
 

   

 

 

 

 

 

Hammelev, 10. februar 2016 

P R E S S E M E D D E L E L S E 

Den nye udbudslov kan give flere lokale opgaver. HER og Haderslev 

Kommune har fokus på lokale virksomheders muligheder som 

leverandører til kommunen, og nu ses de første konkrete resultater. 

Den nye udbudslov er på dagsordenen, når Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Kommune i 

eftermiddag er værter for et informationsmøde for alle håndværkere og andre leverandører til 

Haderslev Kommune. Her bliver der orienteret om den nye udbudslov, som trådte i kraft fra 

årsskiftet og er blevet meget mere fleksibel. Informationsmødet bliver afholdt onsdag den 10. 

februar kl. 15.00 – 16.30 på Haderslev Rådhus, hvor der også er sat tid af til dialog og netværk 

over en kop kaffe og kage.  

Men allerede tidligere på dagen underskrives en ny kontrakt, som er det første konkrete bevis 

på, at den nye udbudslov giver bedre muligheder. Vojens Vinduespolering har således vundet 

opgaven med den samlede kommunale vinduespolering de kommende 4 år i konkurrence med 

store landsdækkende udbydere på dette marked. 

Denne opgave skulle efter den gamle lovgivning have været sendt i offentligt udbud med de 

komplekse regler, der gælder for dette. Med den nye lov har kommunen anvendt muligheden 

for at benytte sig af almindelig tilbudsindhentning på opgaver op til 400.000 kr. årligt. En ordning 

der både gør det lettere for kommune og virksomheder at håndtere tilbudsprocessen. 

Haderslev Erhvervsråd har i samarbejde med kommunen løbende fokus på at forbedre 

erhvervsservicen, og der er også fokus på indkøbsområdet i den forbindelse. Derfor udtrykker 

erhvervsdirektør Gert Helenius glæde over, at der nu kommer konkrete resultater af indsatsen: 

”Det er fantastisk, at en dygtig lokal virksomhed formår at vinde opgaven med den kommunale 

vinduespolering i konkurrence med store landsdækkende virksomheder, og i det hele taget 

viser kommunen stor fokus på at gøre det lettere for lokale virksomheder at være med. Sidste 

år blev der lavet en håndværkerliste, så mange flere får del i opgaverne, nu er der informations-

arrangementet, og så har kommunen lovet at håndtere fremtidig tilbudsgivning så enkelt og 

fleksibelt som det er muligt inden for lovgivningen. Alt det kan vi kun være tilfredse med”. 

Yderligere info: 

Erhvervsdirektør Gert Helenius, 5170 2050, gert@her.dk   


