opgaver til små og mellemstore virksomheder. Det er
konklusionen i en ny måling i Håndværksrådets Udbudsindeks.
”Desværre bekræfter indekset netop det, vi har frygtet siden kommunesammenlægningerne, nemlig at
man i en række kommuner køber mindre og mindre
SMV-venligt ind. Det ærgrer den enkelte virksomhed, og det bør mane til eftertanke i byrådene.”
Erhvervspolitisk konsulent Lars Magnus Christensen i JyllandsPosten, 4. oktober 2011.

Håndværksrådets Byrdeindeks
Håndværksrådets medlemmer oplever administrative byrder
som irriterende og hæmmende for, at de kan drive deres virksomhed. Håndværksrådets Byrdeindeks blev gennemført i
sommeren 2011. Indekset gav et billede af, hvordan de små og
mellemstore virksomheder oplever niveauet af de administrative byrder, og blev oprettet for at holde politikerne fast på, at
de administrative byrder skal mindskes. Håndværksrådet vil
fremover opdatere indekset hvert kvartal.

samt dr.dk, 26. marts 2012.

Håndværksrådets Udbudsindeks
Håndværksrådet arbejder for at få den offentlige sektor
til at dele udbud op i mindre portioner og fagentrepriser, så
SMV’erne har mulighed for at byde. Udbudsindekset er netop
oprettet og skal dokumentere SMV’ernes oplevelse af, hvordan deres muligheder er for at byde på kommunale opgave.
Desværre er andelen af byggevirksomheder, som vurderer deres kommune negativt på udbudsområdet, langt større end
andelen, der vurderer deres kommune positivt.
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Giv din mening til kende
Hjælp Håndværksrådet med at
sætte SMV’erne på dagsordenen. Scan QR-koden med din
smartphone eller klik dig ind på
hvr.dk/analysepanel og tilmeld
dig Håndværksrådets SMV-panel.

3:

Dialog med politikere
på SMV’ernes vegne

Håndværksrådet mødes løbende med ministre, politikere og
højtstående embedsmænd for at diskutere, hvordan lovgivning og regler kan forbedres for SMV’er. Det sker både på formelle møder samt ved mindre formelle lejligheder.
Regeringsskiftet har gjort det særlig vigtigt med en god kontakt til både rød og blå bloks politikere, ministre, ordførere
samt centrale embedsmænd. I dette kapitel ses et lille udpluk af de kontakter, Håndværksrådets medarbejdere og folkevalgte har haft med ministre i det forløbne år.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen på besøg i
Håndværksrådet
Tidligere undervisningsminister Troels Lund Poulsen besøgte
Håndværksrådet i august 2011, hvor eftersynet af erhvervsuddannelserne og det faglige niveau i folkeskolen var hovedtemaerne. Ministeren lovede, at ”hverdagens eksperter”, dvs. bl.a.
Håndværksrådets medlemmer, vil blive inddraget i eftersynet.

Økonomi- og erhvervsminister offentliggør initiativ i
medlemsvirksomhed
Tidligere økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen besøgte en af Håndværksrådets medlemsvirksomheder for at
lancere det regelstop, den tidligere regering indførte for nye
virksomheder og virksomheder med under 10 ansatte for at
begrænse virksomhedernes administrative bøvl.

Udviklingsminister fik inspiration af Håndværksrådet
Udviklingsminister Christian Friis Bach besøgte 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.

Både statsminister Helle
Thorning-Schmidt og daværende statsminister Lars
Løkke Rasmussen deltog
på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde i 2011.
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Handels- og investeringsminister hørte om SMV’ers
behov på vækstmarkeder

Frokostmøde med børne- og undervisningsminister
Christine Antorini

Danske SMV’er har særlige behov og forudsætninger for eksport til afrikanske lande og andre fjerne, men hurtigt voksende eksportmarkeder. Håndværksrådet gjorde opmærksom på
dette på et møde med handels- og investeringsminister Pia
Olsen Dyhr og ambassadører for en række afrikanske lande
med stor økonomisk vækst.

Håndværksrådets formand, adm. direktør samt formand
Klaus Nielsen og sekretær Heike Hoffmann for Håndværksrådets Uddannelsesudvalg holdt frokostmøde med børne- og
ungdomsminister Christine Antorini. På mødet drøftedes bl.a.
kvaliteten på erhvervsskolerne, kvalitetskontrol af skolerne,
præmie- og bonusordningen samt uddannelsesklausuler i offentlige udbud.

SMV-eksportfremme på handels- og investeringsministerens bord
Håndværksrådets formand Niels Techen, adm. direktør Ane
Buch og lederen af international afdeling Jens Kvorning var
inviteret til møde i Udenrigsministeriet med handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr. Håndværksrådet havde klare
budskaber med til ministeren om at sikre, at de begrænsede
eksportfremmemidler går til de små og nye brugere af bl.a.
Eksportrådet.

Ole Sohn inviterede til møde om SMV’ernes udfordringer
Håndværksrådets formand og adm. direktør mødtes med erhvervs- og vækstministeren og hans departementschef for at
tale om SMV’ernes aktuelle udfordringer. På dagsordenen var
bl.a. SMV-venlig udbudspolitik, administrative byrder, annoncehajer og SMV’ernes finansieringsproblemer.

Dialog med skatteministeren om registreringsafgifter
og skattereform
Regeringen har bebudet en omlægning af registreringsafgiften på biler, og i den forbindelse inviterede Håndværksrådets
Autoudvalg skatteminister Thor Möger Pedersen til at høre
både Håndværksrådets og Autoudvalgets holdninger og forslag til regeringens skattepolitik. På mødet indbød skatteministeren til en nærmere dialog om både bilbeskatning og den
kommende skattereform.
Håndværksrådet har året igennem desuden fremlagt SMV’ernes problemer og givet idéer til løsninger på et større antal
møder med Folketingets ordførere, ledende embedsmænd
i ministerierne samt til politisk valgte og embedsmænd i fx
kommuner.
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4:

håndværksrådets
Politiske Udvalg

En række virksomheder og sekretariatsmedarbejdere fra
Håndværksrådets medlemsorganisationer bidrager til udviklingen af Håndværksrådets politik. Det sker i Håndværksrådets fem politiske udvalg, som både er aktive med
at indhente viden om virksomhedernes behov og samtidig
er i direkte dialog med ministre, politikere og andre centrale
aktører på de fem områder, udvalgene beskæftiger sig med.
Her gennemgår vi de vigtigste aktiviteter, udvalgene har
gennemført i det forløbne år.

Autoudvalget
Registreringsafgift skal ændres
Den nye socialdemokratiske regering har skrevet en ændring
af registreringsafgiften ind i regeringsgrundlaget, og Autoudvalget ønsker en teknisk baseret model, hvilket kan gøre
afgiftsmodellen mere tidssvarende og gennemskuelig. Så
længe registreringsafgiften er baseret på værdi, skabes der
ikke incitamenter til at købe en miljørigtig bil, og det påpegede udvalget, da skatteminister Thor Möger Pedersen besøgte
udvalget i marts.

Slut med billige leasing- og demobiler
Gennem flere år er antallet af leasingbiller og demonstrationsbiler steget markant, fordi loven om mindstebeskatning
har medført en begunstigelse af markedet for leasing. Autoudvalget har kæmpet for, at der blev skabt fair vilkår, hvilket
lykkedes, da regeringen i slutningen af februar 2012 fik lukket
det såkaldte ”leasinghul”.

Hele autobranchen i Skadesrådet
En stor del af omsætningen i autobranchen stammer fra reparation af forsikringsskader, og siden etableringen i efteråret
2010 er dialogforummet Skadesrådet udbygget, så hele autobranchen nu er repræsenteret. Nu drøfter hele branchen sammen med forsikringsselskaberne forhold omkring forsikringsselskabernes skadestakseringssystem Autotaks.
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Lav reparationsgrænse koster arbejds- og lærepladser
Fra 1. januar 2011 blev reparationsgrænsen sænket fra 75 % til
65 %, hvilket har medført mindre aktivitet i hele branchen, da
flere biler vurderes totalskadet. Konsekvensen er, at en endnu
større del af nyere biler end før rammes af skrotning. Autoudvalget arbejder for, at denne form for ressourcespild bliver
stoppet, og arbejdspladserne vender tilbage til branchen.

På Autoudvalgets agenda
• Reform af registreringsafgiften
• Ophævelse eller fjernelse af reparationsgrænsen
• Fair og fri konkurrence på autoområdet
• Autobranchens interesser i Skats Specielle Virksomhedskontaktudvalg
• Ordnede forhold med forsikringsselskaber.

Bygge- og Anlægsudvalget
Kæmpede for håndværkerfradrag – og fik det!
Den danske bygge- og anlægssektor har i de seneste tre-fire
år været hårdt ramt af den økonomiske nedtur. Det fik sidste år Håndværksrådet til at arbejde for et såkaldt håndværkerfradrag – efter svensk forbillede – hvorefter der gives et
fradrag for reparations- og vedligeholdelsesudgifter i boligen.
Arbejdet bar frugt. På Håndværksrådets repræsentantskabsmøde sidste år lancerede fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussen BoligJobplanen med et fradrag på 15.000 kr. pr. voksen
til lønudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af boligen.

Fair konkurrence i byggebranchen
Håndværksrådet har desuden været meget aktiv i arbejdet mod
social dumping, hvor østeuropæiske virksomheder arbejder
ulovligt i Danmark og tager ordrer og job fra de små og mellemstore danske virksomheder, som arbejder efter lovgivningen.

Den nye regering har afsat 65 mio. kr. til en særlig task-force
mod ulovlige østeuropæiske virksomheder, og de første aktioner har allerede båret frugt. Andelen af udenlandske virksomheder med uorden i papirerne lever således op til de værste
anelser, og Håndværksrådet vil derfor også i år følge myndighedernes indsats meget tæt.

På Bygge- og Anlægsudvalgets agenda
• Indsats mod unfair konkurrence
• Flere offentlige udbud til SMV’erne
• Kodeks for det gode udbud.

his-udvalget
Lokalt netværk og engagement skaber resultater
Håndværker- og Industriforeningernes Samarbejdsudvalg (HISudvalget) tager aktivt del i erhvervsudviklingen gennem deres
store lokale indsats. Foreningerne i udvalget – og i hele Danmark
– samarbejder på flere erhvervspolitiske områder: uddannelse,
sociale klausuler, affald, fair konkurrence samt udbud og indkøb.

Udbuds- og indkøbspolitik der er fair for SMV’erne
Udbuds- og indkøbsområdet er centralt for den lokale erhvervspolitiske indsats, og den offentlige sektor udgør en
vigtig del af SMV’ernes kundegrundlag. Derfor arbejder både
Håndværksrådet og Håndværker- og Industriforeningerne
(HIF’erne) 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 virksomheder arrangeret af HIF’er rundt om i landet.

Dialog fremmer forståelsen
HIF’erne præger den lokale erhvervspolitiske dagsorden gennem
møder og samarbejde mellem foreninger og kommuner – både
med politikere og embedsmænd. Derfor er udvalgets erfaringsdeling mellem de mange foreninger en vigtig styrkelse af dialogen.

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.

Formandsmødet – lokal værdiskabelse gennem dialog
Omkring 60 repræsentanter for danske HIF’er var samlet til
formandsmøde i september i Roskilde. Her blev det diskuteret, hvordan de lokalt får afleveret deres erhvervspolitiske
holdninger til gavn for medlemmerne og det lokale erhvervsliv.

internationalt udvalg
Internationalt Udvalg udfordrer nøgleaktører
Håndværksrådets Internationale Udvalg har taget en direkte
dialog med en række nøgleaktører på eksportområdet.
Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, daværende
eksportambassadør for Indien, fik en byge af spørgsmål, da
han i efteråret gæstede Internationalt Udvalg. Oplægget
handlede om, hvordan man får flere SMV-eksportører ind på
det indiske marked. Ellemann pointerede, at danske eksportvirksomheder skal tænke mindre traditionelt og satse på nye
markeder – mulighederne er til stede.

Netværk blandt eksporterende SMV’er
Eksportforeningens direktør Ulrik Dahl blev i det forgangne
år inviteret til at holde et oplæg om foreningens aktiviteter.
Eksportforeningen er kendt for at skabe gode netværk blandt
danske eksportører. Udvalget var interesseret i at høre, hvordan SMV’erne i højere grad kan få glæde af foreningens tilbud.
Særligt Eksport Akademiet blev der spurgt ind til.

På Internationalt Udvalgs agenda
• Fokus på SMV’ernes muligheder på BRIK-markeder
• Debat om eksportfremmemidlerne og dermed
sikre mere til SMV’erne
• Tættere dialog med Eksportforeningen.

Håndværksrådet: Flere penge til eksportfremstød
Kun en ud af ti kroner af dansk eksportstøtte anvendes til danske virksomheders direkte fremstød i udlandet. Det, mener Håndværksrådet, er alt for lidt.
”Det er latterligt, at man bruger milliarder på bankpakker og det ene og det andet, og man bruger
ingenting på det, der trækker – nemlig fremstødsbevillinger.”
Sekretær for Internationalt Udvalg Jens Kvorning i Børsen, 19.
august 2011.
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Uddannelsesudvalget
Tæt dialog med Christiansborgs uddannelsesordførere
Uddannelsesudvalget fortsætter sin møderække med Folketingets uddannelsesordførere. I december 2011 mødtes udvalget således med Socialdemokraternes Troels Ravn og SF’s
Lisbeth Bech Poulsen for at diskutere kvalitet og frafald på
erhvervsuddannelserne samt vejledning af folkeskoleelever.
Ordførerne gav bl.a. udtryk for, at gymnasiet ikke skal være
automatvalg for de ambitiøse unge. Tværtimod bør vejledningen være så målrettet, at unge præsenteres for alle valgmuligheder inklusive erhvervsuddannelserne.

Frokost med undervisningsministre
Valgåret 2011 bød på frokostmøder med hele to undervisningsministre.
I august måned var Håndværksrådets formand og Uddannelsesudvalget vært ved en frokost med daværende undervisningsminister Troels Lund Poulsen, hvor kvalitet i erhvervsuddannelserne var temaet.
I december var Håndværksrådets formand og Uddannelsesudvalgets formand til frokost hos nuværende børne- og undervisningsminister Christine Antorini, hvor de fremlagde Håndværksrådets forslag til en nytænkning af erhvervsskolernes udbud af
hoved- og grundforløb. Hovedforløb bør udbydes på færre skoler, som giver større faglighed og bedre ressourceforbrug, mens
grundforløbene fortsat skal udbydes geografisk bredt.
Udvalgets bekymring over kvaliteten af uddannelser med
mange lærerfri timer og skoleforløb med færre end 37 timers
undervisning blev taget meget alvorligt i ministeriet.
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Håndværksrådet med på Sorø-mødet
Håndværksrådet deltog i august 2011 på det traditionsrige
Sorø-møde, der sætter en stor del af uddannelsesdagsordenen
for det kommende folketingsår. Temaet i 2011 var ”Erhvervsuddannelserne og Danmark i Vækst”. Håndværksrådets synspunkter på temaet blev bl.a. fremlagt af bagermester Michael
Spottag fra Langenæs Bageriet i Aarhus.

Håndværkerkampagne skaber kontakt
En stor del af året har stået i Håndværkerkampagnens tegn.
Med et ambassadørkorps af virksomheder samt tæt kontakt
til vejledere skal kampagnen bringe erhvervslivet tættere på
folkeskolen og folkeskolen tættere på erhvervslivet.

På Uddannelsesudvalgets agenda
• Vejledning i forhold til erhvervsuddannelserne
• Kontakt med relevante politikere og ministre
• Tættere kontakt mellem folkeskole og erhvervsliv
• 37 timer ugentligt i skoleforløb
• Stop for lærerfri timer.

En lærling skal altså også kunne læse
”Man bliver altså kun en dygtig tømrer, bager, frisør,
smed, mekaniker eller anlægsgartner, hvis man forlader folkeskolen med ordentlige kvalifikationer inden for især dansk og matematik.”
Sekretær for Uddannelsesudvalget Heike Hoffmann i Politiken, 28.
oktober 2011.

5:
Håndværksrådet gennemfører løbende projekter i samarbejde med medlemsorganisationer eller eksterne samarbejdspartnere. Målet er at hjælpe de deltagende virksomheder samt at opsamle og formidle viden, en bredere kreds af
SMV’er efterfølgende kan få gavn af. Alle projekter er finansieret af eksterne midler.

Hverdagsinnovation på erhvervsskolerne

Kan erhvervsskoler bidrage til innovation i virksomhederne?
De både kan og bør! Derfor gennemfører Håndværksrådet
projekt ”HIK”, Horisontal Innovation gennem Kompetenceudvikling, som vil styrke samarbejdet mellem erhvervsskolerne
og virksomhederne med fokus på virksomhedernes behov for
udvikling.
Projektet skal undersøge nye måder at skabe udvikling og
øget produktivitet i virksomhederne ved at samarbejde om
at finde frem til den optimale kombination af kompetencegivende aktiviteter og offentlig eller privat rådgivning. Projektet
løber indtil 2014 og er et samarbejde mellem Håndværksrådet,
Knowledge Lab på Syddansk Universitet, Professionshøjskolen
Metropol og erhvervsskolerne Selandia, CELF og Kold College.

Nye projekter
og værktøjer

med til at højne ambitioner omkring vækst og udvikling. Konkret vil Håndværksrådets medlemmer blive tilbudt forskellige
forløb, der kan styrke virksomheden, med udgangspunkt i
virksomhedens og ejerens behov.
Projektet støttes af Danmarks Vækstråd og finansieres bl.a.
via EU og staten. Partnerkredsen er de 5 regionale væksthuse,
Syddansk Universitet, Dansk Erhverv og Håndværksrådet.

Medlemsvirksomheder slog dørene op

Sammen med en lang række medlemsvirksomheder på Roskilde- og Køge Bugt-egnen har Håndværksrådet gennemført
”Håndværkerkampagnen”. Virksomhederne har virket som
ambassadører i projektet, der skal bringe folkeskole og erhvervsliv tættere på hinanden.
Folkeskolens vejledere besøgte de medvirkende virksomheder, de lokale folkeskoleelever fik tilbudt korte praktikker, og
der blev gennemført et åbent hus-arrangement, hvor både
folkeskoleeleverne og deres forældre var inviteret til at besøge virksomheder.

Vejledere i erhvervspraktik

Bedre ledelse giver ofte bedre bundlinje. Derfor er Håndværksrådet partner i det nye 3-årige projekt ”Vækst via ledelse”, der
har fokus på at understøtte vækst i SMV’erne ved at styrke
professionaliseringen og ledelseslaget i virksomhederne.

En række virksomheder viste den praktiske del af erhvervsuddannelserne frem til de vejledere, der har daglig kontakt
med folkeskolens ældste elever, og dermed har virksomhederne været med til at formidle et virkelighedsnært billede
af, hvad det vil sige at være lærling i små og mellemstore
virksomheder.

Virksomheder med op til 50 ansatte kan deltage i projektet
og har mulighed for at få et målrettet udviklingsforløb, der
skærper ledelsen og er med til at udvikle væksten i værdien af
danske SMV’er.

Praktikkerne og åbent hus-arrangementet var en succes for
dem, der deltog, men projektet har også vist, at der skal arbejdes meget med kommunikation og markedsføring, hvis
erhvervsuddannelserne for alvor skal vises frem i folkeskolen.

Giv ambitionsniveauet et løft

Projektet bliver afsluttet med udgivelsen af en vejledning i,
hvordan fx håndværker- og industriforeninger og kommuner
kan arbejde med skole-virksomheds-aktiviteter.

Bedre ledelse styrker SMV’erne

Projekt ”Vækst via ledelse” skal hjælpe erhvervslederne til at
tænke ud over den daglige drift og rutineopgaverne og være
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Tiden er inde til ejerskifte

Op mod hver anden virksomhed skal ejerskiftes over de kommende år, men de færreste selvstændige har et rigtig godt
overblik over ejerskifteprocessen. For at sikre og udbygge den
værdi, den erfaring og det udviklingspotentiale, der eksisterer
i SMV’erne – også når virksomheden står overfor et ejerskifte
– har Håndværksrådet deltaget i projekt ”Klar til Ejerskifte”.
Igennem de seneste 2½ år har projektet gjort en række virksomheder ”Klar til Ejerskifte”, og projektet har fokuseret på
bl.a. ledelse, finansiering og virksomhedens værdi samt belyst
skattemæssige og juridiske problemstillinger ved ejerskiftet.

Vejledning og viden til medlemmerne
Udover virksomhedsseminarer og vejledning af deltagende
virksomheder har projektet produceret 2 publikationer, der
bl.a. er tilgængelige via Håndværksrådets hjemmeside. En
publikation illustrerer 6 veje til ejerskifte, og en publikation
går bag om ejerskifte som et personligt valg.
Projektet blev afsluttet i foråret 2012 og har fået en meget
positiv evaluering og feedback fra både projektdeltagere og
interessenter.

Nomineret til ny CSR-pris

Håndværksrådet er med helt i front, når det gælder virksomheders samfundsansvar – også kaldet CSR eller Corporate Social Responsibility. Det blev bekræftet ved konferencen ”CSR
Awards 2011”, der blev afholdt på Alsion i Sønderborg. Her var
Håndværksrådet med projektet ”SUSBIZ India” nomineret til
”CSR Public”-prisen for bedste offentligt støttede CSR-projekt.
Med finansiering fra Danida
klæder Håndværksrådets
konsulenter Kenyas virksomheder på til at samarbejde med danske SMV’er.
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Bedre leverandører til danske SMV’er
Projektet er finansieret af Danida og har i perioden 2007-2010
opkvalificeret en række indiske leverandører til danske små og
mellemstore virksomheder indenfor samfundsansvar, kvalitet og effektivitet. CSR-priserne blev uddelt på en konference
med over 1.000 interessenter fra virksomheder og organisationer, hvor adm. direktør i Håndværksrådet Ane Buch fik lejlighed til at møde USA’s tidligere vicepræsident Al Gore, der
var hovedtaler ved konferencen. Læs mere på www.hvr.dk/csr
samt www.susbizindia.org og www.csrfonden.dk.

Stærk forretning med CSR i værdikæden

For at sikre danske SMV’er et bæredygtigt og lukrativt samarbejde med afrikanske leverandører gennemfører Håndværksrådets internationale konsulenter projekt ”SUSBIZ Kenya”, der
bygger videre på succesen med ”SUSBIZ India”.
Projektet finansieres af Danida og gennemføres i samarbejde
med Erhvervs- og Vækstministeriet og Federation of Kenya
Employers (FKE).
Formålet er at styrke de danske virksomheders samarbejdspartnere indenfor CSR, ledelse og kvalitet til gavn for forretningen. Samtidig får Håndværksrådets internationale konsulenter viden om, hvordan mindre virksomheder kan drage
fordel af de nye vækstmarkeder i Østafrika.
Når Håndværksrådet samarbejder med lokale erhvervsorganisationer som FKE i Kenya, opstår der et godt netværk af søsterorganisationer, som støtter danske SMV’er på de lokale
markeder. Læs mere på www.susbizkenya.org.

Sund forening og forretning i Nicaragua

Medlemsorganisationen Virksomme Kvinder og Håndværksrådets internationale konsulenter arbejder sammen med Red
Empresarias de Nicaragua (REN) – et nystartet netværk for
erhvervskvinder i Nicaragua. Netværket er det første af sin
slags i Mellemamerika, og selvom det endnu ikke er fyldt et år,
er der allerede 130 medlemmer. Et af målene med netværket
er at skabe forretningsudvikling for medlemmerne, at sikre
erhvervskvinder en stemme i landets handelskamre og andre
relevante fora samt at understøtte virksomme kvinder og
iværksættere fra landområderne.
Flere af Håndværksrådets konsulenter er specialister i organisationsopbygning, men det styrker projektet, at Virksomme
Kvinder kan deltage og bidrage med konkrete erfaringer fra et
dansk netværk for erhvervskvinder.

Virksomme Kvinder lærer af projektet
Projektet finansieres af Danidas Projektpulje og omfatter bl.a.
Virksomme Kvinders landsformand Ann Frederiksen, der deltager i styrkelsen af det nye netværk ved at overføre erfaringer
og viden fra måden, Virksomme Kvinder driver netværk på.
Læringen går dog også den anden vej: ”Jeg mener, vi kan lære
meget af at være med til at støtte og udvikle et nystartet
netværk. Vi arbejder hele tiden på at udvikle Virksomme Kvinder her i Danmark, og det er en kendt sag, at man lærer meget
om sig selv i mødet med andre”, siger Ann Frederiksen.

case:
Trio Nexø får ordrer i Bangladesh:
Det kan blive meget positivt for os
Den østbornholmske virksomhed Trio Nexø A/S har underskrevet en samarbejdsaftale med en virksomhed i
Bangladesh, som kan sikre den lille virksomhed i Nexø
ordrer for op imod fem millioner kroner.
”Kontrakten blev indgået i juni 2011, hvor Trio Nexø var
med i en dansk delegation til Bangladesh arrangeret af
Håndværksrådet og Den Danske Ambassade i Dhaka.
Rejsen kom i stand, da Håndværksrådets internationale
afdeling spurgte Nexøvirksomheden, om man var interesseret i at komme med”, skriver Bornholms Tidende.
”Vi havde et produkt, som de stod og manglede ekspertise i. Vi blev præsenteret for en række mulige samarbejdspartnere og kunne næsten vælge og vrage”,
fortæller direktør Ingvard Munch-Kure fra Trio Nexø
A/S til Bornholms Tidende. Trio Nexø A/S er medlem af
Håndværksrådet gennem Metal- og Maskinindustrien.

Vidste du at…
Du kan holde dig løbende orienteret om eksportdelegationer og andre eksportrelaterede aktiviteter, Håndværksrådets internationale konsulenter arrangerer, på www.
hvr.dk/internationalt.
Fiskeriet i Bangladesh blomstrer, men teknologisk halter fiskeriindustrien langt efter. Derfor kan viden og udstyr fra bornholmske Trio Nexø A/S
fremme den positive udvikling i landet.
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6:

omkring
os

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

Flere sparer penge gennem Rabatportalen

Stadig flere af Håndværksrådets medlemsvirksomheder logger sig på Rabatportalen for at tilmelde sig en leverandøraftale eller for at få et overblik over de gode tilbud. Rabatportalen
får hele tiden nye og spændende leverandører, og andre leverandører går igen fra. Det er også blevet nemmere at logge
sig på portalen. Nu kan man logge sig på ved blot at taste
virksomhedens cvr.nr. ind direkte fra Håndværksrådets egen
hjemmeside www.hvr.dk/rabatportalen.

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.

Sure kunder skal gøres glade

Håndværkets Evalueringscenter hjælper håndværksvirksomheder med at forbedre kundetilfredsheden. Evalueringscentret
blev oprettet af Håndværksrådets Bygge- og 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.
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.
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Drop bankgarantien, brug BFG

Selvstændige sparede mere op til pension

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 % af entreprisesummen som et vilkår i byggeriets standardkontrakter.

PFS har flere end 20.000 pensions- og tryghedsordninger med
selvstændige og ledende medarbejdere.

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.

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

De samlede indbetalinger til ordninger hos Pension For Selvstændige steg igen i 2011 i forhold til 2010. Indbetalingerne
steg fra 822 mio. kr. i 2010 til 924 mio. kr. i 2011. Der er stigning
både i de løbende indbetalinger og de direkte indskud på henholdsvis 11 pct. og 15 pct.

PFS beklager den usikkerhed, som både den tidligere og den
nuværende regering har skabt for folk, der ønsker at spare op
til alderdommen. Når der hele tiden ændres på vilkår for pensionsopsparing, skaber det usikkerhed, og det kræver derfor
en stor informativ indsats for at gøre opmærksom på, hvilke
fordele der fortsat er ved at sikre sig selv en økonomisk tryg
alderdom, og hvilke muligheder der bør anvendes. Derfor er
det meget tilfredsstillende, at der blandt selvstændige i 2011
var stigende interesse for at spare op på pensionsordninger.
Pension For Selvstændige blev i 1990 stiftet af Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq. Læs mere på www.pfs.dk.

Byggefagenes Fælles
Garantiselskab S.M.B.A.
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En del af et større fællesskab
Autig, Bager- og Konditormestre i Danmark, Bramming Handels-, Håndværker- og Industriforening, Danmarks organisation for
selvstændige frisører & kosmetikere, Dansk Antikvitets-Conservator Laug, Dansk Autogenbrug, Dansk Autoglas, Dansk Håndværk, Dansk Låsesmede Forening, Danske Anlægsgartnere, Danske Kunsthåndværkere, Danske Malermestre, De Fri Autoværksteder – CAD, De Grønne Kloakentreprenører, DS Håndværk & Industri, Ebeltoft Håndværker-, Industri- og Borgerforening, Entreprenørsammenslutningen af 1946, Erhvervsklubben Kolding Handel & Håndværk, Esbjerg Haandværker- og Industriforening,
Foreningen af Auto- og Industrilakerere – FAI, Foreningen af Danske Gaveartikel- og Brugskunstleverandører, Fredericia Håndværkerforening, Frederikshavn Håndværkerforening, Gladsaxe Haandværkerforening, Grenaa Haandværkerforening, Grindsted
Håndværker- og Industriforening, Graasten Haandværkerforening, Haderslev Haandværker- & Industriforening, Herning/Ikast
Håndværker- og Industriforening, Hillerød Industri- og Håndværkerforening, Hobro Borger- og Håndværkerforening, Holstebro
Industri- og Håndværkerforening, Horsens Haandværker- og Industriforening, Håndværker- og Industriforeningen for Ringsted
og omegn, Haandværker- og Industriforeningen i Odense, Håndværker- og Industriforeningen i Ringe, Håndværkerforeningen i
Gentofte Kommune, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn, Industri- og Håndværkerforeningen for Næstved & Omegn, Industriforeningen for Helsingør og Omegn, Jydsk Tækkemandslaug, KA Pleje, Karup
Borger- og Håndværkerforening, Korsør Erhvervsforening, Kristelig Arbejdsgiverforening, Langelands Håndværker- og Industriforening, Lolland Håndværker- og Industriforening, Metal- og Maskinindustrien, Nexø Haandværker- og Industriforening, Nyborg Borger- og Håndværkerforening, Nykøbing Falster Erhvervsforening, Nykøbing Mors Håndværker- og Industriforening, Nysted Industri- og Håndværkerforening, Præstø Haandværker- og Borgerforening, Randers Haandværker- og Industriforening,
Ribe Håndværker- og Industriforening, Ringkøbing Håndværker- og Industriforening, Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening, Rødding Erhvervsforening, Rønne Håndværker- og Industriforening, Sakskøbing Håndværker- og Industriforening,
Sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører, Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark
– SKAD, Samsø Håndværkerforening, Silkeborg Håndværkerforening, Skagen Håndværker- og Industriforening, Skanderborg
Industri- og Håndværkerforening, Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778, Skrædderlauget, Slangerup Erhvervsforening, Sorø
Håndværker- og Industriforening, Stege Håndværkerforening, Store-Heddinge Håndværkerforening, Svendborg Haandværkerog Industriforening, Træets Arbejdsgivere, Varde Håndværker- og Industriforening, Viborg Borger- og Haandværkerforening, Violinbyggernes Mesterlaug i Danmark, Virksomme Kvinder, Vordingborg Håndværkerforening, Ærøskøbing Håndværkerforening,
Aakirkeby Borgerforening, Aalborg Haandværkerforening, Aarhus Haandværkerforening.

Medlem Af Håndværksrådet
Som medlem af Håndværksrådet er din virksomhed
en del af et fællesskab på op imod 20.000 virksomheder organiseret i næsten hundrede medlemsorganisationer. Gennem Håndværksrådets medlemsdemokrati er både branche- og arbejdsgiverorganisationer,
faglige organisationer samt en lang række tværfaglige lokale håndværker- og industriforeninger med til
at beslutte, hvilke erhvervspolitiske mål Håndværksrådet skal stræbe efter.
Scan koden med din smartphone
eller klik dig ind på hvr.dk/medlemsorganisationer og læs mere
om Håndværksrådets medlemsorganisationer.
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