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Afstemning om
retsforbeholdet

Politiforbundet, Dansk Metal
og Red Barnet engagerer sig
i folkeafstemningen den 3.
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COP21 i Paris:
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...hvem har så
“jeg-finder-også-lige-et-nyt-domicil-kasketten” på?

Det har EDC Erhverv.
Vi forstår godt, at det kan være svært at finde
tid til at tænke i nye rammer. Men når medarbejderne er placeret på gangene, energiomkostningerne er stukket af eller parkeringen er knap,
så er det måske på rette tid.
Som én af Danmarks største erhvervsmæglere
kan vi være gode at have med på råd. Vi hjælper
hvert år 700 virksomheder til nye rammer, og med

16 erhvervscentre fordelt over hele landet, og et
dedikeret team indenfor kontorområdet, kan vi
gøre det enkelt for jer at finde et nyt domicil.
Kontakt regionsdirektør Morten Westphal Jensen
på 40 56 22 22 hvis du vil høre mere.
Vi er tilgængelige alle ugens dage hele året rundt.
Læs mere på edc.dk/erhverv/nyt-domicil

LEDER
LEDER

Danmark skal være
et digitalt fyrtårn

Foto: Bjarke Ørsted

DI og vores medlemsvirksomheder
sætter nu gang i en indsats, der skal
bringe Danmark helt i front i den
digitale udvikling. Digitaliseringen
bliver stadig mere udbredt i alle
brancher og i hele samfundet og
kan bidrage væsentligt til en højere
produktivitet. Men alle – politikere,
virksomheder og borgere – skal være
klar til den digitale omstilling, hvis
vi som samfund skal kunne høste
gevinsterne i form af mange nye job.
Danmark er et af de dyreste samfund at leve og drive virksomhed i.
Det stiller krav til, at danske virksomheder er blandt de mest produktive i
verden. Vi skal gribe digitaliseringen
som en mulighed, der kan forøge
vores produktivitet markant.
Digitaliseringen er i dag den
vigtigste forandringskraft i samfundet. Og udviklingen går stærkt. Nye
virksomheder udfordrer de eksisterende gennem nye digitale produkter
og nye løsninger. Hele brancher ser
deres forretningsgrundlag forandret

for altid, fordi nye virksomheder
kommer til og starter på grundlag
af en smart digital idé som Airbnb,
der på få år har ændret markedet for
overnatninger drastisk.
Det er således tydeligt, at digitaliseringen er den nye kampplads for

”Vi har længe talt
om digitaliseringen
og dens uanede
muligheder. Nu
skal vi handle.”
——Karsten Dybvad
adm. direktør, DI

verdens konkurrerende samfund. Og
her er DI’s pointe: Hvis vi går forrest,
er det os, der får en stor del af de nye
job. Målet med DI’s digitaliseringsindsats er derfor at gøre Danmark til
et digitalt fyrtårn.
Indsatsen retter sig både mod
virksomheder og politikere, så vi
sammen kan skabe den forandring
af samfundet, der skal til. Indsatsen
tager afsæt i en nyoprettet Digital
Taskforce i DI, der skal hente inspiration i et panel af topledere fra vidt
forskellige brancher. Panelet skal
gennem 2016 og 2017 diskutere og
udvikle konkrete forslag til, hvordan
digitaliseringen kan sprede sig endnu

længere ud i både den private og
offentlige sektor.
En del af indsatsen vil bestå i
yderligere at fremme digitaliseringen
af den offentlige sektor. Der er betydelige muligheder for at gentænke en
række offentlige løsninger og serviceydelser ved hjælp af digitalisering.
En mere digital offentlig sektor og en
veludbygget digital infrastruktur med
blandt andet bredbånd og optimal
mobildækning vil være en afgørende ramme for, at virksomhederne
kan hente det fulde udbytte af deres
digitalisering.
Det er samtidig helt centralt, at
vores uddannelsessystem kommer på
digital omgangshøjde. Fra eleverne i
folkeskolen til faglærte og højtuddannede skal de digitale kompetencer
blive endnu bedre.
Vi har længe talt om digitaliseringen og dens uanede muligheder. Nu
skal vi handle. Virksomhederne må
omstille sig til den digitale fremtid.
Og politikerne må give digitaliseringen højere prioritet, end de har gjort
indtil nu. •
Karsten Dybvad
Adm. direktør, DI
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Mikroskop skal tiltrække
talenter fra hele verden

Estland vil sætte vind i sejlene
på Europas digitalisering

Verdens førende virksomheder og forskere
skal se til Danmark og Lund. Det er er
ambitionen bag en strategiplan for verdens
førende neutronmikroskop ESS, European
Spallation Source. En af de virksomheder,
der glæder sig over etableringen af ESS, er
Arla Foods.

Estland har den europæiske førertrøje
på, når det gælder digitalisering af den
offentlige sektor, og derfor er landet også
en af forkæmperne for EU’s digitale indre
marked. Det var budskabet, da den estiske
præsident, Toomas Hendrik Ilves, for nylig
var på besøg i Industriens Hus for at diskutere digitalisering.

”Jeg ser etableringen
af ESS som den første
– men forhåbentlig
langt fra sidste – store
strategiske satsning
på forskningsinfrastruktur i Danmarks
nærområde ...”
——Henrik Jørgen Andersen
forskningschef, Arla Foods

11 numre årligt (9 i 2015),
bestilles hos tiba@di.dk
Redaktionen slut 23. november 2015.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Annoncer
DG Media A/S
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Medie Kontrol
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Akademiker redder
virksomhed fra konkurs
I løbet af et år vendte Ribe Jernindustri
et underskud på 84 mio. kr. i 2009 til
overskud og store globale vækstmuligheder. Ansættelsen af en ph.d. i mikrobiologi
var fødselshjælper, og virksomheden fik i
november Akademikerprisen 2015. Underdirektør i DI, Charlotte Rønhoff, peger
på, at akademikere kan gøre en kæmpe
forskel, særligt i mindre og mellemstore
virksomheder.

3
Organisationer oplyser
op til folkeafstemning
24 danske organisationer er gået sammen i
”Netværket for et tryggere Danmark”. Budskabet er, at tilvalg er tryghed for Danmark.
Blandt organisationerne er også DI, der
anbefaler et ja.
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Foto: Hans Søndergård
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Høje-Taastrup går nye veje
for at pleje erhvervslivet
Høje-Taastrup Kommune med borgmester
Michael Ziegler (K) har de seneste tre år sat
alt ind på at forsøde tilværelsen for byens
virksomheder. Det er der foreløbig kommet
7.000 nye job ud af og fremgang på listen i
DI’s årlige undersøgelse af kommunernes
erhvervsklima.

”Vi valgte at lave en
klar strategi om at
forbedre erhvervs
livets vilkår. Sammen
med kommunal
direktøren tog jeg ud
og besøgte en masse
større virksomheder.”
Michael Ziegler
borgmester, Høje-Taastrup

INDHOLD

På dagsordenen

Inden længe mødes verdens ledere i Paris
til klimatopmøde. Læs hvad det betyder
for danske virksomheder.
side 04

Nyt fra brancherne

Få nyt fra DI’s otte branchefællesskaber.
side 14

Z Zoom
Til kamp for et ja

Om få dage stemmer danskerne om at afskaffe retsforbeholdet,
men hvorfor er afstemningen så vigtig for så mange organisationer?
Læs hvorfor Politiforbundet, Dansk Metal og Red Barnet er gået
med i ”Netværket for et tryggere Danmark”.

side 23

Medlem i fokus

Smykkegiganten Pandora sætter kursen
mod nye markeder i Afrika. DI kan hjælpe.
side 16

Tal Ud

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) svarer på kritikken
af regeringens besparelser på den tekniske
forskning.
side 18

Astrid Haug om sociale medier

Sådan undgår I at havne i en shitstorm
i juleferien.
side 35
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Foto: Scanpix

T Tendens
Virksomheder skal ind på den digitale scene

Indsigt

Danske virksomheder er bagud, når det gælder om at
integrere internettet i deres produkter. DI lancerer nu en
omfattende indsats for at sætte fart på digitaliseringen
i virksomhederne. Én af dem er TDC, hvor medie
direktør Christian Morgan allerede har taget hul på udfordringen.
side 28 og 32

Læs om baggrunden for klimatopmødet
COP21 i Paris.
side 36

Økonomisk overblik

DI’s erhvervsøkonomiske chef gør status
på det forgange år og ser frem mod 2016.
side 43

Globale Trends

DI’s udsendte medarbejdere beretter om
alt fra oversvømmelser i Jordan til nye indiske klimamål.
side 44

Dilemma

Hvad gør en virksomhed med 132 nationaliteter op til jul? Læs om ISS’ erfaringer.
side 46

U Udfoldet
Flere mennesker, men mindre forurening
– hvordan?

Erhvervslivet og udviklingen af ny teknologi spiller en stor
rolle i kampen mod klimaforandringerne. Og det går den
rigtige vej. I dag bruger køleskabe og tv kun halvt så meget
strøm som for 25 år siden.
Bagerst

DI Business udgives af Dansk Industri
og består af et dagligt nyhedssite på
dibusiness.dk og et trykt magasin.
Magasinet udsendes hver måned til DI’s
ca. 10.000 medlemsvirksomheder samt
til meningsdannere og beslutnings
tagere i Danmark.
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Klimaaftale kan blive
guldrandet
for Danmark
Lykkes det verdens ledere at blive enige om en ny klimaaftale
i Paris, kan eksporten af dansk energiteknologi blive fordoblet
i løbet af 15 år.
04
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PÅ DAGSORDENEN beskriver en aktuel problemstilling
for erhvervslivet.

T

Set udefra kan det være svært at tro, at den lille
virksomhed i Skælskør er godt i gang med et rigtigt eksporteventyr. Men indenfor de grå vægge
finder man energiteknolgi i verdensklasse.
Foto: Hans Søndergaard

ung tåge omklamrer den lille
grusvej i udkanten af Skælskør, hvor industribygninger
ligger side om side med gamle skure
og en Statoil-tank.
På mange måder kan der synes
langt fra Håndværkervej 7 en kølig
novembermorgen til Paris’ fornemme alléer og det pompøse konferencecenter Le Bourget, hvor verdens
ledere inden længe samles til klimakonferencen COP21 for at blive enige
om en global klimaaftale.
– Men kom lige indenfor. Så skal
I se teknologi i verdensklasse, siger
Thomas Rønnow, direktør i den lille
virksomhed Cotes, og åbner døren.
Og pludselig virker snakken
om verdens temperaturstigninger
ikke så fjern. Inden for de grå mure
toner enorme, skinnende stålplader
frem. De kan på avanceret vis sikre,
at eksempelvis mejerier, som laver
mælkepulver, kan spare 15 procent
af energien i processen. Ikke langt
derfra er håndværkere i gang med at
lave en ny type affugter til havvindmøller, der holder møllerne både
fugt- og rustfri, så de kan producere
mere strøm i længere tid.
– Vi har patenter på begge produkter og fornemmer klart en stigende
interesse, også fra udlandet. Alt
som vores ingeniører udvikler har
energibesparelse som omdrejningspunkt, forklarer Thomas Rønnow.
Han overtog Cotes – en forkortelse
af familiens navne Carsten, Olesen,
Thomas, Ellen og Søren – i 2009. I
dag arbejder 50 ansatte i Skælskør,
Slagelse og Polen med at forbedre
produkterne og gøre dem klar til
serieproduktion, og meget tyder på,
at de hurtigt får ben at gå på. Alene inden for de seneste tre uger er
Thomas Rønnow blevet kontaktet af
vindmølleproducenter i Kina og Brasilien, som er interesserede i Cotes’
affugtere.

Verden får danske vinduer og
vindmøller
Derfor er det langt fra ligegyldigt,
hvad verdens ledere kommer frem

Af Rikke Brøndum, ribr@di.dk
—— Journalist

til i Paris’ konferencecenter. En aftale
vil åbne endnu flere muligheder, ikke
bare for Cotes’ ingeniører og smede på
Håndværkervej, men for dansk energiteknologi i det hele taget. Samlet set
kan eksporten på området blive mere

Alt som vores ingeniører udvikler har
energibesparelse
som omdrejningspunkt.”
——Thomas Rønnow
direktør, Cotes A/S

end fordoblet i 2030, hvis verdens
ledere bliver enige om en ny ambitiøs
aftale. Det viser en ny analyse fra DI,
der er baseret på en gennemgang af
de såkaldte klima-landeplaner, som
140 lande har sendt ind til FN forud
for COP21. DI har vurderet indholdet
i planerne fra EU, USA, Mexico og
Kina. Bliver de gennemført som led i
en ny aftale, vil eksporten hertil kunne
fordobles frem mod 2030.
– Danske virksomheder er førende
inden for energiteknologi, og DI’s
medlemmer kan byde på løsninger
inden for stort set alle områder. Alt
tyder på, at vi får en aftale i Paris, og
så skal vi fortsætte med gøre alt, hvad
vi kan for at gribe de muligheder, det
åbner for, siger direktør Tine Roed,
DI, der tager flere af landets største
virksomheder med til COP21 sammen
>
med State of Green.

Cotes A/S
• Grundlagt af Søren Olesen i 1986
• Har 50 ansatte i Danmark og Polen med
hovedkontor i Slagelse og udviklingsafdeling ved Århus
• Omsætter for ca. 65 mio. kr. årligt.
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> Én af dem er vinduesproducenten
VELUX, som har fulgt de internationale klimaforhandlinger siden 2009 i
København.
– En ny aftale i Paris vil sætte
endnu mere skub i renoveringen af
bygninger og stille krav til, at det skal
ske på en energieffektiv måde. Det vil
få stor betydning, da bygninger står
for 37 procent af CO2-udledningen i
verden, siger kommunikationschef
Ingrid Reumert.
Hun peger på, at VELUX i 2009
investerede 1,7 mia. kr. i en ny slags
vindue, der kan spare 10 kilo CO2 om
året.
– Selvfølgelig handler det for
os om at afsætte vores produkter.
Men helt overordnet har vi også en
forpligtelse som virksomhed til at
være med til at formindske CO2-
udslippet, forklarer Ingrid Reumert
og understeger, at en aftale på COP21
blot er første skridt. Dernæst handler
det for VELUX om at sikre, at især
EU-landene følger op med handling
som eksempelvis EU’s kommende
bygningsdirektiv.
– Boliger skal være energieffektive,
men også sunde. Uanset hvor meget
folk kerer sig om miljøet, når de skal
renovere deres boliger, så investerer
de ikke kun i renovering for at få
energieffektive bygninger. De investerer også for at få mere komfort, og
for at få sunde bygninger med et godt
indeklima. Den balance er afgørende,
hvis vi skal sikre investeringer i klimavenlig byggerenovering fremover,
både offentlige og private, forklarer
Ingrid Reumert.

Fra støtte til markedsøkonomi
Danmark og EU har de sidste 10 – 20
år fået stadig mere vedvarende energi

Danske virksomheder og COP21
Flere andre virksomheder som blandt andet
Danfoss, Carlsberg og DSV har allerede
meldt ambitiøse klimamål ud. Eksempelvis
vil Danfoss reducere sin CO2-udledning med
75 procent i 2030.
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fra eksempelvis vindmøller og solceller og er også blevet bedre til at
udnytte energien. Udviklingen har
i høj grad været drevet af offentlige
støtteordninger, men fremover bør
det ske på markedsvilkår, lyder det
fra DI.
– Markedet skal tage mere over i
takt med, at de nødvendige refor-

Velux A/S
• Grundlagt i 1941 af Villum Kann
Rasmussen
• Har i dag 10.000 ansatte fordelt
i 11 lande
• Omsatte sidste år for 2,2 mia. euro

mer på området kommer på plads.
Det er den vej, tingene går, når vi ser
på EU’s energipolitik. Det offentlige
skal til gengæld – sammen med virksomhederne – investere i forskning
på området, så vi fortsat kan gribe de
eksportmuligheder, der måtte opstå
efter Paris, siger Tine Roed.
Hos Cotes er ambitionen da også
at opnå vækstrater på mindst 15 – 20
procent til næste år.
– Vi ønsker at være verdens bedste
inden for affugtere til vindmøller og
spraytørring. Med vores nye produkter er vi godt på vej, siger Thomas
Rønnow. •
Læs mere: Indsigt, s. 36 og i Udfoldet

Direktør Thomas
Rønnow (th.) og
Jimmy Hansen ser
nærmere på en del af
Cotes’ nye produkt
til spraytørring, som
blandt andet kan spare mejerier for energi,
når de skal omdanne
mælk til mælkepulver.
Her er de i gang med
den første version
af den gigantiske
maskine. Foto: Hans
Søndergård
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DER SKAL MERE
END PEN OG PASSION TIL AT TEGNE SKIBE
TIL DEN CANADISKE FLÅDE

DANMARKS EKSPORTKREDIT

Odense Maritime Technology (OMT)
blev i 2010 etableret som udløber
af det gamle Lindø Skibsværft. Den
fynske virksomhed leverer højteknologisk skibsdesign til kunder overalt i
verden. Blandt andet til den canadiske ﬂåde. Inden ordren på 6-8 kystbevogtningsskibe kom i hus, krævede
canadierne dog sikkerhed for, at OMT

rent faktisk kunne levere. CEO Kåre
Groes Christiansen tog sammen med
banken kontakt til EKF, og vi stillede
en eksportkaution, der garanterede
for leverancen. På den måde vandt
OMT ordren i konkurrence med langt
større udbydere. Hos EKF hjælper vi
danske eksportvirksomheder frem i
verden. Måske kan vi også kautionere

FREM I VERDEN

over for din bank, så du får bedre
adgang til kredit. Det kan styrke din
konkurrenceevne og give dig mulighed
for at tage ﬂere og større ordrer ind.
Se hvordan og læs om andre, vi har
hjulpet til succes på ekf.dk eller ring til
en af vores rådgivere på 35 46 26 00.

PÅ DAGSORDENEN

Kommuner og
virksomheder bringer
dansk klimateknologi til
New York
Helt usædvanligt er to kommuner gået sammen med DI og State of Green for
at sikre danske virksomheder en andel af de milliarder, New York skal investere
i klimateknologi, der kan beskytte byen mod oversvømmelser. Foreløbig er
tre virksomheder ved at få ordrer ind, og metoden kan være på vej til flere
millionbyer verden over.
Af Rikke Brøndum
—— Journalist

Kommuner og virksomheder er ikke altid hinandens
bedste venner. Men uden for landets grænser – nærmere
bestemt seks timer mod vest – står de skulder om skulder.
I hvert fald når det gælder eksporten af dansk energiteknologi, som i øjeblikket står foran et væksteventyr uden
lige i New York.

bruge i alt 20 mia. dollars – 140 mia. kr. – på at sikre sig
mod klimaforandringer, især oversvømmelser. Vi så
en oplagt mulighed for at få danske virksomheder med
om bord her, siger Andreas Brunsgaard, chef for DI’s
kontor i New York og ansvarlig for Danish Cleantech
Hub.

Lærer af København

”Vi ser blandt andet på
teknologier, der kan beskytte
os mod oversvømmelser.”
——lan Cohn,
direktør for klimaprogrammet i New York

Her har DI sammen med blandt andet Københavns og
Vejle Kommune søsat eksportinitiativet Danish Cleantech Hub, der er godt i gang med at få New Yorks øjne op
for danske klimaløsninger. Danish Cleantech Hub blev
lanceret for halvandet år siden, og siden har parterne opbygget et stærkt netværk til embedsmænd i bystyret i den
amerikanske millionby.
– Efter orkanen Sandy i 2012, hvor en tredjedel af
Manhattan stod under vand, besluttede New York at

Men i en by som New York vader man ikke bare ind på
borgmesterkontoret og reklamerer for sine produkter.
Har man danske kommuner med, der kan fortælle om
deres erfaringer med klimatilpasningsprojekter, bliver
det nemmere at få adgang. I første omgang lykkedes
det DI at få Vejle kommunes Greentech Center samt
Københavns Kommune med i samarbejdet. Netop
København har siden det ødelæggende skybrud i 2011
arbejdet hårdt på at sikre blandt andet bygninger,
parker og kloakker mod oversvømmelser. Med DI’s
hjælp indgik New York og den danske hovedstad et
formelt samarbejde, og siden har danske lokalpolitikere – senest ved Climate Week i september i år – haft
møder med deres kollegaer i New York side om side
med danske virksomheder.
– Vi ser blandt andet på det nye klimakvarter Skt.
Kjelds i København og på teknologier, der kan beskytte
os mod oversvømmelser. Vi vidste ikke, at Danmark var
nået så langt på området, før DI gjorde os opmærksom
på det, forklarer Alan Cohn, direktør for klimapro-
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BRUG DINE
Med DI’s hjælp
har Københavns
Kommune og New
York indgået et
særligt samarbejde
om klimaløsninger,
som nu også kommer
danske virksomheder
til gavn. På billedet
ses teknik- og miljøborgmester Morten
Kabell (EL) og Emily
Lloyd fra Department
of Environmental
Protection i bystyret i
New York. Foto: DI

medlemsfordele

Hold dit næste arrangement i DI’s mødeog konferencecenter i hjertet af København.
Industriens Hus er mødestedet for det danske
erhvervsliv. Vi har nogle unikke rammer for alle
typer af konferencer, møder eller events.

grammet i New York, som nu kopierer klimakvarteret i
bydelen Queens.

En indgang til et millionstort marked
Også Vejle Kommune er med i samarbejdet for at hjælpe
kommunens små virksomheder ind på det amerikanske
marked via sit testcenter Greentech Center. Her kan
grønne iværksættere afprøve deres produkter, og sidste år
besluttede centeret at blive partner i Cleantech Hub for at
hjælpe sine små iværksættervirksomheder til New York.
– Det danske marked er ofte ikke stort nok, når det
gælder nye produkter inden for klimateknologi. Men
USA og særligt New York rummer enorme muligheder på
området, og her kan vi bruge det netværk, DI har opbygget, siger forretningsudvikler Jeanette Kristensen fra Vejle
Kommunes innovationskontor.
Indtil videre er tre danske virksomheder i gang med
at underskrive kontrakter på baggrund af de netværk,
Danish Cleantech Hub har sikret adgang til. De leverer
blandt andet løsninger til at forbedre indeklimaet på skoler og produkter, der kan holde på regnvand og dermed
undgå oversvømmelser.
DI arbejder i øjeblikket på at udbrede konceptet til
andre millionbyer. •
Læs mere: Indsigt, s. 36 og i Udfoldet

FAKTA
Danish Cleantech Hub:
• Etableret af DI i samarbejde med State of Green og Københavns
Kommune i 2014
• Har en række virksomheder og Syddansk Universitet i porteføljen
• Har afholdt en række konferencer, blandt andet under Climate
Week i september, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen,
Concito-formand Connie Hedegaard og teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) fra København var tilstede.

Se yderligere info og priser på
di.dk/konferencecentre
eller ring i dag på 3377 3500

• Læs mere på di.dk/dch
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Historisk grøn
vindmøllevækst
i Afrikas ørken
365 vindmøller fra Vestas vil over de næste to år skyde op af jorden i den
kenyanske Lake Turkana-vindmøllepark, som på grund af særligt gunstige
vindforhold vil levere 15 procent af landets energibehov.
10
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Foto: IFU

PÅ DAGSORDENEN

Af Niels Brandt Petersen, nibp@di.dk
—— Journalist

D

et øde grå-brune sletteområde
sydøst for den enorme ørkensø Lake Turkana i Kenya er
ikke rigt på mange ting.
Træder man rundt et par kilometer inde på land, står man med
fødderne på en gruset overflade, hvor
afrikanske savannetræer hist og her
skyder op af den tørre jord. Ser man
mod øst og syd, er det let kupperede
område kilet ind mellem to bjergkæder, der som to fjerntliggende mure
omkranser landskabet ude i horisonten.
Vender man sig rundt og kigger
mod vest og lader øjnene vandre over
den golde jord, når man ud i den lyseblå Lake Turkana – verdens største
ørkensø – der omkring 250 kilometer
længere nordpå skvulper ind over
grænsen til Etiopien.
Det kan derfor virke aparte, at
området i øjeblikket er centrum for
investeringer på over 4,5 mia. kr. og
et forgangsbillede for effektiv grøn
energi.

”De gode vindforhold gør, at det bliver en af verdens
mest effektive vindmølleparker.”
——Henrik Welch
finanschef, Vestas

Hvorfor? Fordi der her i det nordlige
Kenya findes én ting i rigelige mængder: Vind. Masser af vind.

Et af verdens bedste steder
Hver dag året rundt sender vejrguderne nemlig en brise ned mellem de
to bjergkæder mod den sydøstlige del
af den langstrakte Turkana-sø, hvis
vandtemperatur fungerer som en
magnet for luften fra nordøst. Og det

hele sker i en jævn strøm på cirka 11
kilometer i sekundet uden de store
udsving, hvad enten det er forår,
vinter eller sommer.
Det er med andre ord noget nær
enhver vindmøllemagers drøm.
– De to bjerge skaber, hvad der
bedst kan betegnes som en vindtunnel, som tvinger vinden ned gennem
området, hvor vindmøllerne skal
stå. Derfor kommer vinden også ofte
fra samme side, og der er meget lidt
variation, og vindstyrken er meget
stabil. Det her er uden tvivl et af
verdens bedste steder at sætte en
vindmøllepark op, når man ser på
vindforholdene, forklarer Henrik
Welch, finanschef i Vestas, der har
fået kontrakten på hele 365 vindmøller – en rekordstor ordre for den
danske vindmøllefabrikant.

Vil dække 15 procent af Kenyas
energibehov
I juli tog Kenyas præsident, Uhuru
Kenyatta, det første spadestik til de
mange Vestas-vindmøller, der over
de næste to år vil skyde op ad jorden
i det 160 kvadratkilometer vindomblæste område.
Lake Turkana Wind Power-parken bliver den største af sin slags i
Afrika med en kapacitet på 310 megawatt. Det gør den i stand til at stå
for hele 15 procent af den nuværende
energiproduktion i Kenya.
Det er dog særligt de gunstige
vindforhold, der vækker misundelse
verden over. Den jævne vindstrøm
betyder, at den såkaldte kapacitetsfaktor – hvor stor en del af vinden,
der udnyttes af vindmøllerne til at
lave strøm – vil ligge på omkring 60
procent. I Europa ligger tallet typisk
på omkring 30 og 35 procent.
– De gode vindforhold gør, at det
bliver en af verdens mest effektive vindmølleparker, siger Henrik
Welch.

Forbillede for grøn omstilling
Den afrikanske vindmøllepark har
været undervejs siden midten af
00’erne. Bag den står i dag en række

investorer, der tilsammen har lagt
4,5 mia. kr. i projektet – blandt andre
den danske Investeringsfonden for
Udviklingslande (IFU). Her ser man
den kenyanske vindmøllepark som
et forgangsbillede for grøn udvikling
i ulande.
– Projektet vil reducere CO2-
udledningen i Kenya markant, fordi
landet vil få en massiv øget mængde

”Når vi snakker
COP21, så mener
vi, at vindenergi
skal være en central del af diskussionen.”
——Henrik Welch
finanschef, Vestas

vindenergi og samtidig skære ned
på importen af fossile brændsler.
Så derfor er det oplagt at investere
i vindparken, når det har så store
perspektiver, siger Torben Huss,
Executive Vice President.
– Set i dansk perspektiv slår man
to fluer med ét smæk, fordi vi både
bidrager til at øge mængden af grøn
energi, og at det er danske Vestas, der
leverer de 365 vindmøller, siger han.

Fra Lake Turkana til Paris
Glæden rækker også ud over de
danske investeringskroner, vindmølleteknologi og grøn omstilling. Lake
Turkana er ifølge Vestas og IFU også
et eksempel på, hvordan man politisk
kan tænke en mere miljøvenlig
verden, hvilket er et perfekt oplæg til
COP21-klimatopmødet i Paris senere
i december.
– Lake Turkana beviser, at vindenergi kan udvindes alle steder, hvor
der er de rigtige vindforhold, og vi
>
håber, at det kan være med til at
11
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Lake Turkanavindmøllepark

Som en del af vindmølleprojektet anlægges der en 430 kilometer lang elforbindelse til det nationale elnet
og omkring 200 kilometer ny vej til det øde område øst for Lake Turkana-søen. Foto: Jesper Heldgaard

> drive den grønne vækst frem. Når
vi snakker COP21, så mener vi, at
vindenergi skal være en central del
af diskussionen, og der er det oplagt
at have Lake Turkana i baghovedet,
siger Henrik Welch fra Vestas.
Torben Huss fra IFU håber også
på, at verdenslederne i Paris kan finde fælles fodslag om, at grøn energi
ligesom i Kenya bliver prioriteret og
investeret i.
– Udviklingslandene har brug for
at få udbygget deres energiproduktion for at kunne skabe økonomisk
og social fremgang. Og hvis den
udvikling ikke skal baseres på fossile
brændsler, så er det nødvendigt, at
lederne ved COP21 når frem til et
resultat, der skaber et grundlag for
at øge investeringerne i grøn energi,
siger han.

Dansk vindenergi hitter
verden over
Troels Ranis, branchedirektør for DI
Energi, glæder sig over Vestas’ indtog
på den forblæste kenyanske jord.

Han ser projektet som et positivt nyt
skud på stammen for vindenergiens
udbredelse i verden.
– I de senere år har grøn energi
vundet langt større indpas over hele
verden. Europa og USA er store
markeder for vindenergi, og mange
andre lande følger nu med. Men Lake
Turkana-projektet er et eksempel på,
at vindenergi i stor skala også er relevant for Afrika, og det kan forhåbentlig skærpe appetitten på vindkraft
yderligere på det store kontinent,
siger Troels Ranis.
Han peger på, at klimafinansiering
er et af de store emner, der skal drøftes ved COP21. Lake Turkana er her
et lysende eksempel på, at det kan
lade sig gøre at finansiere lovende
klimaprojekter i udviklingslande, og
det skal politikerne lære at turde gøre
efter.
– Erfaringen fra projektet viser, at
finansiering alene ikke gør det – der
skal også politiske forpligtelser og
stabile rammer til, for at investorerne
har tillid, siger Troels Ranis. •
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FAKTA
• Lake Turkana Wind Project vil få en kapacitet på 310 megawatt og vil bestå af
365 Vestas V52 (850 kW) vindmøller.
• Lake Turkana forventes at blive en
af de mest effektive vindmølleparker
i verden og en kapacitetsfaktor på
omkring 60 procent.
• Den får en årlig elproduktion på mere
end 1.400 GWh, hvilket svarer til omkring 15 procent af Kenyas elbehov.
• Vindmølleparken opføres fra
2015 – 2017 i et 160 kvadratkilometer
stort område syd for søen Lake Turkana i Kenya, der ligger cirka 450 kilometer nord for hovedstaden, Nairobi.
• Vindmølleparken vil koste 4,5 mia.
kr. En række investorer står bag, heriblandt investeringsfonde fra Danmark,
Norge, Spanien, Finland og Afrika.
Kilder: Lake Turkana Wind Power (LTWP),
DI Energi, Vestas, IFU

Læs mere i Indsigt side 36 og i Udfoldet

ANNONCE

1
4

2

Tilføj Europas største transportplatform
til din Supply Chain:
Produktionsvirksomheder og handel kan nu afvikle alle transportforretninger hos TimoCom:
I Europas største transportplatform finder du op til 150.000 internationale kapacitetstilbud
dagligt samt 33.000 godkendte transportudbydere fra hele Europa.
Har du endnu ikke afprøvet det?

Så test TimoCom gratis i hele 4 uger på:

www.timocom.dk/logistik

Kunder, som vi allerede har overbevist:

NYT FRA BRANCHERNE
DI’s branchedirektører fortæller hver måned, hvad der rører sig
i hver af DI’s otte branchefællesskaber.

Adam Lebech
— Branchedirektør

Annette Weber Falberg
— Branchedirektør

Velkommen til DI Digital
I oktober skiftede vi navn fra DI ITEK til DI Digital. Navneskiftet
afspejler, at den digitale revolution er over os og vender op og ned
på brancher, forretningsmodeller og markeder. Digitalisering er en
afgørende drivkraft til at løfte virksomhedernes produktivitet og
innovationskraft. Derfor er DI Digital et navn, der passer til en tid,
hvor alle virksomheder, brancher, brancheorganisationer – ja, selv
lande – bliver nødt til at omstille sig og gentænke sig. Vores budskab er, at hvis Danmark skal vinde, skal alle være klar til en digital
omstilling. Det budskab vil vi glæde os til at sprede til virksomheder og beslutningstagere.

THE DIGITAL
SINGLE
MARKET
TUESDAY, 8 DECEMBER

– Whatʼs in it
for us?
E-handel over grænserne halter bagefter
Mens vi oplever et regulært boom i national e-handel, ser det
helt anderledes ud med handlen over landegrænser. I 2014
shoppede halvdelen af alle forbrugere i EU på nettet, men
kun 15 procent af dem købte fra et andet EU-land. DI Handel
vil arbejde for at gøre det let og attraktivt for virksomheder at
sælge deres varer i hele EU. På konferencen ”The digital single
market – What’s in it for us?” den 8. december i Industriens
Hus er DI Handel derfor vært for en break-out session, hvor vi
sætter fokus på barriererne for e-handel på tværs af grænser, og
hvordan de kan overkommes.

Henriette Søltoft
— Branchedirektør

Elly Kjems Hove
— Branchedirektør

Kan robotter erstatte en menneskehjerne?
– Det gav en række topledere fra rådgiverbranchen deres bud på til
DI Rådgivernes årsdag fornylig. Spørgsmålet er sat på spidsen, men
udviklingen hen imod en mere digitaliseret rådgiverbranche er i fuld
gang. Samtidig har digitaliseringen indtaget en altoverskyggende rolle
hos kunderne, hvor private virksomheder og den offentlige sektor
efterlyser digitale løsninger som aldrig før. Derfor har vi i DI Rådgiverne digitalisering øverst på dagsordenen med arrangementer, der både
hjælper medlemmerne med at gøre deres forretning mere digital og
synliggør rådgivernes værdi i den digitale transformation.

Danske byggematerialevirksomheder er blandt
verdens bedste til genanvendelse
De danske byggevareproducenter er blandt de bedste i verden til at
genanvende bygge- og anlægsaffald, og i dag genanvendes derfor
helt op til 87 procent af bygge- og anlægsaffaldet i Danmark. Byggebranchen ser derfor frem til, at EU-Kommissionen præsenterer
sin handlingsplan for affald og cirkulær økonomi. DI Byg arbejder
for, at genanvendelse også fremadrettet fungerer på markedsvilkår.
Derfor er medlemmer, myndigheder og centrale aktører på området
inviteret til at drøfte, hvordan vi skaber de bedste forudsætninger for
den grønne dagsorden i byggeriet.
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Michael Svane
— Branchedirektør

Mette Rose Skaksen
— Branchedirektør

Vagter kan løse opgaver for politiet
I forbindelse med forhandlingerne om politiforliget har Vagt- og
Sikkerhedsindustrien (VSI) gjort opmærksom på, at branchen
kan løse opgaver for politiet for at frigive ressourcer til kerne
opgaver. VSI’s medlemmer er vant til at løse opgaver med
effektivitet for øje. Mange af de opgaver, som i dag varetages af
politiet, kan sendes i udbud blandt private aktører. Det gælder
opgaver som betjening af fotovogne, øget synlighed ved højrisiko-fodboldkampe og større arrangementer, tryghedsskabende
arbejde i centre og bymidter samt transport af tyvekoster. Skal
en vagt- og sikkerhedsvirksomhed løse opgaver for politiet,
bør der stilles krav til pris, kvalitet og økonomisk besparelse i
kontrakten.

”Hvordan kan en styrket
kollektiv trafik lette presset
på vejene og dermed frigøre
kapacitet til den nødvendige
erhvervstransport?”
Kollektiv trafik og erhvervslivet
DI Transport sætter nu fokus på den kollektive trafik. Vi ser
blandt andet på, hvilken rolle kollektiv trafik spiller for virksomheders lokalisering, og hvilket bidrag den kollektive trafik skal
levere til dækning af erhvervslivets mobilitetsbehov fremover.
Hvordan kan en styrket kollektiv trafik lette presset på vejene
og dermed frigøre kapacitet til den nødvendige erhvervstransport? Det er blot et af de spørgsmål, som analysen skal give
svar på.

Ole Linnet Juul
— Branchedirektør

Nye EU-regler giver bedre vilkår
for fødevareinnovation

Troels Ranis
— Branchedirektør

EU’s Energiunion godt på vej

Et nyt opdateret regelsæt for godkendelse af nye fødevarer, de
såkaldte ”novel foods”, er på vej fra Bruxelles. Det gælder f.eks.
fødevarer fra andre verdensdele eller helt nye fødevareingredienser. De nye regler vil være enklere, og godkendelser forventes
at gå igennem hurtigere. DI Fødevarer vurderer, at de nye regler
vil bidrage til at fremme innovation i fødevaresektoren i Europa –
og dermed sikre fremtidig vækst og arbejdspladser.

”... de nye regler vil bidrage
til at fremme innovation i
fødevaresektoren i Europa
– og dermed sikre fremtidig
vækst og arbejdspladser.”

Maroš Šefčovič, næstformand for EU-Kommissionen
med ansvar for Energiunionen, fremlagde i november sin
første ”State of the Energy Union”-meddelelse: EU er
på rette vej til at nå målet om 20 procent CO2-reduktion
i 2020, men der er behov for yderligere indsatser for at
udbygge infrastrukturen og harmonisere regler på tværs af
medlemslandene for at indfri potentialet i Energiunionen.
Samme budskab drøftede kommissæren med en kreds af
DI-medlemmer, da han 10. november besøgte Danmark
på sin Energy Union Tour. DI bakker op om en stærk europæisk energiunion.

20%
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MEDLEM I FOKUS
HVEM ER DI’s MEDLEMMER, og hvorfor har de meldt sig ind? Hver måned portrætterer
DI Business én af DI’s 10.000 medlemsvirksomheder.

Netværk skal hjælpe
danske smykker til Afrika
Den danske smykkegigant Pandora har allerede slået sit navn fast i det
meste af verden, men er nu også med hjælp fra netværk i DI begyndt at
kigge mod Afrika som muligt eksportland.
Af Kasper Kølbæk
—— kalk@di.dk

M

an siger ofte, at nogle af de
bedste idéer kommer fra
medarbejderne selv. Sådan
var det også hos den danske smykkeproducent Pandora – her var det
nemlig efter henvendelser fra flere
medarbejdere, at man tidligere på året
tog skridtet og blev medlem hos DI.
– Vi fik blandt andet en medarbejder ind, som fra sit forrige job havde
erfaring med DI. Han havde været
med i flere af DI’s netværk og kunne

”Selvom vi er en
stor virksomhed, så
står vi stadig stærkere sammen med
andre.”
——Claus Rasmussen
Vice President og HR-ansvarlig, Pandora

derfor fortælle om nogle af fordelene
ved DI. Vi var specielt interesseret i at
få rådgivning omkring forholdene for
vores medarbejdere, og derudover kigger vi altid på nye markeder – her har
DI’s eksportafdeling hjulpet os med at
kigge på Afrika som nyt eksportland,
forklarer Vice President og HR-ansvarlig i Pandora Claus Rasmussen.

Forholdet mellem DI og Pandora tog
sin begyndelse i starten af 2014, og
efterhånden som virksomheden blev
klar over fordelene ved blandt andet
rådgivning om ansættelsesforhold,
blev forholdet også mere seriøst, og i
starten af 2015 blev Pandora medlem
hos DI. Personalejuridisk rådgivning
er dog ikke den eneste fordel for
Pandora ved at være kommet under
vingerne hos DI.
– Vi får vores stemme hørt.
Selvom vi er en stor virksomhed, så
står vi stadig stærkere sammen med
andre. Ved at være medlem af DI får
vi eksempelvis mere indflydelse på
erhvervslivets rammevilkår i Danmark, siger Claus Rasmussen.

Ny dag, ny butik
Når man nævner Pandora, vil tankerne for langt de fleste blive ført hen
på virksomhedens ekstremt populære armbånd, som længe har været
virksomhedens absolutte topsællert.
Det er det stadig, men virksomheden
har i dag større fokus på at optimere
salget på andre områder.
– Vores udfordring er at få vores
kunder overbevist om, at vi ikke kun
er et armbåndsfirma. Derfor arbejder vi meget på at udvide de andre
dele af forretningen – blandt andet
vores ringe, som sidste år udgjorde
ti procent af vores samlede salg. Vi
sælger dog stadig klart flest armbånd,
og det vil nok ikke ændre sig forelø-
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bigt, forklarer Claus Rasmussen, og
understreger, at Pandora stadig vil
have fokus på at tilbyde smykker til
rimelige priser.
Man skal dog ikke være bange for,
at der slet ikke sker ændringer hos
Pandora. I løbet af 2015 har virksomheden åbnet nye butikker dagligt. Samlet set regner Pandora med at åbne 375
nye butikker inden året render ud. De
får sammen med 1.500 eksisterende
konceptbutikker leveret en ny smykkekollektion syv gange årligt. •

Pandora A/S
• Stiftet i 1982
• Producerer smykker
• Har hovedkontor i Glostrup, men flytter
i 2016 i nye lokaler på Havneholmen i
København
• Produktionen foregår i Thailand, hvor
10.000 ansatte i 2014 producerede
end 91 mio. smykker
• Beskæftiger mere end 14.200 personer
over hele verdenen
• Forventet omsætning 2015: 16 mia. kr.
• Markedsværdi på knap 95,7 mia. kr.
• Pandora blev i 2010 noteret på den
københavnske fondsbørs og strøg ind
som en af de ti største selskaber på
C-20 indekset.
• Anders Colding Friis tiltrådte som ny
adm. direktør marts 2015
• Medlem af DI siden januar 2015

Claus Rasmussen
Vice President og HR-ansvarlig, Pandora

Pandoras verdenskort

1982
2003 – 2004
2003 – 2004
1989
2005

2003 – 2004

1982
Historien om Pandora er af
flere blevet kaldt et af de mest
imponerende væksteventyr i
Danmark. Det hele startede, da
Winnie og Per Enevoldsen åbnede en juvelerbutik og begyndte
at rejse til Thailand for at importere smykker til deres butik.

1989
Virksomheden besluttede at
starte deres egen produktion
af smykker i Thailand efter at
have oplevet en større og større
efterspørgsel.

2003 og 2004
Pandora ekspanderede ud over
Danmarks grænser til Tyskland,
USA og Australien. I Tyskland
var det den omstridte danske
erhvervsmand Jesper ”Kasi”
Nielsen, som var distributør. Han
er dog ikke længere en del af
Pandora.

2005
Pandora åber deres første
fabrik i Thailand og i løbet af de
næste år åbnede de yderligere to
fabrikker.
2015
Pandora sælges i mere end 90
lande på seks kontinenter
Pandora har over 9.500 forhandlere på verdensplan herunder
mere end 1.500 konceptbutikker

17
DECEMBER 2015 — NR. 09 DI BUSINESS

TAL UD
TAL UD er historier i interviewformat med personligheder fra ind- og udland, der har
betydning for eller kan inspirere dansk erhvervsliv.

”Man kan ikke både
blæse og have mel
i munden”
For uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) er
det langt fra et drømmescenarie at skære i forskningsbevillingerne,
men det har været nødvendigt, mener han.
18
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TAL UD

Af Kathrine Læsøe Engberg, kale@di.dk
—— Journalist

arbejdspladser og ødelægge konkurrenceevnen.

Kassen skal gå op

H

vert skridt ekkoer, når man
går gennem det imposante
indgangsparti med hvælvinger
og marmor til Uddannelses- og Forskningsministeriet, som er flyttet ind i
Privatbankens gamle lokaler opført af
C.F. Tietgen i 1904.

”Jeg forstår udmærket virksomhedernes bekymringer,
og vi ville ønske,
at vi ikke havde
overtaget en minusbeholdning, da vi
kom til i regeringskontorerne. Men
vi må tage bestik
af verden, som den
er.”

– Det gør selvfølgelig et indtryk på
mig. Det er ikke noget drømmescenarie for mig som forskningsminister at
skære i forskningsbevillingerne, siger
han og tilføjer i samme åndedrag,
at man skal huske på, at en del af
pengene bliver brugt på en erhvervspakke på 2,4 mia. kr., der skal
gavne erhvervslivet i hele Danmark.
Erhvervspakken indeholder blandt
andet en sænkning af NOx-afgiften,
afskaffelse af reklameafgiften og
bedre vilkår for generationsskifter i
familieejede virksomheder.
– Man fremtidssikrer ikke kun via
forskning, og hvis vi skal øge ét sted,
skal det tages fra et andet. Det skal
finansieres krone for krone. Man
kan som bekendt ikke både blæse og
have mel i munden, og det har været
regeringens vurdering, at det her område kan holde for samtidig med, at
vi forbliver i top tre over OECD-lande
og bruger over en procent af BNP på
forskning. Vi bliver ikke noget forskningens u-land, siger Esben Lunde
Larsen.

Førstepladsen er ikke nødvendigvis
den bedste

Danmarks største og stærkeste konkurrenter på forskningsområdet er
videnregioner som Californien, Ma——Esben Lunde Larsen
ryland, Beijing og Baden-Württemuddannelses- og forskningsminister (V)
berg, der årligt investerer 5 – 6 procent
af deres BNP i forskning. Sammenligner man Danmark med videnregiMan kan kun gisne om, hvor højt det
onerne, ligger vi på en 24. plads, og
ramaskrig, som finanslovsforslaget
spørger man Esben Lunde Larsen,
udløste, har runget i de gamle haller.
om det er godt nok, svarer han:
De varslede reduktioner i bevillingerne
– Ja, hvis vi får gevinst af den
til forskning på 1,4 mia. kr., hvilket
forskning, vi bedriver. Der er ikke
svarer til en besparelse på ca. 6,4 pronoget ved at være nummer et i
cent, medførte skarp offentlig kritik fra forbrug på forskning i OECD-samvirksomheder, erhvervsorganisationer, menhæng, hvis vi ikke får noget ud
universiteter og fagbevægelsen. Og
af det. Vi havde hele diskussionen
uddannelses- og forskningsminister
om folkeskolen, da vi tilbage i tiden
Esben Lunde Larsen har noteret sig de var et af de lande, der brugte mest på
chokerede røster, men han er ikke enig grundskolen, men fik utroligt dårlige
i frygten for, at besparelserne vil koste resultater ud af det. Målet er ikke

BIOGRAFI

Esben Lunde Larsen
—
37 år
• 2015 –
Uddannelses- og forskningsminister
• 2012 – 2015
Uddannelses- og forskningsordfører
• 2011 – 2013
SU-ordfører
• 2013 – 2015
Medlem af Europaudvalget og
Miljøudvalget
• 2011 – 2015
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget, Udvalget for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri og Udvalget for
Landdistrikter og Øer
• 2011 – 2015
Medlem af bestyrelsen for Venstres
folketingsgruppe
• 2013
ErhvervsPh.d. fra Københavns
Universitet og Grundtvigsk Forum
• 2008
Cand.theol. fra Københavns Universitet

bare at bruge mere, men at bruge det
strukturelt og fornuftigt. Selvfølgelig
er der masser af spændende projekter, man kunne iværksætte, hvis vi
havde midlerne til det, men der står
ikke et pengetræ her uden for vinduet, siger han og peger på det træ,
der rager op uden for vinduet til hans
kontor på tredje sal.

Forskning der fører til noget
Esben Lunde Larsen forklarer, at
det netop er en af grundene til, at
regeringen vil analysere effekten af
den samlede offentlige forskning. Et
større projekt, som vil tage flere år, og
som både svenskerne og englænderne også er i gang med.
– Vi anvender rigtig mange midler
til forskning. Men vi har ingen målinger på, om vi bruger dem rigtigt. >
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DECEMBER 2015 — NR. 09 DI BUSINESS

TAL UD

mener
– Regeringen fortjener stor ros for at holde
dansk økonomi i balance og fjerne nogle
af de skatter og afgifter, der har hæmmet
konkurrenceevnen hos danske virksomheder.
Danske virksomheder er både afhængige af
fornuftige rammebetingelser og af forskning
og udvikling som kilde til nye produkter,
processer og services. Derfor finder vi
besparelsen af den offentlige forskning på
1,4 mia. kr. uhensigtsmæssig. Det er
ærgerligt, at de politiske forhandlinger
endte med, at forskningsbesparelserne
især rammer den erhvervsrettede og
tekniske forskning, som virksomhederne
netop efterspørger, siger Charlotte Rønhof,
underdirektør i DI.

Uddannelses- og
forskningsminister
Esben Lunde Larsen
har varslet reduktioner i bevillingerne til
forskning på 1,4 mia.
kr., hvilket svarer til
en besparelse på ca.
6,4 procent. Men
det gør os ikke til et
forskningens u-land,
forsikrer han.
Foto: Christian Als

> Måske viser effektanalysen os, at
vi ikke skal gøre, som vi gør i dag. Vi
skal være klar til at opprioritere nogle
steder og nedprioritere andre, siger
Esben Lunde Larsen.

Ét af de områder, som regeringen
nedprioriterer i forbindelse med de
varslede besparelser, er den tekniske
forskning, som medlemsvirksomhederne i flere DI-undersøgelser

De væsentligste besparelser af den offentlige forskning
Innovationsfonden

2015

2016

Reduktion, pct.

Reduktion, mio. kr.

1.593

1.248

22

345

EUDP (energi)

375

180

52

195

GUDP (fødevarer)

211

195

8

16

MUDP (miljøteknologi)

131

110

16

21

Markedsmodningsfonden

135

58

57

77

1.190

924

22

266

Det Frie Forskningsråd
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angiver, at de ønsker mere af, og som
der i regeringens regionale udspil står,
at den ønsker at fremme. Besparelsen
på 1,4 mia. kr. rammer netop især
de erhvervsrettede forskningsfonde,
der udgør en vigtig bro mellem den
offentlige forskning og virksomhederne. Herunder de mindre virksomheder, der ofte ikke har en egen forskningsafdeling.
– Jeg forstår udmærket virksomhedernes bekymringer, og vi ville ønske,
at vi ikke havde overtaget en minusbeholdning, da vi kom til i regeringskontorerne. Men vi må tage bestik af
verden, som den er. Og det er kun til
gavn for danske virksomheder i det
lange perspektiv, at vi sikrer en stram
økonomisk styring. Vi har fra regeringens side sagt, at vi vil prioritere
forskning inden for naturvidenskab,
teknik, sundhed og fødevarer, og i
fordelingen af forskningsreserven
opprioriterede vi netop fødevaresektoren. Det er en strategisk satsning og
herunder hører også teknisk forskning og miljøforbedrende forskning,
fastslår Esben Lunde Larsen. •

ANNONCE

DI’s uddannelsesprogram
for ledere og specialister

I DI laver vi kompetenceudvikling for ledere og specialister. Vores uddannelser og
kurser er skræddersyet til at hjælpe din virksomhed til at blive endnu bedre, bl.a.
ved at forbedre produktiviteten og styrke ledelseskraften.

Vores kompetenceudvikling tager udgangspunkt i DI’s 10.000 medlemsvirksomheders konkrete
udfordringer og erfaringer. Derfor kender vi de danske virksomheders vilkår bedre end de fleste.
Vi har bl.a. følgende kurser:
Ledelse
DI’s lederuddannelse
DI’s videregående lederuddannelse
Bestyrelsens arbejde
Lean og produktivitet
Lean Facilitator
Lean Leadership
Lean Ledelse
HR
DI’s HR-uddannelse
DI’s strategiske HR-uddannelse
Medarbejderudvikling
Rekruttering
Lederens HR-værktøjskasse
Personalejura
Industriens Overenskomst
Personalejura

Kontakt os på ledpro@di.dk eller tlf.: 3377 3700
for at finde ud af, hvordan I kan få hjælp til jeres kompetenceudvikling,
– eller læs mere på di.dk/kompetenceudvikling

ANNONCE

Din næste
sparringspartner?
MED DE HELT RIGTIGE FORBINDELSER kan du hos Jobindex få den rådgivning, du behøver. Vores
over 100 medarbejdere er nu brancheopdelt, så du kan få sparring fra en person, der kender dig, din
virksomhed og jeres branche bedre end de fleste.
VI KENDER INDUSTRIBRANCHEN, og ved hvad der skal til for at du kan tiltrække de rigtige
ingeniører og teknikere. Derfor kan du med vores specialistviden og kompetente rådgivning nemmere
løse dine udfordringer indenfor rekruttering og employer branding.
Ring til os på 3832 3355, og hør, hvad vi kan gøre for dig – allerede i dag.

Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91 2TV 2000 Frederiksberg Tlf. 3832 3355 info@jobindex.dk www.jobindex.dk

ZOOM
ZOOM stiller skarpt på en aktuel problemstilling for erhvervslivet. Det kan være en politisk,
markedsmæssig eller finansiel udfordring, der påvirker virksomhederne.

”Det er katastrofalt,
hvis vi ryger ud af
Europol”
Hvis Danmark ryger ud af Europol efter den 3. december, bliver
det sværere at fange kriminelle, som begår overgreb på børn og
handler med børneporno, lyder det fra Red Barnet.
Af Kathrine Læsøe Engberg
—— Journalist

Foto: Richard Clark/Scanpix

”Overgreb på
børn kender ingen
grænser, og sagen
er et eksempel
på, hvor vigtig
samarbejdet med
Europol er ...”

I øjeblikket verserer der ved Retten
i Randers en sag,
hvor en 48-årig
mand er tiltalt for
at have været en
slags edderkop i et
verdensomspændende pædofili-
netværk. Manden
har erkendt, at han
——Kuno Sørensen har været adminipsykolog, Red Barnet strator af en side
på nettet og på den
måde været med til
at udbrede børnepornografisk materiale. Og det er netop
sager som denne, hvor det er vigtigt, at vi er en del af
Europol-samarbejdet, pointerer Kuno Sørensen, som er
psykolog i Red Barnet.
– Overgreb på børn kender ingen grænser, og sagen er
et eksempel på, hvor vigtig samarbejdet med Europol er
for det danske politi. Europol spiller en central rolle i at
kunne koordinere, lave dataindsamling og andet, som kan

ligge til grund for efterforskningen af kriminalitet. Hvis
vi bliver udelukket fra Europol, vil det være katastrofalt,
siger Kuno Sørensen.
Han forklarer, at det danske politi ikke vil kunne få
centrale informationer, som skal til for at identificere og
hjælpe danske børn, og omvendt vil det danske politi
heller ikke længere kunne hjælpe til at identificere børn
fra andre lande, så de kan få hjælp.

Et voksende problem
De danske myndigheder får årligt kendskab til 300 tilfælde
af krænkelser mod børn, men ifølge Red Barnet er der et væsentligt mørketal. Særligt internettets udbredelse er medvirkende til, at sager, hvor voksne kontakter børn på nettet og
får dem overtalt til at overskride deres grænser, stiger støt.
– Børnene bruger mere tid på nettet end tidligere, så de
seksuelle krænkere, der tidligere stod på legepladsen med
en slikkepind og lokkede, er i stedet rykket ud på nettet. Fysiske seksuelle overgreb mod børn har hele tiden
fundet sted, men nu har det fået en ekstra dimension, da
det kan blive en bytte- og handelsvare på nettet. Derfor er
samarbejdet med Europol afgørende, understreger Kuno
Sørensen. •

Netværket for et tryggere Danmark oplyser om retsforbeholdet
DI og 23 andre organisationer er gået sammen i et netværk, der skal informere om afstemningen den 3. december om
at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Organisationerne har hver deres afsæt for at synes, at afstemningen
er vigtig, og sammen har de lanceret hjemmesiden TryggereDanmark.dk. Her kan man blive klogere på, hvad henholdsvis et ja og et nej vil betyde. DI Business har talt med RED BARNET, Dansk Metal og Politiforbundet.
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”Et ja giver danske
lønmodtagere
bedre rettigheder”
Udmeldingen er klar fra Dansk Metal: Et ja den 3. december vil
give både lønmodtagere og virksomheder adgang til en række
rettigheder, som de ikke har i dag.
Af Kathrine Læsøe Engberg
—— Journalist

Foto: Henning Bagger/Scanpix

”Vi ønsker bedre
konkurrencevilkår for virksomhederne ...”

Når danskerne den
3. december skal til
valgurnerne, er der
vigtige rettigheder
på spil for danske
lønmodtagere, lyder
det fra Jens Boe
——Jens Boe Andersen
Andersen, EU-chef i
EU-chef, Dansk Metal
Dansk Metal.
– Blandt de 22
retsakter er der en lang række, som vil forbedre vores
medlemmers vilkår væsentligt. Det drejer sig blandt andet
om kontosikringsforordningen, som gør det lettere for
danske lønmodtagere at få deres penge tilbage, hvis en
udenlandsk arbejdsgiver snyder dem. På nuværende tidspunkt har medlemmer af den danske fagbevægelse millioner af kroner til gode i udlandet, som de aldrig ser skyggen
af, og det er ikke rimeligt, siger Jens Boe Andersen.

Et ja er til alles fordel
Da danskerne i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten,
havde Dansk Metal anbefalet et ja, og Jens Boe Andersen
håber nu, at retsforbeholdet kan blive omdannet til en
tilvalgsordning.

– Det ligger i Dansk Metals DNA, at vi gerne vil være med
dér, hvor beslutningerne træffes, ikke mindst når beslutningerne angår vores medlemmer. Her tænker jeg også på
den såkaldte Rom II-forordning, som handler om hvilken
retshjemmel, der er gyldig i forbindelse med strejker og
overenskomstkrav. Hvis Danmark havde været tilsluttet
den, havde der i sagen om Ryan Air ikke hersket tvivl om,
at det var dansk retspraksis, der gjaldt, forklarer Jens Boe
Andersen.
Herudover fremhæver han, at virksomhederne vil få
bedre konkurrencevilkår, hvis det bliver et ja den 3. december, og at det kommer lønmodtagerne til gode.
– De fælles EU-regler vil gøre det lettere, billigere
og hurtigere for danske virksomheder at indkræve
penge, som de har til gode hos virksomheder fra andre
EU-lande. I dag kan virksomhederne ikke gøre brug af
de regler, og de er derfor ringere stillet. Det er særligt de
små og mellemstore virksomheder, der ikke har råd til
at føre dyre retssager i udlandet, som det går ud over. Vi
ønsker bedre konkurrencevilkår for virksomhederne,
så der kan fastholdes og skabes flere arbejdspladser,
som kommer vores medlemmer til gavn, siger Jens Boe
Andersen. •

Netværket for et tryggere Danmark oplyser om retsforbeholdet
DI og 23 andre organisationer er gået sammen i et netværk, der skal informere om afstemningen den 3. december om
at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Organisationerne har hver deres afsæt for at synes, at afstemningen
er vigtig, og sammen har de lanceret hjemmesiden TryggereDanmark.dk. Her kan man blive klogere på, hvad henholdsvis et ja og et nej vil betyde. DI Business har talt med Red Barnet, DANSK METAL og Politiforbundet.
24
DI BUSINESS DECEMBER 2015 — NR. 09

ZOOM

”En parallelaftale er ikke
god nok”
Hvis det danske politi skal bekæmpe grænseoverskridende
kriminalitet, er der behov for, at vi er en del af Europol. Og en
parallelaftale er ikke et alternativ, mener Politiforbundet.
Af Kathrine Læsøe Engberg
—— Journalist

Foto: Thomas Vilhelm/Scanpix

”... vi har indflydelse på den strategi, der lægges, og
de beslutninger,
der tages.”

Cybercrime, piratkopiering, narko,
børneporno og
terror. Eksemplerne
på grænseoverskridende organiseret
kriminalitet er mange. Derfor er det af
——Claus Oxfeldt afgørende betydformand for Politiforbundet ning for det danske
politi, at vi er med
i Europol, fortæller
Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet.
– Europol får større og større betydning, da mange
sager har et internationalt snit, og vores medlemskab af
Europol er helt afgørende for, at vi kan handle hurtigt,
siger Claus Oxfeldt.
Han understreger, at en parallelaftale set med Politiforbundets øjne ikke er en brugbar løsning.
– Som det er nu, sidder vi med i Europols bestyrelse på
lige fod med langt større lande som for eksempel Tyskland. Det betyder, at vi har indflydelse på den strategi,
der lægges, og de beslutninger, der tages. Med en parallelaftale bliver vi sat uden for døren og kan ikke påvirke

Europols strategi. Og herudover skal vi hver gang, vi har
en forespørgsel banke på hos Europol. Derfor er en parallelaftale ikke god nok, fastslår Claus Oxfeldt.

Europols database er afgørende
Det danske politi anvender eksempelvis i dag Europols
database, når de pågriber en kriminel med udenlandsk
baggrund. Ved at søge i Europols database kan de slå fast,
om den person de står med, også er efterlyst i andre lande.
Adgangen til Europols database er ifølge Claus Oxfeldt et
vigtigt instrument i bekæmpelsen af grænseoverskridende
kriminalitet. Han fremhæver, at Norge har en parallelaftale og i 2014 har foretaget 2.000 søgninger i Europols,
mens Danmark har foretaget 72.000 søgninger.
– Det skyldes ikke, at der er en markant forskel i kriminalitetsbilledet i Norge og Danmark, når det kommer
til grænseoverskridende kriminalitet. Det er simpelthen
for besværligt for det norske politi, fordi de hver gang skal
anmode Europol om at lave en specifik søgning i deres
databaser. Det tager flere dage, før nordmændene har et
svar, mens det er et spørgsmål om få timer, når det danske
politi har brug for en søgning. Efter min mening vil det
blive sværere at efterforske store forbrydelser, hvis vi ikke
er medlem af Europol, siger Claus Oxfeldt. •

Netværket for et tryggere Danmark oplyser om retsforbeholdet
DI og 23 andre organisationer er gået sammen i et netværk, der skal informere om afstemningen den 3. december om
at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Organisationerne har hver deres afsæt for at synes, at afstemningen
er vigtig, og sammen har de lanceret hjemmesiden TryggereDanmark.dk. Her kan man blive klogere på, hvad henholdsvis et ja og et nej vil betyde. DI Business har talt med Red Barnet, Dansk Metal og POLITIFORBUNDET.
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Julen nærmer sig ...
Når juleindkøbene om få uger går i gang,
får de ansatte på Danish Crown travlt.
Sidste år væltede det således ud med
flæskestegene og medisterpølserne fra
slagterierne. Danskerne købte således:
• 1,3 mio. kg flæskesteg eller
250 gram per dansker.
• Ridserne i spækken på de mange
flæskestege ville tilsammen kunne nå
mere end halvvejs jorden rundt.
• Til sammenligning blev det ”kun” til
900 kilometer medister – eller hvad der
svarer til en tur på motorvej fra Aarhus
til Bruxelles.
Kilde: Danish Crown A/S

Foto: Danish Crown A/S

TENDENS
TENDENS beskriver en samfundsmæssig tendens, der præger eller kommer til
at præge de globale markeder og dermed også danske virksomheder.

Danske
virksomheder
er bagud med
tingenes internet
Mens næsten 80 procent af udenlandske virksomheder
allerede er i gang med at integrere tingenes internet i
deres forretning, tyder meget på, at de danske halter
bagefter, viser ny rapport. Virksomhederne skal sætte
turbo på indsatsen, hvis de ikke vil overhales indenom.

Af Karen Witt Olsen, kawo@di.dk
—— Journalist

Du har måske hørt om det: Internet
of Things (IoT) – tingenes internet.
En verden, hvor bilerne kører selv,
køleskabet sender dig indkøbslister,
og låsen i hovedøren åbner, når du
nærmer dig. Din pacemaker siger til,
inden den bryder ned – det samme
gør delene i vindmøller og flyvemaskiner, mens byens lyskryds og
fjernvarme regulerer sig selv.
Tingene er intelligente. De ind
samler data og taler sammen via
sensorer, software, elektronik og internettet. Lidt diffust måske, men det
er helt afgørende at forstå og handle
på, mener Ericsson, der har bestilt
en rapport om de danske virksomheders IoT-parathed i samarbejde med
DI Digital:
– Man kunne formode, at de store
danske virksomheder allerede havde
købt ind i de mange muligheder,
IoT tilbyder. Danmark er blandt de
førende i Europa på digitalisering, og
København er i top fem over de mest

informations- og kommunikationsmodne byer i verden. Men virksomhederne tøver, siger adm. direktør i
Ericsson Danmark, Jørgen Alsing.

Ved det er vigtigt, men få er i gang
Rapporten ”Every. Thing. Connected”
er udarbejdet af Monitor Deloitte. 35
af landets største virksomheder har
deltaget, og 76 procent af dem svarer,
at de forventer, at Internet of Things
vil forandre deres virksomhed inden
for de næste tre år. Det er næsten dobbelt så mange, som i udlandet.
– Det overraskende er, at hvor
næsten 80 procent af udenlandske
virksomheder allerede har IoT-initiativer, er kun 60 procent af de danske
i gang. Det er særligt overraskende,
fordi de danske virksomheder er
fyrtårne i deres brancher. De har størrelsen, midler og muligheder, der gør,
at de burde være langt fremme, siger
Jørgen Alsing.

Hej tog, hvordan har du det?
DSB er en af transportvirksomhederne i IoT-rapporten. It-direktør
>
Martin Börjesson så gerne, at
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Internet of Things vil i fremtiden forbinde mennesker,
produkter, virksomheder og myndigheder på helt nye
måder. Foto: Copenhagen Connecting, illustration COBE
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”Man kunne formode, at de store danske
virksomheder allerede havde købt ind i de
mange muligheder, IoT tilbyder. Danmark
er blandt de førende i Europa på digitalisering, og København er i top fem over de
mest informations- og kommunikationsmodne byer i verden. Men virksomhederne tøver.”

Internet of things (IoT)
Et netværk af fysiske objekter (ting),
der via internettet, elektronik, software
og sensorer, gør tingene i stand til at
indsamle og kommunikere data til andre
produkter, producenten og/eller forbrugeren. Tingene bliver så at sige intelligente
(smarte).
• 2015: 15 mia. ting er forbundet med
internettet
• 2020: 26 mia. ting forventes forbundet
med internettet

——Jørgen Alsing
adm. direktør, Ericsson Danmark

> virksomheden var meget længere
med Internet of Things, for det ville
spare mange penge og medføre flere
tog til tiden, hvis DSB kunne tale
med togene mere og oftere:
– Hvis alle togene fik sensorer og
blev koblet op i real tid, ville de selv
sige til, når de for eksempel skal have
sprinklervæske fyldt på eller skiftet
bremser. I dag bliver togene kaldt til
eftersyn via en kalender, eller når de
er brudt sammen. Vi ville kunne spare
mange penge og gøre togene mere
rettidige, hvis de kom ind, når de reelt
havde brug for det i stedet for at binde
kapital, reservedele og mandskabstimer i det, vi tror, de har brug for.
Han understreger, at teknikken
allerede findes. Når togene ikke
allerede taler selv, handler det om
ledelsesforankring, kultur og forandringsparathed:
– DSB har ikke prioriteret at være
first-movers på det her område. Det
kræver en beslutning fra topledelsen.
Og så skal man ikke undervurdere,
at et skifte fra kalenderbaseret til behovsbaseret vedligehold ville betyde
en radikal ændring af arbejdsgangene
ude på vores værksteder, siger Martin
Börjesson.

Forny dig eller dø
I rapporten ”Every. Thing. Connected” svarer over halvdelen af

virksomhederne, at de blandt andet
tøver, fordi de mangler det gode eksempel – den gode business case, der
viser, hvordan man tjener penge på
Internet of Things.
Problemet er bare, at masser af
iværksættere ser mulighederne – og
angriber:
– Enhedsomkostningerne på sensorer, software, internethastighed er
nu så lave, at der kun skal små investeringer til, for at iværksættere kan
komme i gang. Nok dør 90 procent af
de her start-ups, men de 10 procent,
der overlever, er en reel trussel, for
de kan tage hele eller dele af eksisterende virksomheders markeder, siger
den adm. direktør i Ericsson Danmark, Jørgen Alsing.

heder har gode muligheder for at
komme med på bølgen:
– Danske virksomheder er godt
klar over, at Internet of Things vil
forandre deres virksomhed. De har
også et unikt udgangspunkt i form af
et meget digitalt hjemmemarked. Det
skal nu omsættes til handling, siger
han.
Han understreger, at Dansk Industri er klar til at hjælpe medlemsvirksomheder, der gerne vil ud over
rampen – og dem, der har brug for
inspiration til at komme i gang.
DI lancerer i 2016 og 2017 en samlet digitaliseringsindsats. •

Grib fremtiden nu
Branchedirektør Adam Lebech, DI
Digital, peger på, at danske virksom-

Rapporten Every. Thing. Connected
• Undersøgelse af danske virksomheders IoT-parathed
• 35 store danske virksomheder inden for byggeri, energi,
sundhedssektor og transport medvirker
• Udarbejdet af Monitor Deloitte for Ericsson i samarbejde
med DI Digital
• Læs hele rapporten på digital.di.dk
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Every Thing
Connected
A study of the adoption of ‘Internet of Things’ among
Danish companies

ANNONCE

Noget større,
noget mindre eller
noget helt anderledes
Vi er der for dig i medgang, modgang
og overgang...
Det kan gå op og ned i din virksomhed, men det kan aldrig gå helt galt, hvis du
har fået et forhold til Aberdeen. Uanset eksisterende kontrakt og binding hjælper
vi med at finde en ny løsning, hvis din virksomheds behov pludselig ændrer sig,
og du får brug for noget større, noget mindre – eller bare noget andet.
Fordi det er vores egne ejendomme, er vi langt mere fleksible end de fleste andre
udlejere. Vi har altid et bredt udvalg - lige fra indflytningsklare lokaler til domiciler,
hvor du selv kan bestemme ikke alene farven på væggene, men også hvor de skal stå.
Aberdeen er den samme, uanset hvad der sker.
År ud og år ind.

Mød Jakob Veino på Aberdeen.dk/jakob
Gå ind på aberdeen.dk og hør Jakob fortælle, hvorfor Aberdeen
er anderledes end andre udlejere. Og hør om vores store udvalg.

B!NGS, VESTERBROGADE 149, 1620 KØBENHAVN V

Det nye sted på Vesterbro, hvor både enmands-, mindre og større virksomheder driver forretning i attraktive
omgivelser. Med fælles servicecenter, mødefaciliteter, café, restaurant, og tagterrasse. Kontakt Jakob for et
uforpligtende møde med B!NGS og oplev den særlige stemning.
Areal: 33 - 1.070 m²

Kontakt: jakob.veino@aberdeen-asset.com /tel. 33 44 40 43

@

#

Ny strategi skal
sætte fart på det
digitale Danmark
Den digitale udvikling kan både være en ven og en fjende for
virksomheder. Dansk Industri vil med en ny indsats sætte
digitalisering øverst på dagsordenen hos danske virksomheder
og politikere.
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Af Niels Brandt Petersen, nibp@di.dk
—— Journalist

H

vornår har du sidst fundet tv-oversigten frem eller
zappet rundt på fjernsynskanalerne for at finde en
god film at slappe af til i sofaen?
For mange er svaret nok i stigende grad, at de i stedet for
at granske kanalplaner og tv-signaler igennem klikker
på Netflix, Yousee eller en af de andre streamingtjenester, der tilbyder film og fjernsyn, når og hvor seerne har
lyst.
On demand-fjernsynsbølgen er et godt eksempel på,
hvordan digitalisering har været med til at ændre måden,
vi ser tv på.
– Den øgede digitalisering betyder, at vi i dag vil have tv,
der er tilpasset en hektisk hverdag med både fodboldtræning og puttetider. I dag handler det derfor som udbyder
ikke kun om at tilbyde 45 flow-kanaler, men om at tilbyde
kunderne fleksibilitet og tilgængelighed – med andre
ord tv på kundernes præmisser, siger Christian Morgan,
mediedirektør i TDC.

Både godt og skidt
Digitalisering kan på den måde både åbne nye og store
muligheder for virksomheder, men også være en farlig
størrelse, når konkurrenterne med syvmileskridt træder
ind på markedet – som det er set på tv-området med
nytænkende streamingtjenester, med Airbnb, der har
ændret sovevanerne for gæster drastisk, og Uber, som har
givet færre traditionelle taxakunder.
I TDC har man mærket, hvordan de nye konkurrenter
har fået fat i de danske tv-seere.
– Vi var nok for sent ude af starthullerne i forhold til
de nye muligheder, der er opstået for streaming. Specielt
Netflix har virkelig formået at opbygge kendskabet til
streaming og vundet indpas i mange danskeres hjem – for
langt de fleste dog som supplement til mere traditionelle tv
produkter. Det har naturligvis betydet en øget konkurrence
om danskernes tid og underholdningsbudget, men det kan
ikke undgås, og det må man arbejde ud fra, siger Christian
Morgan.
Han mener, at TDC har reageret på det ændrede medielandskab ved at satse på og udvikle streaming. En del
af den udvikling betyder, at TDC’s tv-kunder allerede eller
om kort tid har adgang til streamingtjenesterne Netflix,
C More og HBO.
– Ved at omfavne dem kan vi tilbyde det bedste af deres
og vores tilbud i en integreret brugeroplevelse til gavn for
kunderne, siger Christian Morgan, som forventer, at on
demand vil overhale traditionelt tv inden for de næste fire
til fem år.

Danmark skal helt i front
I Dansk Industri (DI) følger man tæt den digitale udvikling. Mange danske virksomheder er godt med på den
digitale bølge, men der er også steder, hvor der er risiko
for at sakke bagud.

DI har derfor for nylig lanceret en ny digitaliseringsstrategi, der skal skubbe Danmark helt frem i feltet af lande,
hvor nye digitale løsninger og revolutionerende teknologiske idéer bliver udtænkt.
– Danmark er et af verdens dyreste samfund at leve og
drive virksomhed i. Derfor kan vi også kun konkurrere,
hvis vi er blandt de mest produktive i verden. Og her er
digitaliseringen virkelig blevet en game changer, der giver

”Digitalisering fremelsker
nye måder at udføre opgaver
på og skaber konstant nye
virksomheder. Men vi ser også,
at hele brancher er udfordret
af digitaliseringen.”
——Karsten Dybvad
adm. direktør, DI

mulighed for at tage nogle massive hop fremad i produktivitet. Det gør digitalisering til et helt afgørende konkurrenceparameter for Danmark. Hvis vi går forrest, er
det os, der får jobbene, siger DI’s adm. direktør, Karsten
Dybvad.
DI har som led i den nye strategi oprettet et virksomhedspanel bestående af 16 topledere fra blandt andre
Grundfos, Danske Bank, Microsoft og Google. De skal
sammen med en ”digital taskforce” stå for at udvikle forslag og initiativer til, hvordan der kan sættes endnu mere
skub i den danske digitalisering på Christiansborg, i det
offentlige og ude hos virksomhederne.
– Vi vil spille konstruktivt og ambitiøst ind med anbefalinger – både til vores egne medlemmer og til vores
politikere. Digitalisering fremelsker nye måder at udføre
opgaver på og skaber konstant nye virksomheder. Men vi
ser også, at hele brancher er udfordret af digitaliseringen.
Så hvis Danmark skal vinde, skal alle – både politikere,
virksomheder og borgere – arbejde sammen om udnytte
de muligheder, som ligger i et mere digitalt Danmark,
siger Karsten Dybvad.

Fra sløv til super med digitalisering
Et nærmest banalt, men strålende eksempel på en digital
satsning, der giver pote, finder man blandt træspåner og
savklinger på PA Savværk Korinth A/S i Faaborg. Virksomheden ændrede i 2005 strategi fra at være underleverandør til at sælge trægulve direkte til kunderne via en ny
>
hjemmeside og et nyt digitalt salgssystem.
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> – I 2005 solgte vi ikke det store, men så startede vi
meget basalt med at bruge penge på Google Adwords
(onlineannoncering via Google, red.) og lavede en ny
hjemmeside, hvor kunderne kan se både billeder og priser
på vores gulve. Det skabte meget hurtigt en effekt, og fra
at sælge nærmest ingen gulve sælger vi i dag omkring
100.000 kvadratmeter gulv om året, siger Kim Axelsen,
direktør i PA Savværk Korinth.
Manøvren med at tænke digitalt er uden tvivl en mere
kompliceret opgave for især større firmaer. Men læren er
at tage fat, før det er for sent, forklarer Kim Axelsen.
– Man sidder ofte og venter på, at det hele skal være
så fint og tænker i overordnede strategier, men glemmer
rugbrødsarbejdet og det basale. Der er ofte en tendens
til at være bange for at kaste sig ud i det. Men det er bare
med at komme i gang, siger han.

Den digitale taxatur
En af de brancher, der har kastet sig ud i kapløbet om at følge med den digitale udvikling er i de danske taxacentraler.
”Goddag, det er taxa” er nemlig ved at blive et levn fra
fortiden, når man via sin smartphone med et par klik på
skærmen kan bestille en taxa og ikke behøver fiske pengepungen op ad lommen, da betalingen sker automatisk.
– De danske taxaselskaber har arbejdet målrettet med
digital udvikling siden 2009, hvor den første taxa-app kom
på markedet. Siden da er mange fulgt efter, og der er i dag
en intern konkurrence i branchen om at være førende
med det bedste digitale produkt, siger Trine Wollenberg
direktør i Dansk Taxi Råd.
Men den digitale udvikling har ikke kun hjulpet de
danske taxachauffører. App-tjenesten Uber, hvor taxaselskaberne er taget helt ud af ligningen, har på få år udfordret taxachauffører i Danmark og udlandet.
Uber er med til at illustrere, at digitale løsninger er
uundgåelige og attraktive værktøjer nu og i fremtiden,
forklarer Trine Wollenberg.
– Det er klart, at når det kommer til Uber, som kører
100 procent digitalt, så skeler man til det som taxaselskab,
siger Trine Wollenberg, men understreger også, at taxabranchen ser Uber som stridende mod dansk lovgivning
– hvilket Uber har afvist.

TDC har som tv-
udbyder været presset af ny konkurrence
fra digitale streamingtjenester, men har
også satset på at
tilbyde nye løsninger
til kunderne. Her ses
mediedirektør Chris
tian Morgan.
Foto: Christian Als

DI’s digitaliseringsindsats
Dansk Industris digitaliseringsindsats løber frem til udgangen af 2017
og skal styres af et virksomhedspanel bestående af 16 topledere i et
virksomhedspanel:
• Adm. direktør Leif Vestergaard, EG A/S (formand)
• CIO Torben Bonde, Vestas A/S
• Adm. direktør Mads Nipper, Grundfos A/S
• Adm. direktør Marianne Dahl Steensen, Microsoft Denmark
• COO Peter Trier Schleidt, TDC A/S
• Adm. direktør Peter Friis, Google Denmark
• Adm. direktør Peter Bøgh Petersen, DYKON A/S
• CIO Peter Martin, Danfoss IT

Danmark kan blive fyrtårn
Karsten Dybvad, DI, håber, at taxabranchens holdning vil
skabe ringe i vandet.
– Der er stadig for mange virksomheder, der ikke tager
det digitale skifte alvorligt eller tror, at udviklingen ikke
rummer muligheder for dem. Men hverken som virksomhed eller som land har vi råd til at tage let på den udvikling, siger han og fortsætter:
– Udgangspunktet for vores indsats er, at Danmark har
gode muligheder for at blive et digitalt fyrtårn, men at det
vil kræve en stærk indsats for at nå målet. •

• E-handels- og Marketingdirektør Christian Egemose Agger,
Brødrene Dahl (Saint-Gobain Distribution Denmark)
• Adm. direktør Ulrik Bo Larsen, Falcon Social ApS
• Iværksætter og forfatter Jacob Bøtter
• Managing Partner Line Rix, 1508.dk A/S
• Direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen
• Bankdirektør og formand for Finansrådet Tonny Thierry Andersen,
Danske Bank
• Adm. direktør Karsten Dybvad, DI
• Direktør Tine Roed, DI
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SOCIALE MEDIER
Astrid Haug er digital rådgiver i astridhaug.dk, forfatter til bogen ”Sig du kan li’ mig
– indholdsstrategi for sociale medier” samt formand for Dansk Kommunikationsforening. På Twitter: @astridhaug

Shitstormen kan komme
– også i juleferien!
Foto: Hans Søndergård

Kähler har prøvet det. Jensens Bøfhus
har prøvet det. Zoologisk Have har
prøvet det: At blive ramt af en shitstorm. Et ord, der kan få sveden til at
pible frem på panden af enhver leder,
for hvad nu hvis det bliver os næste
gang – for slet ikke at tale om, hvis det
sker i julefreden? Først et par ord om
fænomenet generelt:
En shitstorm er i høj grad en følelse. Er man uforberedt, uden ressourcer og med en dårlig sag, så opleves 50
negative henvendelser voldsommere,
end hvis man er godt klædt på. Derfor
gælder det om at have styr på sin forretning og fange kritikken i opløbet.
Det gælder især i ferier som i julen,
hvor bemandingen er i bund, men
hvor kunderne er mindst ligeså meget
på tasterne som til dagligt.
Langt de fleste shitstorms har ikke
noget med sociale medier at gøre i
udgangspunktet, men opstår andre
steder i forretningen. Alle dårlige
sager lander på sociale medier, fordi

det er her, kunderne søger hen, når de
skal have afløb for deres utilfredshed.
I julen 2013 fik chokoladefabrikanten
Toms kritik for at udskifte indholdet
i nogle af lågerne af deres chokoladejulekalender med klistermærker. Det
viste sig at være baseret på input fra
brugerne året før, men det holdt ikke
de utilfredse brugere tilbage.
For virksomheden, der oplever en
shitstorm for første gang, er det en
helt unik situation. Men har man set
tilpas mange af dem, bliver det klart,
at de følger et mere eller mindre fast
mønster. Modellen viser shitstormens
udvikling, hvor dynamikken i en
shitstorm kan beskrives i fem faser fra
den første utilfredse kommentar på
Facebook, til sagen peaker med omtale i andre medier og på et tidspunkt
faser ud.
Med det i baghovedet kommer her
syv bud på, hvordan virksomheden
kan minimere risikoen for en shitstorm i juleferien:

1 Fang kritikken i opløbet gennem
overvågning af de sociale medier.

2 Svar venligt og hurtigt, også selvom I
er uenige i kundens kritik.

3 Vær proaktiv i forhold til problemer

med jeres produkt eller service - meld
det ud, før brugerne reagerer, eller
journalisten ringer.

4 Vær klar over, hvad der rører sig
internt. Er der en sag på vej, der kan
føre til ekstern kritik?

5 Lav husregler. F.eks. ved på Face-

book-siden at synliggøre, hvilke spilleregler der gælder. Det er for at forventningsafstemme med brugerne og for at
forbeholde sig retten til at slette grove
eller stødende kommentarer. Husk
dog at lade kritiske kommentarer stå,
ellers kan det føre til yderligere kritik.

6 Hav en kriseplan i forhold til beman-

ding. Hvad gør I, hvis der opstår en sag
i løbet af weekenden eller i juleferien?

7 Lær at leve med risikoen for kritik og
en shitstorm. Lad ikke frygten afholde
jer fra at kommunikere med kunderne
på sociale medier.

24/7
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Anslag

2

Uddybning

3

Optrapning

4

Klimaks

5

Udfasning

© Astrid Haug
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Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om klimatopmødet,
COP21, i Paris. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på
di.dk/indsigt

COP

21
Af Lars Bach Jensen, labj@di.dk — Seniorchefkonsulent
Marie Holst, mhol@di.dk — Konsulent
Rolf Ejlertsen, rej@di.dk — Chefkonsulent

En ny klimaaftale
i Paris vil styrke
dansk eksport
Udledning af drivhusgasser er siden Kyotoaftalen i 1997 steget
betydeligt i Fjernøsten. Derfor skal blandt andet Kina med i
en ny klimaaftale ved COP21 i Paris. Grundlaget for den aftale
bliver de særlige landeplaner, hvor hvert enkelt land beskriver,
hvordan de vil nedbringe udledningen. En læsning af planerne
for EU, USA, Mexico og Kina indikerer, at dansk eksport af
energiteknologier dertil kan fordobles frem mod 2030.
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ner under Kyoto-protokollens første
periode, var USA, der ellers havde
tilsluttet sig, men siden sprang fra.

COP18 i Doha forlænger
Kyoto-protokollen

FN har sammen med skiftende
værtslande holdt årlige klimatopmøder siden 1992, hvor Klimakonventionen kom til verden. København
var eksempelvis vært i 2009 under
COP15. Klimakonventionen har
siden fungeret som en ramme for
arbejdet med at nedbringe de globale
udledninger af drivhusgasser, men
den indeholder ingen bindende krav
til de ca. 200 lande under konventionen. Landene blev derfor i 1997 enige
om at udbygge Klimakonventionen
med Kyoto-protokollen.
Aftalen om Kyoto-protokollen
blev indgået i december 1997 på
COP3-mødet i den japanske by Kyoto.
Som følge af bestemmelserne om,
hvor mange lande der herefter skulle
ratificere protokollen, trådte den først
i kraft over syv år senere i februar
2005. Det skete efter, at Rusland som
det 55. land ratificerede aftalen.
Kyoto-protokollen sætter bindende mål for de industrialiserede
landes udledning af drivhusgasser.
Udviklingslandene er dog løsere
forpligtede end i-landene og skal blot
iværksætte initiativer, der støtter op
om en bæredygtig udvikling. Det giver
mulighed for at øge udledningerne ud
fra en betragtning om, at disse lande
er fattige og skal have mulighed for at
øge velstanden.
Den første del af Kyoto-protokollen
strakte sig fra 2008 til 2012. De industrialiserede lande forpligtede sig til
samlet at reducere deres udledninger
af drivhusgasser med gennemsnitligt
5,2 pct. i forhold til niveauet i 1990.
EU forpligtede sig eksempelvis til at
reducere med otte pct. og Japan med
seks pct. Internt i EU forpligtede Danmark sig til en reduktion på 21 pct.
Det eneste industrialiserede land, som
ikke havde forpligtelser om reduktio-

Det lykkedes ikke at sikre en ny
formel klimaaftale i forbindelse med
COP15 i København i 2009. Men i
forbindelse med COP17 i Durban,
Sydafrika, i 2011 aftalte alle landene
under Klimakonventionen, at der
skal indgås en helt ny klimaaftale i
Paris i år.
En aftale der skal videreføre den
internationale klimaindsats efter
2020. Aftalen skal forhandles under
den såkaldte Durban Platform.
I takt med at udløbet for Kyoto
protokollen i 2012 nærmede sig,
opstod et pres ikke mindst fra udviklingslandene for at forlænge aftalen
til 2020. Det skete på COP18 i Doha,
Qatar, i december 2012. Ifølge den
aftale skal landene reducere CO2-
udledningen med 18 pct. i gennemsnit
i 2020 i forhold til 1990.
Flere lande tilsluttede sig ikke
aftalen, eksempelvis Canada, Rusland, Japan og New Zealand. Derfor
er det i realiteten blot EU og enkelte
andre lande, der har tilsluttet sig den
forlængede aftale. Det betyder også,
at aftalen kun bakkes op af lande, der
tilsammen står for 15 pct. af de globale
udledninger af drivhusgasser.

Udledningen af drivhusgasser
hastigt på vej op i Østen
FN’s internationale klimapanels1
femte rapport om klimaændringerne
fra foråret 2015 fastslår, at hvert af de
tre seneste årtier har været varmere
end noget andet årti siden 1850.
Den primære grund er ifølge panelet
forøgelsen af udledningen af drivhusgasser, der har fundet sted siden
industrialiseringen. Og panelet peger
på, at en stor del af udviklingen med
”ekstrem stor sandsynlighed” kan tilskrives menneskeskabte aktiviteter.
Der er sket en jævn forøgelse af
udledningerne af drivhusgasser gennem de seneste to årtier, og denne >

Fra
Klimakonventionen
til COP21
i Paris

1992

Klimakonventionen
Der var ingen krav om
at sænke
CO2-udledningen.

1997

Kyoto-protokollen,
KP1. De industrialiserede lande skal sænke
CO2-udledningen.
Ingen krav til udviklingslandene.

2009

COP15, København,
gav ikke en formel ny
klimaaftale. Men flere
af elementerne fra
COP15 er siden taget
videre.

2012

COP18, Qatar, KP2
aftales. Protokollen forlænges frem til 2020,
men få industrialiserede lande er med.

2015

COP21, Paris, hvor
landene sigter efter
en ny klimaftale med
effekt fra 2020.

Kilde: United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC)
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Udledningen af drivhusgasser
vokser

Mio. ton, CO2eq
60.000

med – for første gang – det tilsvarende
tal på 6,8 ton for EU2. I 2030 vil den
tendens forventeligt være endnu
tydeligere, hvor udledningen pr. indbygger i Kina vil nærme sig niveauet i
USA, som i 2014 var 16,5 ton, og som
forventes af falde yderligere frem mod
2030.

50.000

Klimaforbedringer skal forankres
i landeplanerne

Udvikling og fremskrivning af udledningen af
drivhusgasser, 1990 – 2010, henholdsvis 2030
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Anm.: Efter Kina og USA (og EU) er Indien, Rusland og Indonesien de største udledere. For udledningen i 2030
er der brugt et medium skøn. Fremskrivningerne er lavet på baggrund af landenes INDC-planer. Da Mexico og
Kinas planer ikke er særligt speciﬁkke, er der for disse lande benyttede Climate Action Trackers beregninger som
udgangspunkt for disse fremskrivninger. USA’s målsætning går til 2025, og fremskrivningen til 2030 er foretaget
ved at antage en lineær udvikling fra 2005 til 2025, som antages at fortsætte. Fremskrivningen er forbundet med
en del usikkerheder.
Kilde: World Resources Institute CAIT, INDC planer, Climate Action Tracker og DI-beregninger

> udvikling ser ud til at fortsætte
ifølge tal fra World Ressource Institut
og Climate Action Tracker.
Samtidig er der sket en forskydning
af udledningerne i takt med den høje
økonomiske vækst i Kina. Det betyder, at EU og USA har faldende andele
af de globale totale udledninger. De
store vækstøkonomier – især i Asien
– indtager i dag en mere central rolle i
verdensøkonomien end i begyndelsen
af 1990’erne, hvor de første skridt til
en international klimaindsats blev
taget. Også udviklingen i jordens
befolkning har stor betydning for
både ressourceforbruget verden over
og miljøpåvirkningen. Særligt i for-

hold til klimaproblematikken er det
nærliggende at knytte udledningen af
drivhusgasser til udviklingen i befolkningstallet, fordi de to forhold samlet
set mere præcist kan sige noget om et
lands relative belastning af klimaet.

Udledning af drivhusgasser
pr. indbygger vokser i Kina
I 1990 var der 5,3 milliarder mennesker i verden, og siden er jordens
befolkning vokset støt for hvert årti.
I 2010 var der 6,9 milliarder mennesker, og i 2030 forventer FN en
befolkning på 8,5 milliarder.
Udledningen pr. indbygger i Kina
var 7,2 ton i 2014 og oversteg der-
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Det er erfaringen fra de tidligere klimaforhandlinger, at store lande som
USA og Kina ikke vil forpligte sig på
en juridisk bindende aftale i stil med
Kyoto-protokollen. Hvor man her
aftalte en juridisk forpligtelse ud fra
en fælles ”top-down” beslutning, vil
en ny aftale bygge på landenes egne
indmeldte klimaplaner.
En landeplan – som formelt kaldes
”Intended nationally determined contributions (INDC)” – skal redegøre for
et lands klimaindsatser og skal på en
målbar og gennemsigtig vis redegøre
for en forøgelse af indsatsen i forhold
til de nuværende klimamål og -tiltag.

EU’s klimaplan vil reducere
udledningen med 40 pct. i 2030
EU’s energiforsyning har været
debatteret intenst de sidste par år. EU
er verdens største importør af energi
og importerer årligt store mængder
brændsler. EU er samtidig en førende
region i forhold til anvendelse af
vedvarende energi. Gennem det
seneste årti har EU været i stand til at
øge udbredelsen af vedvarende energi
betydeligt. I 2013 udgjorde vedvarende energi 12 pct. af EU’s totale brutto
energiforbrug. For Danmark var
andelen over 20 pct.
EU’s klimaplan tager afsæt i EU’s
vedtaget 2030-energi- og klimapolitik. EU vil reducere udledningen af
drivhusgasser med 40 pct. i 2030 i
forhold til 1990. En del af EU’s 2030mål omfatter samtidig en øget andel af
vedvarende energi på mindst 27 pct.
og en styrkelse af energieffektiviteten
med mindst 27 pct. i 2030. Indsatsen
vil få stor betydning for elsektoren.
EU-Kommissionen vurderer, at ande-
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len af vedvarende energi i elproduktionen vil forøges fra i dag 21 pct. til 45
pct. i 2030.

USA vil sænke CO2-udledningen
med knap 30 pct. i 2025
Det amerikanske energimiks bestod
i 2011 af 26 pct. naturgas, 8 pct.
kernekraft, 20 pct. kul, 36 pct. olie og
9 pct. vedvarende energi. Igennem de
seneste år har USA’s olie- og gasproduktion været kendetegnet af en betydelig vækst. Det har bidraget til at
sænke de amerikanske energipriser
og CO2-udledningen, ligesom det har
haft betydning for prisudviklingen på
de internationale energimarkeder.
USA vil sænke udledningen af
drivhusgasser med 26 – 28 pct. i 2025
sammenlignet med 2005. I klimaplanen peges der på en række politiske
initiativer, der skal sikre opfyldelse af
klimamålet. I august offentliggjorde
Obama-administrationen en ny plan
for elsektoren, Clean Power Plan.
Planen skal sikre en fordobling
af andelen af vedvarende energi i
elsektoren fra i dag at være ca. 12 pct.
til at blive over 20 pct. i 2025. Desuden
skal kulteknologierne effektiviseres,
og gasturbiner skal udbredes yderligere. Endelig vil energieffektivisering
blive styrket. En amerikansk plan for
udvikling af elsektoren vil bygge på aftaler mellem den centrale energimyndighed, EPA (Environment Protection
Agency) og delstaterne.

Udledning af CO2 pr. indbygger
og udvikling i verdens befolkning,
1990 – 2030
Ton CO2eq
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Mexico fordobler indsatsen
for vedvarende energi
Mexico var det første udviklingsland,
der afleverede en klimaplan til FN.
Ifølge planen vil Mexico reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med
op til 40 pct. afhængig af det konkrete
udfald af COP21 i Paris. Som udviklingsland har Mexico ikke fremlagt et
absolut mål, men et relativt mål i forhold til, hvordan udledningen ellers
ville have udviklet sig.
Mexico er verdens 12. største
udleder af drivhusgasser og har en
energiforsyning domineret af fossile
>
brændsler. Landet er et mellem
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Anm: Fremskrivningen af populationen fra 2016 til 2030 stammer fra FN’s World Population Prospects, hvor
der her er taget udgangspunkt i deres Medium Variant. Udledningen pr. capita er et simpelt forhold mellem
populationen og de i denne artikel brugte udledningsværdier.
Kilde: World Resources Institute CAIT, INDC planer, Climate Action Tracker, FN og DI-beregninger
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> indkomstland, men er defineret
som et udviklingsland i klimaforhandlingerne. Mexico var vært for COP16
i 2010, hvor flere af elementerne i den
uformelle aftale fra København blev
vedtaget formelt.
Landeplanen suppleres også af
andre energiinitiativer. Mexico har
eksempelvis udarbejdet en omfattende
klimaplan i 2012. Heraf fremgår blandt
andet, at 35 pct. af elektriciteten skal
komme fra rene energikilder – herunder vedvarende energi – i 2024, 40 pct. i
2035 og 50 pct. i 2050.
Til sammenligning udgjorde andelen af vedvarende energi i elektricitet i 2014 18 pct., heraf 13 pct. fra
vandkraft.

Kina vil bremse vækst i
udledningen fra 2030
Den kinesiske klimaplan sigter på, at

Kinas udledning af drivhusgasser topper omkring 2030. Desuden fremgår
det, at Kina vil udbygge andelen af
ikke-fossile energiformer til et niveau
på omkring 20 pct. af forbruget i 2030.
I 2012 var det totale energiforbrug i
Kina sammensat af 67 pct. kul, 16 pct.
olie, 3 pct. gas, 1 pct. kernekraft og 11
pct. vedvarende energi.
Kina er uden sammenligning den
mest energiforbrugende og drivhusgasudledende nation i verden. Kina
er en folkerig nation med stadig
større købekraft, og så er Kina blevet
centrum for verdens industriproduktion. Kina har i øvrigt gennem årene
ekspanderet energiproduktionen
betydeligt. Det gælder alle energiteknologier fra kul over kernekraft til
vedvarende energi. Det forventes, at
Kina i 2030 vil forøge den ikke-fossile
kapacitet (900 GW) med mere end

Eksport af dansk energiteknologi
Eksport til udvalgte lande og områder, 2000 – 2014, mia. kr.
Mia. kr.
80
Verden
70

EU og USA. Der vil være tale om
udbygning af såvel vindkraft, solkraft
som kernekraft3.

COP21 og landeplanerne kan
booste eksporten
Den danske eksport af energiteknologi udgør en væsentlig del af den
samlede danske eksport. I 2014
var eksporten på knap 75 mia. kr.

Samlet set tegner
der sig et billede af,
at den danske eksport af energi- og
klimaløsninger til
EU, USA, Mexico
og Kina vil kunne
vokse fra et niveau
i 2014 på knap 60
mia. kr. til et niveau
på ca. 115 – 125
mia. kr. i 2030.
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Anm.: Eksporten er i løbende priser og er ekskl. boreplatforme.
Kilde: DI Energis eksporttal
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og udgjorde 12 pct. af den samlede
danske vareeksport. Danmark er
førende i EU i forhold til denne type
vareeksport, og i forbindelse med
klimatopmøderne er der en naturlig
stor opmærksomhed på de praktiske
klimateknologier.
EU’s 2030-energi- og klimaplan og
den såkaldte Energiunion4 vil få stor
betydning for markedsmulighederne
på det vigtige nærmarked i Europa. En
fordobling af andelen af vedvarende
energi, en styrket indsats i forhold
til energieffektivisering og en styrket
energiinfrastruktur vil øge markedspotentialet i EU betragteligt.
Den amerikanske præsident Obamas udspil til modernisering af den
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Klimaplaner er godt nyt for dansk eksport
Stort potentiale for eksport af energi- og klimateknologi

Land
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I alt

57,7
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Anm.: Tallet for 2030 afrundes til 115 – 125 mio. efter skøn.
Kilde: DI Energis eksporttal og DI-beregninger

amerikanske elproduktion vil fordoble andelen af vedvarende energi frem
mod 2030. Desuden vil opgraderingen på kulområdet, udbredelse af
gasturbiner og mere energieffektivitet
bidrage til at øge markedspotentialet for danske klimaløsninger. Alle
disse initiativer flugter med danske
kompetencer og vil kunne drive en
yderligere fremgang i eksporten.
Ser man alene på målene i den
mexicanske energipolitik og klimaplanen, vil markedet for danske
klimaløsninger uden tvivl vokse. Det
understøttes også af en stadig større
åbning for private investeringer i en
statsstyret energisektor. Mexico vil
eksempelvis fordoble andelen af vedvarende energi, hvor danske virksomheder har store kompetencer.
Den samlede kapacitetsudbygning
i Kina vil fortsat være betydelig og

1

2

FN’s klimpanel,
IPCC, rådgiver
FN om klima og
udgiver hver femte
år en række videnskabelige rapporter
om klodens klimamæssige tilstand.
Ifølge BBC og Global Carbon Project

vil i stigende grad bevæge sig bort
fra kul over mod gas, kernekraft
og vedvarende energi. Samtidig vil
energieffektiviteten også blive forøget
i energisektoren og industrien. Det
kinesiske marked for eksempelvis
vedvarende energi er vanskeligt for
eksportører, fordi der ofte foretrækkes kinesisk produceret teknologi og
lokal tilstedeværelse.
Samlet set tegner der sig et billede
af, at den danske eksport af energi- og
klimaløsninger til EU, USA, Mexico
og Kina vil kunne vokse fra et niveau
i 2014 på knap 60 mia. kr. til et niveau
på ca. 115 – 125 mia. kr. i 2030 (i
2014-priser)5. I dag udgør eksporten
til disse markeder godt 75 pct. af den
samlede eksport.
Klimaplanerne hviler på nationale
mål og initiativer, der er i landets egen
interesse. En klimaaftale i Paris vil

3

Ifølge Kinas National Center for
Climate Change
Strategy and International Cooperation (NCSC)

4

Energiunionen
blev fremlagt af
EU-Kommissionen
den 25. februar

2015 og har til
formål at styrke
EU’s forsyningssikkerhed samt sikre
gennemførsel af
EU’s 2030-energiog klimapolitik.
5

Forventningen
til eksporten af
energiteknologi

konsolidere sikkerheden i tallene – og
vil kunne øge potentialet, idet markederne vil blive mindre risikofyldte.
Gennemgangen af landeplanerne
viser, at der er et fremtidigt voksende markedspotentiale for energi- og
klimaløsninger, hvor danske virksomheder allerede i dag står stærkt. Det
estimat, der peges på i denne analyse,
viser, hvor stor eksporten kan blive,
såfremt initiativerne bliver gennemført, og danske virksomheders
konkurrenceevne og markedsandele
fastholdes.
Konklusionen er således, at landeplanerne og en kommende klimaaftale vil kunne få en direkte afledt
positiv effekt på den danske eksport
af energiteknologi. Såfremt forhandlingerne går godt, vil det også kunne
udløse flere initiativer i de øvrige lande. Skønnet kan derfor vise sig at være
i underkanten af den samlede effekt. •
Læs mere i På dagsordenen side 04
og i Udfoldet
FAKTA
Eksporten af dansk energiteknologi dækker over følgende varegrupper:
• Teknologier til udnyttelse af vedvarende energi som vindmøller og solenergi.
• Teknologier der bidrager til bedre udnyttelse af energien som varmepumper
og energistyring.
• Teknologier knyttet til fossile brændsler
som produktionsteknologi og transmission af el.

er baseret på egne
fremskrivninger
med udgangspunkt
i den nuværende
eksport sammenholdt med
forventninger,
landeplaner og
klimastrategier for
2030. For USA

er der anvendt et
gennemsnit for
de sidste 10 år til
at udregne den
forventede vækst,
da eksporten har
været præget af stor
volatilitet.
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ØKONOMISK OVERBLIK
DI’s erhvervsøkonomiske chef Morten Granzau Nielsen gør hver måned status
over den økonomiske situation her og nu.

2015 bliver et sløvt år
for verdensøkonomien
Verdensøkonomien gik særligt i starten af
2015 et gear ned som følge af en opbremsning
på vækstmarkederne uden for Europa, også
kaldet emerging markets. De seneste måneder
peger pilen dog op igen, og fremgang i amerikansk og europæisk økonomi ventes i den
kommende tid at trække de danske virksomheders eksport i gang igen.
Verdensøkonomien er bremset noget op det seneste år.
Verdenshandlen har udviklet sig skuffende særligt i første
halvår af 2015, hvor verdenshandlen direkte faldt. I en
stadig mere globaliseret verden er faldende verdenshandel
bestemt ikke hverdagskost.
På trods af en lille fremgang de seneste måneder bliver
der på globalt plan fortsat handlet mindre end ved udgangen af sidste år. Råvarepriserne er faldet, og det udhuler
værdien af de handlede varer. Nedgangen i verdenshandlen det seneste år er derfor større, hvis man opgør den i
løbende priser.
Nedgangen i verdenshandlen det seneste år skyldes
fald i både eksporten og importen i gruppen af emerging
markets i Asien og Syd- og Mellemamerika, som ellers
traditionelt har oplevet størst vækst i handlen på tværs
af grænser. Men eksporten fra de asiatiske lande er faldet
det seneste år. Og i Syd- og Mellemamerika samt Afrika og
Mellemøsten er importen gået kraftigt tilbage, især fordi de
lavere priser på landenes råvarer har reduceret indtægterne.
Det har svækket landenes økonomi og deres import.
Udviklingen i de udviklede lande har været noget bedre,
blandt andet drevet frem af vækst i USA og øget amerikansk import. De seneste tal fra Eurostat viser også, at EU’s
samlede økonomi voksede med 0,4 pct. i 3. kvartal og over
det seneste år har haft en fremgang på 1,9 pct. Det er tiende
kvartal i træk med fremgang i europæisk økonomi, og dermed er det europæiske opsving stadig på vækstsporet.
Tilbagegangen i verdenshandlen er, sammen med den
aftagende vækst blandt gruppen af emerging markets, de
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Af Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk
— Erhvervsøkonomisk chef, DI

primære årsager til, at OECD i deres seneste prognose
nedjusterede skønnet for væksten i verdensøkonomien.
Udfordringerne i verdensøkonomien i de kommende år
kredser sig især om netop emerging markets, hvor fremgangen ventes at blive lavere, end hvad vi har været vant til i
de senere år. Til gengæld er der udsigt til vækst i eurolandene på knap 2 pct. årligt, hvilket ikke er set siden 2010.
Danske virksomheder har da også været ramt af den
svage aktivitet. Dansk eksport er faldet over det seneste
halve år. I tredje kvartal faldt eksporten af varer med 3,2
pct. og tjenesteeksporten med 1,5 pct. (begge opgjort i
løbende priser).
OECD forventer, at væksten i verdensøkonomien vil
tage til i styrke i 2016 og 2017, hvilket bør sikre fornyet
fremgang i dansk eksport. Dansk eksport er stadig meget
koncentreret til nærmarkeder i Europa og til det amerikanske marked. Det er derfor glædeligt, at væksten i USA
virker robust, og at det europæiske opsving ser ud til at
fortsætte i de kommende år. •

Skuﬀende udvikling
i verdenshandlen i 2015

Samlet verdenshandel, sæsonkorrigeret og
tre måneders glidende gennemsnit
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Kilde: CPB "World Trade Monitor", seneste obs. august 2015
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GLOBALE TRENDS
Dansk Industri har kontorer i hele verden, og vores udsendte medarbejdere holder et vågent øje
med tendenserne på markederne kloden rundt.

Karen Panum Thisted
— DI, Amman, Jordan

Andreas Brunsgaard
— DI, Washington, USA

USA indgår aftale om frihandel med
12 asiatiske lande
Efter langstrakte forhandlinger er USA nået til enighed med 12
stillehavslande, herunder Japan, om en gigantisk frihandelsaftale. Aftalen, der går under navnet Trans Pacific Partnership, vil
omfatte 40 pct. af global BNP. EU forhandler også med USA om
en frihandelsaftale. Denne skal bane vejen for, at Europa bliver
centrum for global handel.

Glen Mikkelsen
— DI, Shanghai, Kina

Vand i en ørkenstat
Forleden forårsagede et 40 minutters kraftigt regnskyl i Amman så
markante oversvømmelser, at det på tragisk vis kostede to børn livet
og i øvrigt satte en stopper for trafik i flere dele af byen det meste af
dagen. Regnvandsafledningen er mildest talt elendig i denne by, som
yderligere udfordres af sit meget bakkede landskab. Med sine 330
årlige solskinsdage skulle man ikke just tro, at landet er overvældet af
nedbør ovenfra, men sandheden er, at dette regnskyl kommer efter en
sæson med udsædvanligt kraftige sandstorme og markante efterfølgende uvejr. Jordan ser sig altså om efter moderne klimatilpasningsløsninger. Landet ligger på en global fjerdeplads, når det gælder vandmangel. Derfor har landet både brug for produkter, der kan hjælpe det
med at tilpasse sig klimaforandringerne, og som kan gøre det bedre
i stand til at bevare og genanvende sine vandressourcer. Jordan er
også et oplagt sted at tilgå mulighederne i regionen, som står over for
samme udfordringer. Jeg håber, flere danske virksomheder vil kigge i
den retning og bidrage til forbedring. Det kan kun blive bedre herfra.

Jesper Friis
— DI, Dar es Salaam, Tanzania

Det kører i Etiopien

”... regeringen vil gøre
en indsats for at åbne
det kinesiske marked for
udenlandske investorer
yderligere med blandt andet
flere frihandelsaftaler.”
Highlights fra Kinas 13. femårsplan
Selv om den officielle femårsplan først udgives til marts, offentliggjorde den kinesiske central regering i oktober fokuspunkterne. Her i blandt er især forbedring af miljøet, modernisering af
landbruget og urbanisering relevante for flere danske virksomheder. Derudover vil regeringen gøre en indsats for at åbne det
kinesiske marked for udenlandske investorer yderligere med
blandt andet flere frihandelsaftaler.

I november måned var jeg en tur i Etiopien. Den store forandring siden
sidst var, at metrohøjbanen var begyndt at køre, så Addis Ababa nu
har begyndelsen til et moderne offentligt transportsystem. Forandringen illustrerer meget godt, hvad der sker i Etiopien, hvor regeringen
har satset hårdt på at øge fremstillingsindustriens andel af BNP ved at
skabe den nødvendige infrastruktur i form af transport og energiforsyning. At den store offentlige satsning, så er ved at kvæle den lokale
industri, fordi regeringsprojekterne ligger beslag på hovedparten af
den udenlandske valuta, er den knap så positive side af sagen. Men
Etiopien byder på muligheder både som en ny produktionshub i
Afrika, særligt inden for tekstil og for dansk energiteknologi, da landet
satser stort på vedvarende energi og vil være CO2-neutral i 2025. En
ny vindmøllepark på 153 MW er netop blevet færdig og er dermed den
største i Afrika syd for Sahara. Parken er bygget med kinesiske møller,
men der er flere muligheder på vej, da endnu en park på 300 MW
allerede er på tegnebrættet. Det kunne jo være rart, hvis der kunne
komme nogle danske kompetencer i spil her, når den nye metro skal
have grøn strøm i fremtiden.
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GLOBALE TRENDS
Dansk Industri hjælper din virksomhed ud i verden. Hør hvordan hos chef for international
virksomhedsrådgivning Jakob Kjeldsen på 3377 3377.

Kunal Singla
— DI, Mumbai, Indien

Hans Wicks
— DI, Moskva, Rusland

Indien klar med nye klimamål
Klimaforandringerne er blandt topprioriteterne i FN’s nye udviklingsmål. I den forbindelse lægger Indien her kort før klimatopmødet
i Paris op til et ambitiøst udviklingsprojekt for landet, der er verdens
tredje største CO2 udleder. Med den indiske regerings planer for
”Smart Cities”, er der allerede nu lagt op til store investeringer i
ny infrastruktur og modernisering af vigtige handelsbyer. En del
af planen for CO2-reduktionen er at øge andelen af vedvarende
energikilder som vandskraft, solcelle og vindenergi samt atomkraft.
Konkret har Indien forpligtet sig til at øge andelen af elektricitet
baseret på ikkefossilt brændstof til 40 pct. i 2030. Det giver også
muligheder for danske virksomheder, der er blandt verdens førende
inden for energiteknologi.

Rusland rykker op på verdensbankens
”Doing Business” rangliste i 2015
I sin årlige ”Doing Business” rapport udgiver Verdensbanken en rangliste over de lande, det er bedst og lettest at drive forretning i. Rusland
er i år rangeret som nummer 51 ud af 189 – en oprykning på hele
11 pladser fra 2014 på trods af en kriseramt økonomisk konjunktur.
Eksperterne bag ranglisten mener, at Ruslands stærkeste egenskaber
er, at det er let at registrere ejendomme, og kontraktsikkerheden for
forbrugere og virksomheder er stærk. Derimod udgør international
handel landets største svaghed i form af erhvervsdrift. Ruslands oprykning på listen vurderes dog ikke at bidrage til vækst. Alene i september
måned er antallet af investeringer faldet med 5,6 procent.

CO2

Anders Ladefoged
— DI i EU, Bruxelles, Belgien

Andreas Brunsgaard
— DI, New York, USA

”Byer står for
størstedelen af det
globale energiforbrug.”
Betydningen af en international klimaaftale
for by-samarbejder
En klimaaftale i Paris vil betyde, at mange byer skal op i gear.
Byer står nemlig for størstedelen af det globale energiforbrug
samt udledning af drivhusgasser. Heldigvis er mange byer allerede godt i gang. Udviklingen er drevet af et tæt internationalt
samarbejde, heriblandt i C40-netværket, som er et samarbejde
mellem 40 af verdens største byer om at bekæmpe klimaforandringerne. Et andet eksempel på by-samarbejde er København
og New York, der netop senest har indgået et tre-årigt samarbejde om klimatilpasning- og skybrudsløsninger.

Bliver Storbritannien i EU?
2016 bliver sandsynligvis året, hvor Storbritanniens fremtid
i EU afgøres. Inden en britisk folkeafstemning venter der
dog hårde forhandlinger i Bruxelles, som der allerede nu
varmes op til. Tysklands kansler Angela Merkel vil gøre alt,
hvad der står i sin magt for at hjælpe britiske Cameron med
at få et ja til fortsat medlemskab. Men det kræver blandt andet, at Storbritanniens krav til genforhandling af medlemsskabet holder sig inden for rammerne af EU’s principper om
fri bevægelighed. Både europæisk og britisk erhvervsliv er
klare i spyttet: Det er bedst for alle parter, hvis Storbritannien også i 2017 er medlem af EU.

DELTAG I DANSK INDUSTRIS MANGE INTERNATIONALE AKTIVITETER
– bl.a. eksportfremstød, messer, seminarer, kurser, storkundemøder og konferencer.
SE DI.DK/INTERNATIONALEAKTIVITETER
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DILEMMA
DILEMMA tager udgangspunkt i en særlig udfordring inden for personalejura,
som kan være vanskelig at håndtere for virksomhedens ledelse.

Dansk jul for
7.500 ansatte og
132 nationaliteter
Julegaver, julesul, snaps og helligdage. Julen står for døren, og også
i ISS, der har 132 forskellige nationaliteter ansat, bliver julegaver og
juletraditioner taget imod med glæde.
Af Felix Stark, febs@di.dk
—— Journalist

7.500 ansatte med 132 forskellige
nationaliteter får i denne måned
en julegave fra ISS, og de enkelte
afdelinger i virksomheden holder julearrangementer, som de selv sætter
sammen på den måde, som passer
bedst muligt.
– Vi holder ikke en stor fælles
julefrokost. I stedet har de enkelte afdelinger et eget budget, de kan holde
julefrokost for. Det er et spørgsmål
om det muliges kunst, og vi tror ikke
på, at en overordnet finstyring ville
føre noget godt med sig, siger HR
direktør Dorthe Rønnau, ISS.
Dorthe Rønnau oplever generelt,
at medarbejderne tager godt imod
virksomhedens julehøjtideligheder.
– Vi er en virksomhed, der har
hjemme i Danmark, og som sådan
har vi et kristent fundament. Men
folk må selvfølgelig have den tro, de
vil, og vores julegave bliver modtaget
og givet som en tak for årets indsats

ISS har ingen problemer med at forene de danske juletraditioner med virksomhedens mange
repræsentanter for forskellige kulturer. De
ansatte møder hinanden med gensidig respekt,
ligesom der fra virksomhedens side tages hensyn til de ansattes værdisæt. Foto: ISS

mere end som en markering af den
kristne tro, siger Dorthe Rønnau.

Vil give til godgørende formål
Ifølge Dorthe Rønnau er der ingen
problemer med at forene de danske
juletraditioner med virksomhedens
mange repræsentanter for forskellige
kulturer. De ansatte møder hinanden
med gensidig respekt, ligesom der fra
virksomhedens side tages hensyn til
de ansattes værdisæt.
– Hvis der er mange i en afdeling,
der ikke spiser svinekød, skal man
selvfølgelig ikke servere flæskesteg.
Og hvis der er mange, der ikke
drikker alkohol, kan man lave alkoholfri gløgg. Det behøver ikke gøres
vanskeligere, end det er, siger Dorthe
Rønnau.
Julegaverne fra virksomheden
indeholder heller ikke madgaver,
men det skyldes ikke kun, at det er
vanskeligt at sammensætte en madkurv, der vækker lykke hos de mange
ansatte med vidt forskellig baggrund.
– Vi giver julegaver til en værdi af
mellem 300 og 400 kr., og det kan
f.eks. være vaser, smykker, mobilopladere, tasker eller lysestager. Det har
været overvejet, om vi skulle tilby- >

”Hvis der er mange
i en afdeling,
der ikke spiser
svinekød, skal man
selvfølgelig ikke
servere flæskesteg.
Og hvis der er
mange, der ikke
drikker alkohol,
kan man lave
alkoholfri gløgg.
Det behøver ikke
gøres vanskeligere,
end det er.”
——Dorthe Rønnau
HR direktør, ISS

47
DECEMBER 2015 — NR. 09 DI BUSINESS

DILEMMA

Julegaver
• Virksomheder må give medarbejderne
skattefrie jule- og nytårsgaver, så længe
markedsværdien for gaven ikke er højere
end 800 kr. inklusiv moms (gældende for
julen 2014).
• For julegaver til en værdi under 800 kr.
skal medarbejderen således ikke betale
skat af julegaven, med mindre julegaven
er kontanter eller et gavekort, der kan
ligestilles med kontanter.
• Hvis julegaven har en højere værdi end
800 kr. gælder der særlige regler afhængigt af, om medarbejderen også har fået
andre personalegaver i løbet af året.
• Husk desuden, at virksomheden kan trække udgiften til medarbejdernes julegaver
fra i skat som driftsomkostning.

> de vin og chokolade, men det ville
også give vanskeligheder i forhold til
distributionen. Derfor har vi fravalgt
det, siger Dorthe Rønnau.
Til gengæld har virksomheden
planer om at tilbyde medarbejderne
at undvære julegaven til fordel for en
donation til velgørende formål.
– Vi har fået overraskende mange
henvendelser fra medarbejdere, der
gerne giver afkald på gaven, hvis
pengene i stedet sendes til f.eks.
nødhjælpsorganisationer eller andre
godgørende formål, så det har vi planer om at tage med i tilbuddet næste
år, siger Dorte Rønnau.

Behandl folk ens
I DI’s afdeling for personalejura har
julen og andre religiøse højtider ikke
givet anledning til henvendelser fra
virksomheder med problemer, der
ikke har været i den absolutte småtingsafdeling.
– Mit indtryk er, at det slet ikke er
en problemstilling, der er behov for
at gøre meget ud af. Virksomhederne
holder fast i den kultur, de nu en gang

– Vi har fået overraskende mange
henvendelser fra
medarbejdere, der
gerne giver afkald på
gaven, hvis pengene
i stedet sendes til
f.eks. nødhjælps
organisationer eller
andre godgørende
formål, så det har
vi planer om at tage
med i tilbuddet næste
år, siger HR Direktør
Dorthe Rønnau, ISS.
Foto: ISS

har, og det giver ikke anledning til
problemer, så længe man behandler
folk ens, siger underdirektør Niels
Grøn Seirup, DI.
Derfor lyder anbefalingen fra DI
også, at ansættelsen af udenlandske
medarbejdere med en anden kultur
ikke skal følges af store forandringer
i den måde, virksomheder markerer
jul eller andre højtider.
– Samarbejdet mellem forskellige kulturer fører helt naturligt til
udvikling i virksomhedskulturen,
men det fungerer bedst, hvis det får
lov at komme naturligt og i respekt
for menneskers forskelle, siger Niels
Grøn Seirup. •
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Mangfoldighed kan fremme
produktivitet
En rummelig og inkluderende arbejdsplads
med respekt for den enkelte medarbejder,
uanset alder, køn, nationalitet, seksuel
orientering mv. sikrer et godt arbejdsliv for
medarbejderne, og øger produktiviteten til
gavn for virksomhederne.
Med en virksomheds sociale kapital, hvor
tillid, retfærdighed, respekt og samarbejdsevne vægtes højt, vil et godt arbejdsmiljø
og kollegaskab opstå karakteriseret ved,
f.eks. videndeling, hjælp og støtte, netværk,
motivation og involvering. Det vil i sidste
ende udmunde i høj produktivitet, kvalitet og
innovation til gavn for virksomheden.
Se mere på di.dk/mangfoldighed

Teknologisk
udvikling hjælper
klimaet
Verdens befolkning vokser. Det samme gør verdens middelklasse, der
efterspørger stadig flere køleskabe, biler, airconditionanlæg, mobiltelefoner m.m. Det skaber et træk på klodens ressourcer og et stigende energiforbrug.
I 25 år har politikere fra hele verden diskuteret, hvordan man kan begrænse den globale opvarmning. Tempoet har været langsomt og fremskridtene
små. Imens er der sket en enestående teknologisk udvikling hos virksomhederne. Vedvarende energi er blevet billigere og bedre, og en række af de
produkter, som vi bruger i hverdagen, er blevet mere energieffektive.
Læs mere: På dagsordenen, side 04
og Indsigt, s. 36

Danmark bliver rigere
– men sparer samtidig på energien og reducerer
drivhusgasudledningen
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Anm.: ”Danmarks Energi- og Klimafremskrivning 2014” (Basisfremskrinvingen 2014). Historiske tal
er baseret på statistik 2012. Bruttoenergiforbruget er korrigeret for klima og elhandel. Drivhusgasudledninger er de samlede udledninger i CO2-ækvivalenter. Forventet økonomisk vækst er baseret på Konvergensprogram 2014 (som blev anvendt i Basisfremskrivningen). Kilde: Energistyrelsen

Teknik der gavner

Elbiler før og nu

Flere mennesker og højere energiforbrug presser jordens
ressourcer. Men teknologien hjælper kloden.
Vindmøller er blevet stadig mere effektive:

COP21 – KLIMATOPMØDE I PARIS

1981
En vindmølle giver strøm til:

2014
En vindmølle giver strøm til:

Ellerten
• Lanceret 1985
• I produktion i Danmark mellem 1987 – 1994
• Plads til en voksen og et barn
• Begrænset rækkevidde ca. 50 km på landevej
og 25 km i bykørsel
• Opladning: 10 – 12 timer i stilstand
• Batterilevetid: ca. 8.000 km
• Tophastighed 50 km/t
• Sikkerhed: Én sikkerhedssele

Tesla Model S
• Lanceret 2012 (Første Tesla lanceret 2008)
• Plads op til syv personer
• 491 km rækkevidde (NEDC)
• Supercharger oplader på 75 min.
• Batterilevetid: 8 år, ubegrænset km
• Tophastighed 250 km/t og
0 – 100 km/t på 3,0 sekunder
Kilde: Bilbranchen, DI

30 husstande

3.738 husstande

Anm.: Husstandsforbruget er anslået til 4.000 kWh/år
Kilde: Energistyrelsens stamregister og beregninger foretaget af DI Energi

I dag bruger ni Grundfos-pumper samme mængde strøm som
én gjorde i 1975
kWh/årligt
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Kilde: IEA Report 2009, IEA Statistics,
CO2 Emissions from fuel combustion
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2012: Pumpe
Vægt: 1,9 kilo
Årligt energiforbrug: 44 (kWh/år)
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Flere kilometer på literen

1997: 13,0

2005: 15,6
550
2015: 22,8
Kilde: Danmarks Statistik

COP21 – Conference of Parties
30. november – 11. december 2015, Paris
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Vi bliver stadig flere
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Anm.: Tallene for køle-fryseskabe og TV er et gennemsnit af de mest populære apparater
på markedet på pågældende tidspunkt. Belysning er beregnet på baggrund af 2,8 t./dag.
Kilde: Energistyrelsen

2000

1970: 3,6 mia.

1990: 5,3 mia.

2010: 6,9 mia.

”Intet tyder på, at den teknologiske udvikling vil
stoppe. Vedvarende energi vil blive endnu billigere,
og vores forbrugsgoder vil bruge mindre energi.
Virksomhederne yder et kæmpe bidrag i kampen
mod klimaforandringerne."


– Direktør Tine Roed, DI

2030: 8,5 mia.

2050: 9,7 mia.

Kilde: FN's Afdeling for Økonomiske og Sociale Anliggender
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ECM – OPTIMERING AF INTERNE PROCESSER OG ARBEJDSGANGE
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ECM – OPTIMERING AF INTERNE PROCESSER
OG ARBEJDSGANGE

DI
1787 København V
di.dk

• Øger sin effektivitet markant
• Øger produktiviteten
• Forkorter svartider til kunder og kollegaer
• Får udbytte af videndeling mellem kollegaer, partnere og kunder
• Bevarer vitale informationer og gør dem tilgængelige i fremtiden

Reserver et uforpligtende møde og få et bud på, hvordan
din forretning bliver mere effektiv.
For yderligere information, kontakt:
Michael Fray, chefkonsulent, ITS & ECM
Mobil: 4214 3077 E-mail: michael.fray@konicaminolta.dk

OPTIMERING
AF ARBEJDSGANGE
Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
Stensmosevej 15 • 2620 Albertslund • 72 21 21 21 • www.konicaminolta.dk

ID nr. 46581

Forestil dig, at du kender en partner, der ved, hvordan du arbejder mest effektivt med
elektroniske dokumenter og informationer. Hos Konica Minolta forestiller vi os ikke kun dette
– vi gør det faktisk! Som en service, kan Konica Minolta sørge for, at din virksomhed…

