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Til: Statsministeren og Finansministeren 

 

Forslag til at holde hånden under dansk økonomi 

Med denne fælles henvendelse fra erhvervslivet, fagbevægelsen og den almene boligsektor vil vi foreslå, 

at renoveringsaktiviteten i den almene boligsektor straks forøges markant. Det vil være et meget vigtigt 

bidrag til erhvervslivet og beskæftigelsen i den nuværende meget svære situation, og det vil ikke påvirke 

de offentlige finanser negativt hverken i kommunerne eller staten.  

Aktuelt er der i den almene boligsektor en kø af 453 konkrete renoveringsprojekter på i alt 18,4 mia kr. 

Disse konkrete projekter er fordelt over hele landet og kan derfor bredt geografisk medvirke til at holde 

hånden under erhvervslivet og beskæftigelsen.  

En beslutning fra regeringen om, at disse mange renoveringsprojekter i køen til Landsbyggefonden kan 

igangsættes, vil have afgørende stor betydning for både rådgiverbranchen og entreprenørbranchen.  

I rådgiverbranchen opleves nu afskedigelser og med udsigt til langt flere på grund af, at mange store 

private byggeprojekter falder bort og planer om nye projekter er helt stoppet. Et signal om, at de almene 

renoveringer i renoveringskøen bringes til markedet, vil have en umiddelbart afbødende effekt på 

omfanget af afskedigelser, fordi rådgivervirksomheder både medvirker til forberedelse af projekterne til 

udbud og til løbende rådgivning under udførelsen af projekterne.  

Entreprenørbranchen er også under meget hårdt pres i den nuværende situation med afskedigelser og 

begyndende konkurser. Her vil et signal fra regeringen om ekstra renoveringsprojekter for 18,4 mia kr. 

også være helt afgørende. Mange af disse byggeprojekter kan på grund af deres størrelse igangsættes 

med kort varsel, men selv for de større projekter, der først skal igennem et EU-udbud, vil signalet om, at 

de bringes til markedet om nogle måneder have stor betydning for virksomhedernes evne til at fastholde 

produktionskapaciteten.  

På den baggrund opfordrer erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og den almene boligsektor til, at køen 

på 453 projekter fordelt over hele landet straks bringes i spil på markedet. Som nævnt vil det ikke 

belaste de offentlige finanser, og Landsbyggefondens økonomi er tilstrækkelig robust til at understøtte 

den ekstra aktivitet.  

Vi indgår meget gerne i en dialog om dette forslag, og samtidig anbefaler vi, at det gennemføres meget 

hurtigt af hensyn til den vanskelige situation.  
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