Fakta om produktionspanel
Produktion er en stærk drivkraft for vækst og velstand. Samtidigt er der
mange arbejdspladser knyttet til produktionsaktivitet. Det kan være hos
underleverandører, i byggeri, transport eller andre serviceerhverv.
Som del af vækstudspillet Danmark helt ud af krisen - virksomheder i
vækst offentliggjorde regeringen en strategi for Danmark som produktionsland. Sigtelinjen er, at Danmark skal være et attraktivt produktionsland – også om 10 år.
Udviklingen inden for automatisering, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og avancerede produktionsteknologier skaber nye muligheder for produktion i Danmark, også for de små og mellemstore produktionsvirksomheder. Udviklingen giver også nye muligheder for at hjemtage produktion. Samtidigt åbner den stigende internationale efterspørgsel
efter skræddersyede produkter og tættere kobling mellem produktion og
serviceydelser nye døre.
For at følge op på målsætningerne i regeringens strategi for Danmark som
produktionsland nedsættes et produktionspanel med deltagelse fra erhvervslivet og fagbevægelsen. Panelet skal udarbejde idéer og forslag til
fjernelse af barrierer for vækst i produktionserhvervene i dag og i fremtiden.
Produktionspanelet afleverer senest i maj 2015 en rapport til regeringen
med anbefalinger til initiativer, der kan styrke Danmark som attraktivt
produktionsland.
Regeringens panel for Danmark som produktionsland
Panelet drøfter på deres møder udfordringer og muligheder for produktion i Danmark. Panelet er sammensat af ressourcepersoner fra blandt andet det private erhvervsliv og fagbevægelsen:
•
•
•
•
•
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•

Niels B. Christiansen, koncernchef, Danfoss A/S (formand)
Anne-Lise Høg Lejre, direktør for produktion, Teknologisk Institut
Birthe Skands, direktør, Bryggeriet Skands A/S
Claus Jensen, formand, CO-industri
Gitte P. Aabo, adm. direktør, LEO Pharma A/S
Helle Vingolf Larsen, adm. direktør, FiberVisions A/S
Jacob Himmelstrup, adm. direktør, Linimatic A/S
Jesper Kryhlmand, direktør for Erhverv og Infrastruktur, KMD A/S
Mads Andersen, næstformand, CO-industri
Peder Holk Nielsen, koncernchef, Novozymes A/S
Peder Tuborgh, koncernchef, Arla Foods

Processen for produktionspanelet
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Den 13. november 2014: Indledende dialogmøde om Danmark
som produktionsland.
November 2014 - maj 2015: Produktionspanelet holder møder.
Februar 2015: Konference
Foråret 2015: Afsluttende dialogmøde
Maj 2015: Produktionspanelet afleverer sin rapport med anbefalinger til regeringen.

Fakta om Danmark som produktionsland
• Produktionserhvervene udgør i dag ca. 11 pct. af beskæftigelsen i
dansk erhvervsliv, mens de står for næsten 40 pct. af Danmarks
samlede produktivitetsvækst og ca. 40 pct. af Danmarks eksport.
•

Siden starten af 00’erne er beskæftigelsen i produktionserhvervene i Danmark faldet med ca. 115.000 personer. Danmark har oplevet et kraftigere fald end vores nabolande.

•

Produktionsvirksomheder skaber attraktive job, hvoraf relativt
mange er placeret uden for de større byer og i de områder, der
blev hårdest ramt af krisen. De job, der skabes, især inden for mere avanceret produktion, har et forholdsvist højt løn- og kompetenceniveau.

•

Halvdelen af de private investeringer i forskning og udvikling
kommer fra produktionserhvervene. Særligt inden for avanceret
produktion er udvikling og produktion tæt forbundne. Fastholdelse af produktion i Danmark hænger tæt sammen med adgang til en
højtkvalificeret arbejdsstyrke og med at skabe gode betingelser
for samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder.

