Kommissorium for panel om Danmark som
produktionsland (produktionspanelet)

Baggrund
Produktion er en stærk drivkraft for vækst og velstand. Produktionserhververne udgør i dag ca.
11 pct. af beskæftigelsen i dansk erhvervsliv, mens de står for næsten 40 pct. af Danmarks
samlede produktivitetsvækst. Siden starten af 00’erne er beskæftigelsen inden for produktion
imidlertid faldet med ca. 120.000 personer i Danmark. Det er et kraftigere fald end i vores
nabolande.
Som en del af vækstudspillet Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst fra maj 2014 har
regeringen offentliggjort en strategi for Danmark som produktionsland. Strategien forfølger to
overordnede mål:
•
•

Vi skal udnytte de nye muligheder i avanceret produktion
Flere nye og mindre virksomheder skal vokse sig store

Regeringens sigtelinje er, at Danmark skal være et attraktivt produktionsland – også om 10 år.
Mulighederne for avanceret produktion skal udnyttes, så det er attraktivt at etablere vellønnede,
moderne produktionsarbejdspladser, og de generelle rammevilkår skal sikre, at danske
virksomheder er konkurrencedygtige med udenlandske. Samtidig er der mange arbejdspladser
knyttet til produktionsaktivitet hos underleverandører, i byggeri, transport eller andre
serviceerhverv.
Nedsættelse af produktionspanel
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 ideer og anbefalinger til fjernelse af barrierer for vækst i produktionserhvervene i dag
og i fremtiden.
Panelets anbefalinger skal understøtte arbejdet med at identificere tiltag, der kan bidrage til at
realisere regeringens målsætning i Vækstplan DK om at øge BNP med i alt 20 mia. kr. frem mod
2020 via reformer, der styrker vilkårene for private virksomheder gennem bl.a. bedre regulering.
Rammerne for arbejdet
Udviklingen inden for automatisering, 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 tilbagesource
produktion. Samtidig åbner den stigende globale efterspørgsel efter skræddersyede produkter og
tættere kobling mellem produktion og serviceydelser nye døre.
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Det øgede fokus på specialisering og avanceret produktion forudsætter imidlertid, at
virksomhederne løbende investerer i ny teknologi, viden og innovation, samt at de har adgang til
dygtige faglærte og højtuddannede med de rette kompetencer.
Panelet vil i sit arbejde have fokus på følgende temaer:
1. Muligheder ved avanceret produktion, optimering og udnyttelse af data mv.
2. Barrierer for investeringer i produktion i Danmark
3. Barrierer for etablering af produktion i Danmark
4. Virksomhedernes indsats og samspil mellem uddannelser og virksomheder
5. Samspil mellem viden og produktion
6. Barrierer for vækstvirksomheder inden for produktion
Panelet vil i sine drøftelser inddrage relevante danske og internationale erfaringer vedrørende
vækstbarrierer for produktionsvirksomheder. Panelet vil endvidere inddrage analyser og
konklusionerne fra regeringens otte vækstteams på større erhvervsområder med international
konkurrencekraft og tage højde for de initiativer, der styrker vilkårene for
produktionsvirksomhederne med vækstaftalerne.
Som en del af panelets arbejde kan der afholdes dialogmøder med interessenter og en
konference, hvor der er mulighed for at invitere danske og internationale oplægsholdere med
viden på området.
Produktionspanelet afleverer i maj 2015 en rapport til regeringen med anbefalinger til initiativer,
der kan styrke Danmark som attraktivt produktionsland. Opfølgningen på anbefalingerne
gennemføres inden for eksisterende statsfinansielle rammer. Panelet kan komme med
anbefalinger til nye initiativer, og det kan undervejs komme med bidrag til effektfuld
implementering af allerede politisk besluttede initiativer såsom forslag til optimeringer af
virksomhedernes adgang til finansiering, jf. Aftale om en vækstpakke fra juni 2014.
Organisering og proces
Erhvervs- og vækstministeren nedsætter produktionspanelet
beskæftigelsesministeren og uddannelses- og forskningsministeren.

i

samarbejde

med

Panelet sammensættes af en formand med ledelseserfaring fra en større globalt orienteret
virksomhed og med deltagere fra et udsnit af danske produktionsvirksomheder samt deltagere
fra fagbevægelsen der især organiserer inden for industriområdet i Danmark. Herudover kan
relevante aktører fra eksempelvis det offentlige inddrages.
Panelet
sekretariatsbetjenes
af
Erhvervsog
Vækstministeriet
(formand),
Beskæftigelsesministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Øvrige ministerier kan
inddrages efter behov.
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