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Svendborg:Deter spild afpen-
geog synd formedarbejderne
i entreprenørafdelingen, at
Svendborg Kommune regner
på sit eget bud på entrepre-
nørarbejdet i kommunen.
Sådan lyder meldingen fra

Torben Liborius, der er er-
hvervspolitisk chef i Dansk
Byggeri.
- Sagen har allerede taget

alt for lang tid. Det er spild
af skattekroner at regne på
kommunens tilbud endnu
engang, når det er åbenbart
for enhver, at kommunens til-
bud aldrig bliver det økono-
misk mest fordelagtige, siger
han.
Kommunens tilbud blev

sendt til omregning, da der
viste sig at være først en, så

to fejl i beregningen af løn-
omkostninger. Regnefejl, der
gjorde tilbuddet mindst en
million kroner dyrere.
Da resultatet af licitationen

i entreprenørafdelingen lå
fast i januar, var kommunens
tilbud ellers det billigste, men
Skælskør Anlægsgartnere (i
dag Hede Danmark) vandt,
fordi deres kvalitet var bedre.
Alligevel meldte et rødt

�ertal i byrådet - sammen
med DF - i februar ud, at ar-
bejdet skulle blive hos kom-
munen selv.

-Spild af tid
Da regnefejl nummer to blev
kendt på et byrådsmøde tirs-
dag den 28. februar blev den
endelige beslutning udsat,
indtil kommunens tilbud er
blevet gennemregnet.
Men det er altså spild af tid,

sigerTorbenLiborius.
- Den eneste måde, kom-

munen kan forsvare at udpe-
ge sig selv som vinder, er, hvis
deres tilbud pludselig bliver
to millioner kroner billigere.
Og hvis det sker, må vi vide,
hvordandethænger sammen.
Han peger også på, at der

skal tages hensyn til medar-
bejderne, der er påvirkede af
situationen, som man blandt
andet har kunnet læse i Fyns
Amts Avis.
- De føler sig stressede og

utilpasse, fordi de ikke ved,
hvem der fremover bliver de-
res arbejdsgiver. Kommunen
skylder medarbejderne en
hurtig afklaring på situatio-
nen.

AfCasparTroestJørgensen
catj@faa.dk

DanskByggeri:
Dropomregning
■DanskByggeri
langerudefterSvend-
borgKommune
i licitationsfarce.
Ingengrundtilat
regnepåtilbudigen

■TorbenLiborius er er-
hvervspolitisk chef i Dansk
Byggeri. Foto:ThomasTolstrup
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Svendborg: Formålet med
kursustilbuddet er at skabe
øget vækst på Sydfyn.
Deltagerne fra de �re kom-

muner vil gennem det seks
måneder lange kursusforløb

få redskaber til nye måder at
sagsbehandle på, blive træ-
net i at agere fødselshjælper
for vækst og få chancen for
løbende at pro�lere området.
Fra det omfangsrige pro-

gram kan også nævnes, at de
kommunale deltagere alle-
rede på første modul gerne
skulle blive overrasket over,
hvor meget han/hun har til
fælles med iværksætteren og

dermed også få en større for-
ståelse for ”at spotte guldet i
en kreativ iværksætter”. Men
der skal også arbejdes med
”det gode nej”.

Formåleterøgetvækst

■KommunaldirektørErikBendorf er ofte i kontaktmedSvendborgs erhvervsliv.Her talerhanpåennytårskurmeden lyttende
PederHviid.Arkivfoto:TimK.Jensen

Svendborg:Deskal værebedre
til at regne den ud ... Og nej,
det handler ikke omdemeget
omtalte regnefejl, når Svend-
borg nu i samarbejdemed tre
andre sydfynske kommuner
sætter chefer og kommunale
sagsbehandlere på skolebæn-
ken for at gøre demklogere.
Målet er - lidt �rkantet sagt

- at få gjort op med en kriti-
seret virksomhedskultur, så
kommunen kan komme ud
af denkedelige skygge,Dansk
Industris spørgerundersø-
gelse over erhvervsklimaet
har kastet. I den seneste DI-
undersøgelse er Svendborg
godt nok kommet lidt fri af
bunden, men ligger fortsat
blandt de dårligst placerede
kommuner.

- Vi kan være uenige i den
placering, Svendborg har
fået, men det nytter ikke no-
get. Vi er nødt til at tage det
alvorligt - også selv om sådan
en undersøgelse bygger på
subjektive oplevelser. Det er
et megaproblem for os, når
den slags negative historier
breder sig. Men hvis det er
den virkelighed, erhvervslivet
oplever, så er det også vores.
Og så er vi nødt til at reagere,
siger Svendborgs kommunal-
direktør Erik Bendorf.

BoostSydfyn.nu
Oplægget fra Fremtids-
fabrikken, som har skrædder-

syet det nye kursusforløb, er
lidt mere ”langhåret”. Sådan
som det altid er, når det er
EU, der lukker pengekassen
op. ”BoostSydfyn.nu”, hed-
der det seks måneder lange
kursusforløb, der også om-
fatter uddannelse af kreative
iværksættere og lokale er-
hvervschefer og undervisere.
Men Erik Bendorf lægger
ikke skjul på, at Svendborg
bare har været svineheldig
med millionerne fra EU’s So-
cialfond netop nu, hvor der
satses benhårdt på at bedre
erhvervsklimaet.
Øjenåbneren var DI’s un-

dersøgelse, senere fuldt op

af en lige så kritisk NIRAS-
rapport og derefter gentaget
i Steffen Guldmann-rappor-
ten, hvorfra udtrykket ”fra
myndighedskultur til samar-
bejdskultur” forlængst er gået
ind i det kommunale sprog.
Og nu skal timerne på sko-

lebænken i Fremtidsfabrik-
ken så være et af de initiativer,
der skal løfte de gode intenti-
oner ud i virkelighedens ver-
den. Så Svendborg kan blive
landets bedste erhvervskom-
mune i 2015, som det så am-
bitiøst blev lovet påden årlige
nytårskur for erhvervslivets
ledere.
- Det er i hvertfald en god

ambition at have. Og selv om
vi ikke skulle nå at blive den
bedste, så skal der rykkes.Det
er helt nødvendigt, erkender
Erik Bendorf.
Fredag begyndte det første

hold kommunale medarbej-
dere i ”skolen”.

Kommunentager
sinefolkiskole
■Ethalvtår langt
kursusforløbiFrem-
tidsfabrikkenskal
klædekommunalt
ansattebedrepåtilet
godterhvervsklima

Deltagerne iBoostSydfyn.nu
kommer både fra erhvervslivet
og fra kommunerne.
250kreative iværksættere har
med millionerne fra EU’s Social-
fond fået mulighed for at blive
bedre og mere innovative.
Og for at understøttedette hen-
vender kursusrækken sig sam-

tidig til lokale erhvervschefer og
undervisere samt til kommuna-
le medarbejdere.
FradefirekommunerSvend-
borg, Faaborg-Midtfyn, Lange-
land og Ærø deltager 85 ansatte,
valgt mellem de, der har mest
erhvervskontakt. I Svendborg
flest fra plan, teknik og miljø.

Deltagerne i kursusforløbet

AfOleKølster
faa@faa.dk


