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DI’S ÅRSBERETNING 2018 Forord

Det går godt i danske virksomheder. Flere arbejder i  
Danmark end nogensinde før.

Sidste år voksede antallet af lønmodtagere med 45.000. 
På landsplan forventer vi, at beskæftigelsen vil vokse 
med yderligere 67.000 frem mod udgangen af 2019.

Det er godt for Danmark og danskerne.

Men fremgangen kan kun fortsætte, så længe der er med-
arbejdere nok til at udføre opgaverne i  virksomhederne.

Det opsving, vi ser i dansk økonomi lige nu, ville være 
løbet ud i sandet for længst, hvis det ikke var for tre ting:

For det første bliver de ældre længere i job. Noget, som 
vi i høj grad skal takke de reformer for, der har hævet 
efterløns- og pensionsalderen.

For det andet har vi nu endnu flere, der er gået fra ledig-
hed til beskæftigelse.

For det tredje er vi dybt afhængige af de mere end 
200.000 dygtige udenlandske medarbejdere, som hver 
dag samarbejder med deres danske kolleger på vores 
virksomheder.

Hvis vi skal forlænge opsvinget yderligere, så kræver det, 
at vores virksomheder kan ansætte endnu flere dygtige 
medarbejdere fra udlandet. Samtidig har vi brug for, at 
alle dem herhjemme, som kan arbejde, får en  jobchance. 
Netop nu, hvor beskæftigelsen er rekordhøj og virksom-

hederne mangler medarbejdere, har vi en historisk mu-
lighed for at bringe flere ind på arbejdsmarkedet.

Hvis vi som samfund lykkes med dét, vil det give store 
gevinster langt ind i fremtiden. For de offentlige finan-
ser, for væksten i hele økonomien, for Danmarks sam-
menhængskraft – og ikke mindst for de mennesker, der 
kommer i job og kan forsørge sig selv og deres familier.

Vi har også selv et stort ansvar i virksomhederne. Vi skal 
sikre, at vi har de faglærte, som vi ved, der bliver brug for 
i fremtiden. Derfor skal der oprettes flere praktikpladser 
og elevforløb. Samtidig skal vi sammen med forældre og 
lærere tilskynde flere unge til at vælge erhvervsuddan-
nelserne inden for de fag, hvor virksomhederne kommer 
til at mangle dygtige folk. Og vi skal have øje for at udvik-
le erhvervsuddannelser i topkvalitet. 

Intet opsving varer evigt. Men med rettidig omhu og klo-
ge beslutninger kan vi selv gøre meget for at forlænge  
det opsving, vi har lige nu og ruste os til den dag, kon-
junkturerne vender. Hvis politikerne bidrager til at sikre 
flere dygtige medarbejdere så kan virksomhederne ska-
be mere vækst og velstand for danskerne. Det vil stille 
Danmark stærkere og give os råd til flere valgmuligheder 
i mange år frem. 

September 2018

Karsten Dybvad
Adm. direktør

FORORD
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DI’S ÅRSBERETNING 2018  DI's vision

DI’S VISION
DI arbejder med politiske mærkesager som omdrejningspunkt for 
den politiske interessevaretagelse. Udviklingen i DI’s mærkesager 
behandles i det følgende afsnit.

DI’s 2025-plan 
DI’s 2025-plan blev offentliggjort første gang i sep-
tember 2015 og bygger videre på DI’s 2020-plan og 
-strategi. DI’s 2025-plan er bygget op omkring fem 
strategiske indsatsområder for Danmarks udvikling 
frem mod 2025: 

• Konkurrencedygtige omkostninger 
og investeringsvilkår

• En offentlig sektor, som fylder 
mindre og yder mere

• Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse

• Blandt de mest produktive og innovative i verden

• Et åbent samfund, der griber 
de globale muligheder

Inden for hvert af de fem strategiske indsatsområder 
er der knyttet konkrete målepunkter – otte i alt – for 
de grundlæggende rammer for at drive virksomhed i 
og ud fra Danmark i 2025. Målepunkterne udgør DI’s 
bud på, hvordan det danske samfund bør se ud i 2025 
for at være attraktivt for private virksomheder at inve-
stere og skabe arbejdspladser i. 

Hvis disse målepunkter indfries, opfyldes også DI’s 
tre overordnede målepunkter om øget velstand og 
privat beskæftigelse samt balance på de offentlige 
 finanser. 

Med denne årsberetning kan der gøres status over ef-
fekten på målepunkterne af de politiske aftaler, der er 
indgået det seneste år. 

Det forgangne år var præget af efterårets langtrukne 
forhandlinger om skattereform og finanslov for 2018. 
Forløbet endte med en finanslovsaftale i sidste øje-
blik, som blev efterfulgt af aftalen om en skattereform 
i februar 2018. Derudover har regeringen bl.a. indgå-
et aftale om omlægning af bilafgifterne, erhvervs- og 
iværksætterinitiativer, forlig om forsvarets økonomi 
fra 2018 – 2023 samt en energiaftale og en medieaftale 
i juni 2018. Senest har regeringen fremlagt et finans-
lovsforslag for 2019 med enkelte gode prioriteringer 
for erhvervslivet.

Status på målepunkter og 
indsatsområder 
Figurerne på de følgende sider giver et samlet overblik 
over udviklingen i de 11 målepunkter for 2025 som 
følge af de politiske aftaler, der er indgået de seneste 
tre år. Jo tættere på midten, jo tættere er DI’s mål for 
2025 på at blive indfriet. 

Figuren viser overordnet set, at der det seneste år er 
taget en række mindre skridt i den rigtige retning. Det 
gælder f.eks. offentlige effektiviseringer, andelen af 
tekniske kandidater og reformer, der øger produkti-
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*De to KPI’er for samlet velstand og produktivitet er justeret i forbindelse med opdatering af DI’s 2025-plan i efteråret 2018. De er begge opjusteret til 
2018-niveau. KPI’en for velstand er opjusteret, fordi Finansministeriet har opjusteret det gennemsnitlige løft i BNP pr. beskæftiget. I KPI’en for produktivitet 
indgår der ikke længere bidrag fra arbejdsmarkedsreformer, hvilket indebærer en opjustering af KPI’en.

A.  Reformer og politiske initi-
ativer skal løfte velstanden 
med mindst 130 mia. kr.* 

B.  Reformer og politiske initiativer 
skal løfte den private beskæfti-
gelse med 120.000 personer.

C.  Der skal som mini-
mum være offentlig 
 budgetbalance.

Et åbent samfund, der griber de globale muligheder

8. Eksporten som andel af BNP skal løftes med mindst 5 procentpoint via nye initiativer.

Blandt de mest produktive og innovative i verden

6. Reformer og politiske initiativer skal løfte pro-
duktiviteten og dermed velstanden med mindst 
55 mia. kr.*

7. De offentlige udgifter til uddannelse,  forskning 
og udvikling samt investeringer skal udgøre 
mindst 18½ pct. af de primære udgifter.

Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse

4. Reformer og politiske initiativer skal løfte 
arbejdsudbuddet med mindst 100.000 fuldtids-
personer.

5. Mindst 35 pct. af dimittenderne fra universite-
terne skal have en teknisk eller naturvidenskabe-
lig uddannelse.

En offentlig sektor, som fylder mindre og yder mere

2. De offentlige forbrugsudgifter skal udgøre 
maksimalt 23½ pct. af BNP.

3. En modernisering, effektivisering og digitalise-
ring af den offentlige sektor skal frigøre mindst 
20 mia. kr. 

Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår

1. Skattepolitiske tiltag skal reducere skattetrykket med mindst 2 pct. af BNP.

DI’s vision er et åbent og velstående samfund i vækst 
og  balance. Med dette udgangspunkt skal Danmark være verdens mest 

attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra.

8 indsats-
KPI’er for de 

fem strategiske 
indsatsområder

Anvendelse af 
ressourcerne

Ressour-
cerne

Fundamentet

3 resultat- 
KPI’er

DI’s 11 målepunkter (KPI’er) for 2025
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DI's fem strategiske indsatsområder

Tekniske kandidater 5

Produktivitet 6

Offentlige vækstudgifter 7

Eksportandel 8

B Privat beskæftigelse

1 Skattetryk

2 Offentligt forbrugstryk

3 Offentlige effektiviseringer

4 Arbejdsudbud

Velstandsmål A C Budgetbalance

¶ Udfordring i DI’s 5-plan 

 Status 6

¶ Status 7    

¶ Status 8  

Udfordringen er blevet større

God fremdrift mod målsætningen

Lidt tættere på målsætningen

Målsætningen er stort set indfriet
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Et åbent samfund, der griber de globale muligheder

Blandt de mest produktive og innovative i verden

Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse

En offentlig sektor, som fylder mindre og yder mere 

Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår

¶ Udfordring i DI’s 5-plan  Status 6 ¶ Status 7    ¶ Status 8  

Udfordringen er blevet større God fremdrift mod målsætningenLidt tættere på målsætningen Målsætningen er stort set indfriet

 

Andel af DI's målsætning indfriet, pct.
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viteten, hvor sidstnævnte også bidrager en smule til 
det samlede velstandsmål. Desuden ventes der fortsat 
balance på den offentlige saldo i 2025. 

Omvendt er der tilbagegang på målene om offentlige 
vækstudgifter (uddannelse, forskning og udvikling 
samt investeringer i infrastruktur og investeringer), of-
fentligt forbrugstryk og deraf også privat beskæftigelse. 

I de følgende afsnit forklares den skønnede udvikling 
inden for hvert af de fem indsatsområder nærmere; 
herunder hvilke konkrete tiltag, der har trukket om-
rådet i den rigtige eller forkerte retning. 

KONKURRENCEDYGTIGE OMKOSTNINGER OG 
INVESTERINGSVILKÅR 

Det er helt centralt, at Danmark fastholder og bygger 
videre på de seneste års forbedring af konkurrence-
evnen og samtidig sikrer, at skatter og afgifter er kon-
kurrencedygtige i forhold til verden omkring os. 

Status sommeren 2018: DI vurderer, at dette indsats-
område er kommet lidt tættere på at blive opfyldt det 
seneste år. 

En række aftaler kan fremhæves, bl.a. omkring er-
hvervs- og iværksætterinitiativer, omlægningen af 
bilafgifterne fra efteråret 2017, energiaftalen fra juni 
2018 samt skatteaftalen fra februar 2018. Regerin-
gens finanslovsforslag lægger op til at gå videre ad 
dette spor med en lille pulje til afgiftssaneringer. 
Aftalerne bidrager samtidig til at øge velstanden og 
arbejdsudbuddet – om end i begrænset omfang i for-
hold til skattelettelsens størrelse. 

EN OFFENTLIG SEKTOR, SOM FYLDER MINDRE 
OG YDER MERE 

For at Danmark kan have konkurrencedygtige om-
kostninger og investeringsvilkår, skal vi have en of-
fentlig sektor, som fylder mindre, men som på de af-
gørende felter yder mere. 

Status sommeren 2018: DI vurderer, at der samlet set 
ikke er sket væsentlige ændringer på dette punkt det 
seneste år. 

Regeringen arbejder med effektivisering af den of-
fentlige sektor i form af f.eks. Sammenhængsrefor-
men, Ledelseskommissionens anbefalinger og udspil 
om konkurrenceudsættelse fra maj 2018. I 2018 er 
der desuden indgået aftale om fair og lige konkurren-
ce mellem offentlige og private aktører. Men der vur-

deres ikke at være aftalt konkrete tiltag, som bidrager 
til yderligere effektivisering af den offentlige sektor i 
folketingsåret 2017/18. 

Regeringen har derimod indgået aftale om forsvarets 
økonomi for 2018 – 23, som indebærer en stigning i 
det offentlige forbrug i forhold til det, som var indreg-
net i sommeren 2017. Omvendt indeholder aftalen 
effektiviseringer for ca. 1 mia. kr. På baggrund af disse 
to modsatrettede effekter, vurderer DI, at der samlet 
set ikke er sket væsentlige ændringer på dette måle-
punkt.

TILSTRÆKKELIG ARBEJDSKRAFT  
I VERDENSKLASSE 

Arbejdsmarkedsreformer og uddannelsesreformer 
skal bidrage til at sikre, at virksomheder i Danmark 
har adgang til verdens bedste arbejdskraft. 

Status sommeren 2018: DI vurderer ikke, at man 
samlet set er kommet tættere på at opfylde dette ind-
satsområde det seneste år. 

Der er samlet set gennemført reformer, der øger ar-
bejdsudbuddet med godt 3.000 personer siden 2015. 
Dette er dog stadig langt fra DI’s mål på 100.000 per-
soner og regeringens eget mål om et løft på 55 – 60.000 
personer. I det seneste år er der både gennemført 
skatteændringer, der trækker lidt op i arbejdsudbud-
det og en ændring af ferieloven som følge af påbud fra 
EU, som trækker omtrent tilsvarende ned i arbejds-
udbuddet. 

Der kan dog noteres en lille stigning i andelen af di-
mittender med en teknisk og naturfaglig baggrund. 
Stigningen skyldes, at der har været højere optag på 
de tekniske og naturvidenskabelige områder i 2017 
end forudsat. Derfor forventer vi flere dimittender på 
området i 2022 og frem. 

BLANDT DE MEST PRODUKTIVE OG INNOVATIVE  
I VERDEN 

Danmark skal have løftet produktivitetsvæksten, og 
medarbejderne i de danske virksomheder skal være 
blandt verdens mest produktive og innovative. 

Status sommeren 2018: DI vurderer, at der ikke er 
sket væsentlige ændringer på dette indsatsområde 
det se neste år. 

Regeringen har gennemført dele af forsyningsstrate-
gien, som øger velstanden gennem bedre regulering af 
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eldistributions- og fjernvarmesektoren. Derudover bi-
drager aftalerne om omlægning af bilafgifter, erhvervs- 
og iværksætterinitiativer og skatteaftalen fra februar 
2018 og energiaftalen til at øge produktiviteten og  
velstanden lidt. 

Der er dog stadig langt igen i forhold til at nå DI’s mål 
for produktivitetsløft frem mod 2025. Samtidig er der 
ikke blevet prioriteret flere midler til offentlige vækst-
udgifter som uddannelse, forskning og investeringer 
frem mod 2025. Tværtimod har der været en tilba-
gegang. Det skyldes dels, at skatteaftalen fra februar 
2018 er delvist finansieret af en reduktion i investe-
ringsrammen. Dels at forsvarsforliget øger de dele 
af det offentlige forbrug, der ikke regnes som vækst-
understøttende. 

Med finanslovsforslaget for 2019 lægger regeringen 
op til at stoppe besparelserne på uddannelserne fra 
2022. Det er den rigtige retning, men der skal prio-
riteres flere penge til at afskaffe besparelserne på ud-
dannelsesområdet allerede fra 2019.

ET ÅBENT SAMFUND, DER GRIBER DE GLOBALE 
MULIGHEDER 

Virksomhederne skal øge salget og tilstedeværelsen i 
hele verden samtidig med, at Danmark som land skal 
blive langt bedre til at tiltrække virksomheder, inve-
steringer og medarbejdere udefra. 

Status sommeren 2018: DI vurderer, at der ikke er 
sket væsentlige ændringer i dette målepunkt det se-
neste år. 

Selvom der ikke kan konstateres større ændringer 
i målet, så er der grund til at være bekymret over de 
protektionistiske vinde, som fejer over Europa og 
USA. Det seneste år har ikke mindst USA annonceret 
en række handelshindringer, og andre lande – herun-
der EU – har fulgt op. Det er en bekymrende tendens, 
der gør det sværere for danske virksomheder at gribe 
de globale muligheder. Derfor er det også positivt, at 
regeringen i sit finanslovsforslag lægger op til at afsæt-
te flere midler til bæredygtige investeringer  i udvik-
lings- og vækstlande og dermed styrke mulighederne 
for investeringer med danske virksomheder gennem 
FN's Verdensmål og Danida Business Finance.

Samlet vurdering af DI’s 
indsatsområder 
Samlet set vurderes det, at Danmark på enkelte punk-
ter er kommet lidt tættere på at opfylde de otte mål 
for DI’s strategiske indsatsområder. Der er dog stadig 
et godt stykke vej til at opfylde DI’s mål for det dan-
ske samfund og dermed også for de tre overordnede 
målsætninger om at øge vores velstand og den private 
beskæftigelse samt en forbedret offentlig budget-
balance. 

Hvis vi skal helt i mål, kræver det, at vi gennemfø-
rer reformer af det danske arbejdsmarked, styrke 
beskæftigelsespolitikken, tiltrække flere udenland-
ske medarbejdere, sænker skatter og afgifter, gør det 
lettere at drive virksomhed i Danmark og investerer 
mere i forskning, udvikling, digitalisering, infrastruk-
tur og uddannelse. 

Hvis vi skal helt i mål, kræver det, at vi gennemfører 
reformer af det danske arbejdsmarked, styrke 
beskæftigelsespolitikken, tiltrække flere udenlandske 
medarbejdere, sænker skatter og afgifter, gør det lettere 
at drive virksomhed i Danmark og investerer mere i 
forskning, udvikling, digitalisering, infrastruktur og 
uddannelse. 
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DI’S POLITISKE 
MÆRKESAGER
DI arbejder med politiske mærkesager som omdrejningspunkt for 
den politiske interessevaretagelse. Det seneste års udvikling i DI’s 
mærkesager behandles i det følgende afsnit.

14 politiske mærkesager i 2018 
De politiske mærkesager understøtter DI’s fem strate-
giske indsatsområder og skal bidrage til at indfri DI’s 
langsigtede 2025-mål. Mærkesagerne for 2018 er:

1. Lavere skatter og andre politisk 
bestemte omkostninger

2. Fornyelse, effektivisering og digitalisering 
af den offentlige sektor

3. Virksomhederne har brug for arbejdskraft.

4. Lettere rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

5. Bedre integration via arbejdsmarkedet

6. Øget kvalitet og relevans i 
universitetsuddannelserne

7. Fokuseret forskning og innovative løsninger

8. Øget mobilitet og mindre spildtid i trafikken

9. Energi til fremtiden

10. Fra digitale planer til konkret politik

11. Cirkulær økonomi – ny politik, 
der løfter virksomhederne

12. Regional udvikling, der skaber vækst 

13. Strømlinet erhvervsfremme

14. Verdensmål er drivkraft for 
internationale muligheder

Der er redegjort for mærkesagerne nedenfor.

Konkurrencedygtige omkostninger 
og investeringsvilkår

MÆRKESAG 1: Lavere skatter og andre 
politisk bestemte omkostninger
Lavere beskatning af personer, virksomheder og inve-
steringer er centralt i forhold til at opfylde DI’s ambi-
tion om, at Danmark skal have et konkurrencedygtigt 
omkostningsniveau og konkurrencedygtige investe-
ringsvilkår. Mærkesag 1 følger udviklingen på netop 
disse tre områder.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN 

Lavere beskatning på lønindkomst og forbrug
Ved årsskiftet 2017 – 18 måtte regeringen foreløbig 
opgive sin ambition om at gennemføre en større per-
sonskattereform, der ville imødekomme DI’s målsæt-
ning om at sænke den øverste marginalskat og/eller 
antallet af berørte lønmodtagere. 

I februar 2018 indgik regeringen og Dansk  Folkeparti 
i stedet en begrænset aftale om skattereform, der for-
bedrer incitamentet til at komme i beskæftigelse og 
incitamentet til at spare op til pension. Aftalen inde-
holdt bl.a. DI’s forslag om at udvide grundlaget for 
beskæftigelsesfradraget til at omfatte pensionsindbe-
talinger. Den levede også op til DI’s målsætning om 
samlet at øge arbejdsudbuddet (om end beskedent).
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Regeringens udspil til en personskattereform inde-
holdt også et forslag om lavere bilbeskatning. I sep-
tember 2017 blev en separat aftale indgået herom 
mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Aftalen tog 
endnu et lille skridt i retning af DI’s mål for omlæg-
ning af bilbeskatningen, idet registreringsafgiften 
blev sænket til fordel for højere løbende beskatning. 
Forhandlingsforløbet var dog langtrukkent med 
deraf følgende usikkerhed. DI efterlyser ro på om-
rådet, indtil der er politisk flertal for at tage mere  
markante skridt.

I efteråret 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti 
og De Radikale desuden en aftale om en række er-
hvervs- og iværksætterinitiativer. Blandt disse var 
DI’s målsætning om en udvidelse af bruttoskatteord-
ningen (forskerordningen) fra fem til syv år. Aftalen 
imødekom også DI’s målsætning om at aflyse den tid-
ligere aftalte 2018-indeksering af en lang række punk-
tafgifter samt at afskaffe et mindre antal punktafgifter. 

DI arbejder fortsat for yderligere punktafgiftslempel-
ser, herunder af afgiften på slik og chokolade (konfek-
ture) samt ølafgiften. DI peger fortsat på afviklingen 
af de grønne checks som finansieringskilde.

Lavere afgifter og andre politisk bestemte omkost-
ninger på virksomhederne
Med erhvervs- og iværksætteraftalen blev desuden 
indført både en permanent og en midlertidig redukti-
on af elvarmeafgiften. Denne midlertidige reduktion 
blev gjort permanent ved energiaftalen indgået i juni 
2018 mellem Regeringen og et samlet Folketing. Af-
talen afsatte desuden midler til en forbedring af reg-
lerne vedrørende udnyttelse af overskudsvarme fra 
industrien. Med forbehold for den endelige udmønt-
ning heraf må DI’s 2025-målsætninger på disse to om-
råder dermed betragtes som opfyldt.

Energiaftalen indeholder dog et endnu uspecifice-
ret ”midlertidigt finansieringsbidrag”, som i årene 
2021 – 25 skal medfinansiere aftalen. DI vil være 
meget opmærksom på udformningen heraf. Endvi-
dere efterlyser DI fortsat en afvikling af CO2-afgiften 
på kvoteomfattet varmeforbrug (dobbeltregulering) 
samt politisk stillingtagen til, hvordan virksomheder 
kompenseres for den nuværende dobbeltregulering 
af NOx- og SOx-udledninger. 

Umiddelbart inden årsskiftet vedtog Folketingets 
partier – på nær SF og Enhedslisten – at imødekom-
me DI’s ønske om at sikre virksomheder fradragsret 
for interne omkostninger i forbindelse med etable-
ring og udvidelse af virksomheden. En højesterets-

dom havde tidligere på året sat spørgsmålstegn ved 
denne ret. DI arbejder for at udvide fradragsretten til 
også at omfatte eksterne omkostninger.

Desværre lykkedes det ikke at få et politisk flertal til at 
aflyse en afskaffelse af forskudsmomsordningen, som 
blev aftalt i foråret 2017. Ordningen ophørte derfor 
som planlagt fra årsskiftet. DI arbejder for at få ord-
ningen genindført hurtigst muligt og eventuelt i en 
provenuneutral model.

DI måtte konstatere status quo i forhold til den lokale 
indsats for at sænke dækningsafgiften i de kommu-
ner, der opkræver denne særlige afgift på erhvervs-
bygninger. I 2018 steg antallet af kommuner, som op-
kræver dækningsafgift fra 37 til 39. Modsat sænkede 
otte kommuner deres dækningsafgift med virkning 
fra 2018. Dermed forventes et stort set uændret pro-
venu – sammenlignet med 2017. 

I foråret 2018 arbejdede DI for, at den kommende re-
form af det kommunale tilskuds- og udligningssystem 
skulle afskaffe kommunernes ret til at opkræve dæk-
ningsafgift fra 2020. Men regeringen måtte opgive at 
reformere systemet.

Lavere skatter på investeringer og bedre adgang  
til kapital
Erhvervs- og iværksætteraftalen fra efteråret 2017 
imødekom også DI’s konkrete målsætning om at gøre 
det nemmere at placere privatadministrerede pen-
sionsmidler i unoterede virksomheder. Der udestår 
dog fortsat en forbedring af mulighederne for at pla-
cere pensionsmidler i egen opstartsvirksomhed. 

Primo 2018 offentliggjorde regeringen en samlet stra-
tegi for Danmarks digitale vækst. Som efterspurgt 
af DI vil Skatteministeriet herunder igangsætte en 
analyse om et eventuelt grundlag for justeringer af 
afskrivningsreglerne for visse it- og telekommunikati-
onsaktiver. DI håber, at analysen vil munde ud i en ju-
stering af reglerne, så den skattemæssige afskrivning 
i højere grad følger den realøkonomiske afskrivning.

I juni 2018 præsenterede regeringens arbejdsgruppe 
om succession til erhvervsdrivende fonde sine anbe-
falinger – en sag DI har fulgt tæt siden 2012. DI er i 
dialog med både regering og Folketing for at sikre en 
model, der kan genetablere ”fødekæden” i forhold til 
fremtidens fondsejede virksomheder. Dette forventes 
at ske i efteråret 2018 med effekt fra årsskiftet.

Behovet for at justere den danske selskabsbeskat-
ning bliver stadig større i lyset af den internationale 
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udvikling. Foruden den markante amerikanske sel-
skabsskattelettelse, der trådte i kraft ved årsskiftet, 
har Sverige i år vedtaget en mindre satsreduktion. 
Flere andre lande i det indre marked har lignende 
planer. I denne forbindelse arbejder DI fortsat på at 
ophæve begrænsningen på at udnytte fremførte un-
derskud. Det er en begrænsning, som fra økonomisk 
side er blevet kraftigt kritiseret siden den blev ind-
ført i 2013.

En europæisk skattepolitik der styrker det indre 
marked
På EU-plan fortsætter arbejdet med at skattepolitik-
ken – både medlemslandenes og den fælles del – skal 
understøtte det indre marked, ikke mindst i lyset af 
den voksende globalisering og digitalisering. DI for-
venter at få opfyldt målsætningen om obligatorisk 
voldgift i dobbeltbeskatningssager, idet et EU- direktiv 
er vedtaget, og et dansk udkast til implementerings-
lov er sendt i høring. Det er stadig usikkert, hvornår 
der vil ske fremskridt med etableringen af en fælles 
EU-selskabsskattebase. På momsområdet håber DI 
fortsat at kunne levere på målsætningen om enklere 
regler for SMV-virksomheder, mens det er usikkert, 
om der kan vedtages fælles principper for et ende-
ligt momssystem, som vil forenkle hverdagen for er-
hvervslivet.

En offentlig sektor, som fylder mindre 
og yder mere

MÆRKESAG 2: Fornyelse, effektivisering og 
digitalisering af den offentlige sektor
En væsentlig forudsætning for at styrke vækstvilkåre-
ne i Danmark er, at der er en afdæmpet udvikling i de 
offentlige udgifter, så den offentlige sektor kommer til 
at udgøre en mindre del af samfundsøkonomien. En 

afdæmpet vækst i den offentlige sektor er også vigtig 
af hensyn til konjunktursituationen. 

Det kræver prioritering og fokus på digitalisering og 
effektivisering. En offentlig sektor, der fylder mindre, 
og som samtidig er mere effektiv, vil endvidere un-
derstøtte mulighederne for, at skatterne kan sænkes 
i tråd med DI’s anbefalinger. 

Øget konkurrence om de skattefinansierede opgaver, 
herunder frit valg, kan bidrage til at sikre borgere og 
virksomheder et højere serviceniveau for skattekro-
nerne, da ideerne fra det private marked på den måde 
i højere grad kommer i spil. Det vil dermed være mu-
ligt at imødekomme efterspørgslen efter øget velfærd 
med en lavere udgiftsvækst, når den offentlige sektor 
løbende digitaliseres og effektiviseres.

Derudover vil en øget åbning af det offentlige marked 
give flere virksomheder bedre muligheder for eks-
port med referencer fra hjemmemarkedet. Offent-
lige myndigheder bør som udgangspunkt ikke drive 
erhvervsvirksomhed, der konkurrerer med private 
virksomheder. Hvis det alligevel sker, skal det ske på 
fair og lige vilkår.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN

Regeringen offentliggjorde i maj 2018 udspillet ”Kon-
kurrenceudsættelse – den bedst mulige service for 
pengene”, som indeholder en række initiativer, der 
skal øge konkurrenceudsættelsen. Herunder er mål-
tal for konkurrenceudsættelse på henholdsvis 35 pct. 
i stat og kommuner og 25 pct. i regionerne i 2025. Ini-
tiativer indgik i forhandlingerne med KL og Danske 
Regioner, men måltal for kommuner og regioner blev 
ikke del af økonomiaftalerne for 2019. 

Der er i april 2018 indgået en delaftale ”om fair og lige 
konkurrence mellem offentlige og private aktører”. 

Det kræver prioritering og fokus på digitalisering 
og effektivisering. En offentlig sektor, der fylder 
mindre, og som samtidig er mere effektiv, vil 
endvidere understøtte mulighederne for, at 
skatterne kan sænkes i tråd med DI’s anbefalinger. 
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Med delaftalen skal prissætning ske i overensstem-
melse med OECD’s principper om konkurrenceneu-
tralitet, kontrolbudsbekendtgørelsen skal revideres, 
klageadgangen styrkes og så skal en arbejdsgruppe 
med bl.a. DI lovfæste og begrænse den offentlige sek-
tors adgang til at drive erhvervsaktivitet.

Regeringen ventes i efteråret at præsentere sit udspil 
til Sammenhængsreformen, der skal understøtte en 
mere effektiv og sammenhængende offentlig sektor 
på borgernes og virksomhedernes præmisser.

Tilstrækkelig arbejdskraft  
i verdensklasse

MÆRKESAG 3: Virksomhederne har brug for 
arbejdskraft

Mange virksomheder mærker fremgang i efterspørg-
sel og beskæftigelse. I mange tilfælde er det dog van-
skeligt for virksomhederne at finde de medarbejde-
re, der er brug for. Det betyder, at virksomhederne 
må takke nej til ordrer. Resultatet er tab af vækst og 
velstand både for virksomheder og samfundet. I den 
aktuelle konjunktursituation er det derfor afgørende 
at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til virksomhederne 
herunder, særligt faglærte. 

Mærkesag 3 har fokus på at få flere fra offentlig for-
sørgelse i beskæftigelse, skabe flere praktikpladser og 
flere kvalificerede elever, og ligeledes at belyse og af-
hjælpe arbejdskraftsmangel i specifikke sektorer.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN

Det politiske vindue for nye arbejdsmarkedsreformer 
er overordnet set begrænset, da der ikke er bred op-
bakning hertil i Folketinget. De bedste muligheder for 

reformer vurderes først og fremmest at ligge inden for 
kontanthjælpsområdet og forbedret integration.

Som led i trepartsaftalen fra august 2016 har arbejds-
giverne forpligtet sig til at løfte antallet af praktikplad-
ser med 8.000 – 10.000 i forhold til niveauet i 2016, 
hvor der blev indgået mere end 34.000 uddannelses-
aftaler. Målsætningen indfases gradvist frem mod 
2025. Allerede i 2018 indebærer aftalen, at der skal 
indgås 2.100 flere praktikaftaler end i 2016.

DI arbejder målrettet med virksomhederne om at 
tage ansvar og oprette flere praktikpladser, så vi i 
fremtiden har de faglærte, vi ved, der bliver brug for.

MÆRKESAG 4: Lettere rekruttering af 
udenlandsk arbejdskraft
Hvis globaliseringens muligheder skal gribes, er det 
centralt, at udenlandsk arbejdskraft er tilgængelig for 
danske virksomheder. Herunder skal Danmark være 
et land, som er attraktivt for udenlandske talenter. 
Samtidig melder virksomhederne om mangel på kva-
lificeret arbejdskraft i Danmark, og antallet af forgæ-
ves rekrutteringer er på det højeste niveau siden før 
finanskrisen.

Fra politisk hold har der de senere år snarere været 
fokus på stramninger end på at gøre det lettere for 
virksomheder at rekruttere internationalt. Senest i 
sommeren 2017 vedtog et flertal udenom regeringen, 
at beløbsordningen skulle skærpes yderligere med 
kravet om udbetaling af løn til dansk bankkonto. Det-
te har gjort det vanskeligere for virksomhederne at 
benytte ordningen, særligt når det gælder korttidso-
phold.

Mærkesag 4 har fokus på færre administrative barrie-
rer for danske virksomheders rekruttering af kvalifi-

Mange virksomheder mærker fremgang 
i efterspørgsel og beskæftigelse. I 
mange tilfælde er det dog vanskeligt for 
virksomhederne at finde de medarbejdere, 
der er brug for.
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ceret udenlandsk arbejdskraft. Ligeledes er fokus på 
at koordinere indsatser på tværs af offentlige myndig-
heder, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner for at 
brande Danmark som karrieredestination. Envidere 
er det vigtige at bidrage til en positiv debat om kvalifi-
ceret udenlandsk arbejdskraft, som er tydeligt adskilt 
fra flygtninge- og indvandrerdebatten.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN

I forbindelse med Disruptionsrådets møde 29. ja-
nuar 2018 udsendte Finansministeriet en analyse af 
ordninger til international rekruttering. Analysen vi-
ser, at højtkvalificerede udenlandske medarbejderne 
på beløbsordningen årligt bidrager med en milliard 
kroner til statskassen. Beskæftigelsesminister Troels 
Lund Poulsen har varslet, at regeringen vil præsente-
re en ny strategi for international rekruttering efter 
sommerferien. 

DI indsendte 16 forslag til regelforenkling på området 
til Virksomhedsforum for Enklere Regler i efteråret 
2017. Regeringen har indtil videre givet tilbagemel-
ding på 10 ud af de 16 forslag med tilsagn om gennem-
førelse eller delvis gennemførelse af 8 af de 10 forslag.

Der vil komme flere anledninger i 2018 til at påpege 
behovet for at lette virksomhedernes rekruttering af 
udenlandsk arbejdskraft blandt andet ved DI’s Top-
møde i september. 

MÆRKESAG 5: Bedre integration via 
arbejdsmarkedet
Der ligger et betydeligt beskæftigelsespotentiale, hvis 
man kan få endnu flere af de nytilkomne flygtninge ud 
på arbejdsmarkedet, reducere antallet af indvandrere 
på offentlig forsørgelse og øge uddannelsesniveauet 
blandt efterkommerne. Det vil samtidig reducere de 
høje årlige offentlige udgifter til gruppen.

Indvandrere og efterkommere vil udgøre en stigende 
andel af den erhvervsaktive befolkning. I 2030 ventes 
hver femte i befolkningen i alderen 20 – 69 år at være 
indvandrer eller efterkommer. Hvis ikke man forbed-
rer integrationen for denne gruppe, vil indvandrere og 
efterkommere i 2030 udgøre 35 pct. af de 20 – 64-åri-
ge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddan-
nelse. I dag er denne andel 26 pct.

Dermed er fokus for mærkesag 5, at andelen af flygt-
ninge og familiesammenførte flygtninge i beskæf-
tigelse fortsætter med at stige. Ligeledes skal flere 

indvandre på kontanthjælp gøres jobparate og derved 
komme tættere på arbejdsmarkedet. Og så skal antal-
let af indvandrere på kontanthjælp  reduceres.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN 

Efter Trepartsaftalen i marts 2016 er mange flygtninge 
kommet i job. Aftalen indeholder bl.a. en omlægning 
af integrationsindsatsen for nytilkomne flygtning og 
familiesammenførte. Siden marts 2016 er antallet af 
beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte til 
flygtninge steget fra ca. 5.500 personer til ca. 13.700 
personer, hvilket er en stigning på 150 pct. Andelen 
af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der 
er i beskæftigelse, er steget fra 16 pct. i marts 2016 til 
31 pct. i marts 2018.

DI mener, at de gode takter, der er kommet med den 
nye integrationsindsats, skal fortsætte. Derudover 
bør de gode erfaringer med et mere målrettet jobfo-
kus overføres til kontanthjælpsmodtagere, der har 
brug for en mere aktiv beskæftigelsespolitik for at 
komme i job.

MÆRKESAG 6: Øget kvalitet og relevans i 
universitetsuddannelserne
Som nævnt er manglen på kvalificeret arbejdskraft 
en af de største udfordringer for DI's medlemsvirk-
somheder. Samtidig medfører digitalisering og den 
teknologiske udvikling, at der sker en stadig hastigere 
udvikling af krav til kompetencer blandt medarbej-
derne. DI har således fokus på universiteternes evne 
til at uddanne højtuddannet arbejdskraft, som har 
kompetencer til umiddelbart at indgå på det danske 
arbejdsmarked.

Fokus for mærkesag 6 er således 

•  At uddannelsernes kvalitet og relevans styrkes

•  At optaget styrkes og målrettes

•  At der kommer fokus på at tiltrække og fastholde 
talenter fra både Danmark og udlandet

• At de studerende i højere grad tager 
ansvar for deres egen læring

• At der kommer fokus på fremtidens kompetencer.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN 
Regeringen nedsatte i april 2017 Udvalg om bedre 
universitetsuddannelser, hvor DI var et af udvalgs-
medlemmerne. Formålet var at undersøge, hvordan 
universitetsuddannelserne kan styrkes – i forhold til 
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indhold, længde og opbygning. Udvalget offentlig-
gjorde i marts 2018 sin endelige rapport med 37 an-
befalinger. DI mener, at anbefalingerne rummer en 
række gode forslag til både at hæve kvaliteten og rele-
vansen af uddannelserne.

Uddannelses- og forskningsministeren har prokla-
meret, at han vil udvide retskravet. Ligeledes har han 
tilkendegivet at ville afskaffe den såkaldte kvikbonus, 
hvor karaktergennemsnit kan ganges med 1,08, hvis 
studerende søger optagelse på en videregående ud-
dannelse senest to år efter endt adgangsgivende eksa-
men. Det forventes, at de politiske drøftelser og for-
handlinger – med baggrund i udvalgets anbefalinger 
– vil forsætte i andet halvår af 2018 samt start 2019.

Samtidig har DI arbejdet for at øge uddannelseskvali-
teten via flere midler til uddannelse gennem omlæg-
ning af SU. DI mener, at der skal være SU til de første 
tre år af alle videregående uddannelser og derefter 
lån. DI er i maj blevet bakket op af en ny analyse fra 
de økonomiske vismænd.

Teknologipagten har sat en ambitiøs målsætning om, 
at antallet af danske studerende, der gennemfører en 
STEM-videregående uddannelse (Science, Techno-
logy, Engineering, Mathematics), skal løftes med 20 
pct. inden 2018. Dette mål kan bl.a. opnås ved fokus 
på optagelsessystemet og dimensionering.

De internationale studerende er en god forretning for 
Danmark. Det viste Danske Universiteter i en analyse 
i 2018. DI har i perioden samtidig afholdt konkrete 
matchmaking-arrangementer mellem virksomheder 
og internationale universitetsstuderende, herunder 
på it-området. 

DI har samtidig arbejdet for, at flere universitetsstu-
derende skriver speciale- eller praktikopgave i samar-
bejde med en virksomhed. DI har i den forbindelse 
været med til at udarbejde en pjece om reglerne på 
området.

Danske virksomheder blandt de mest 
produktive og innovative i verden

MÆRKESAG 7: Fokuseret forskning og 
innovative løsninger

Virksomheder har behov for nye idéer og viden til at 
udvikle nye produkter og løsninger. Ingen virksomhe-
der har al viden selv, og de kan derfor med stor fordel 

samarbejde med stærke offentlige forskningsinstitu-
tioner. Stærke videnmiljøer i Danmark kan samtidig 
fastholde og tiltrække virksomheder, investeringer og 
talenter.

Konkrete mål for mærkesagen er, 

• At de offentlige forskningsinvesteringer øges 
fra 1 pct. til 1,5 pct. af BNP frem mod 2025

• At øge offentlige forskningsmidler på det 
tekniske og naturvidenskabelige område, 
så andelen stiger fra 14 pct. til 20 pct.

• At forbedre vilkår for samarbejde 
mellem universiteter og erhvervsliv.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN
DI lancerede sammen med CO-industri udspillet 
”Forskning for fremtiden” i juni 2017. Der blev taget 
godt imod udspillet, som har haft indflydelse på rege-
ringens forskningsstrategi lanceret i december 2017. 
Det er blandt andet lykkedes DI at få både regeringen 
og Socialdemokraterne til at tilslutte sig et løft af inve-
stering i teknisk forskning. 

DI offentliggjorde i februar 2018 analysen  ”Danmark 
tilbage på vidensporet IV”, som sætter fokus på, hvor-
for virksomheder investerer i forskning og udvikling 
i henholdsvis Danmark og udlandet. Analysen havde 
også fokus på virksomheders behov for typer af forsk-
ning og samarbejde med universiteter i Danmark.

I forlængelse heraf afholdt DI den 20. februar 2018 
sammen med Danske Universiteter en rundbords-
samtale med centrale aktører. Her deltog blandt an-
dre daværende uddannelses- og forskningsminister 
Søren Pind, DI’s udvalg for Forskning og Uddannelse, 
rektorer og bestyrelsesformænd fra universiteter og 
Invest in Denmark. Formålet var at drøfte Danmark 
som videnmagnet med øget tiltrækning af talenter, 
top-forskere og forsknings- og udviklingsintensive 
virksomheder.

DI’s udvalg for Forskning og Uddannelse var i maj 
2018 på studietur til Singapore sammen med rekto-
rer og universitetsdirektører for at se på videnstærke 
forskningsmiljøer og høre om strategier for at tiltræk-
ke talenter og investeringer.

Samtidig har DI haft fokus på, at de private investe-
ringer i forskning og udvikling koncentreres på fær-
re virksomheder. DI har ligeledes i 2018 fokus på at 
engagere flere virksomheder, herunder SMV’er, til at 
investere i forskning og udvikling.
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DI har gennem året samtidig haft fokus på at øge 
samarbejdet mellem universiteter og virksomheder. I 
den forbindelse afholdt DI i maj 2018 Danish IP Fair 
med i alt 400 deltagere fra universiteter, virksomhe-
der samt investorer. Arrangementet var dels en messe 
med 100 patenterede opfindelser fra universiteter og 
hospitaler, dels 250 en-til-en møder mellem forskere, 
virksomheder og investorer.

MÆRKESAG 8: Øget mobilitet og mindre 
spildtid i trafikken
Det er vigtigt for virksomhederne, at der er høj mo-
bilitet for varer og personer. Grundlaget herfor er en 
god og udbygget infrastruktur. I Lokalt Erhvervskli-
ma 2017 topper infrastruktur og transport igen listen 
over, hvor virksomhederne mener, at kommunerne 
bør sætte ind for at styrke vækstmulighederne.

Vejtrafikken stiger markant især på motorvejsnettet, 
hvor der siden 2010 er kommet 25 pct. flere biler. 
Trængslen er stigende, og DI har beregnet det sam-
fundsøkonomiske tab i 2017 til 20 mia. kr.

Mål for mærkesag 8 er, at der skal udarbejdes en ma-
sterplan for de trafikale investeringer frem mod 2030. 
Der er brug for et markant løft i investeringerne, li-
gesom DI arbejder for en samlet politisk forligskreds, 
hvor både veje og kollektiv trafik samt trafik-knude-
punkter som havne og lufthavne prioriteres. Ligele-
des er det et mål at opnå en tysk myndighedsgodken-
delse til den faste forbindelse over  Femern Bælt.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN 

DI har sat øget fokus på den trafikale infrastrukturs 
betydning for erhvervslivet, herunder i forhold til 
rekruttering af arbejdskraft. DI har også arbejdet for 
fælles EU-regler på transportområdet, herunder sær-

ligt Vejpakkens udformning og regler om udstatione-
ring, køre- og hviletid samt cabotage. 

Regeringen indgik i december 2017 en politisk afta-
le med DF og Radikale Venstre om at udbyde hele 
S-togsdriften og den tilhørende infrastruktur med det 
mål, at S-togsdriften bliver automatiseret. Og i febru-
ar 2018 indgik Regeringen, DF, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre, SF og Alternativet en politisk aftale 
om indkøb af fremtidens eltog. Forligskredsen har i 
en aftale af 12. juni 2018 givet DSB grønt lys til at ind-
købe nye el-tog med henblik på drift fra 2024.

DI har i 2017 – 18 arbejdet for, at den kollektive trafik 
i byområder styrkes, så der er et attraktivt alternativ 
til pendling i bil, og der kan frigøres plads på vejene til 
den øvrige erhvervstrafik. 

DI arbejder for, at der udformes en masterplan for in-
frastrukturinvesteringer. DI har indgået en strategisk 
alliance med CO-industri for at få investeringer i in-
frastruktur højere op på den politiske dagsorden. DI 
og CO-industri arbejder sammen om at byde ind med 
et samlet bud på løsninger for mobilitet i fremtiden. 

En ny samfundsøkonomisk analyse fra Transport-, 
Bygnings- og Boligministeriet viser, at vi som borge-
re, virksomheder og samfund bliver rigere ved at in-
vestere i infrastruktur. Analysen bygger på de nøgletal 
og den metode, som blev udviklet i DI´s analyse Den 
trafikale infrastrukturs betydning for erhvervslivet  
fra 2016.

Regeringen lancerede i juli 2017 en luftfartsstrategi, 
der indeholder 38 forskellige initiativer. DI har sam-
men med Dansk Luftfart arbejdet med indenrigs-
luftfartens inddragelse i Rejseplanen samt en statslig 
ordning for pilotuddannelsen.

I Lokalt Erhvervsklima 2017 topper 
infrastruktur og transport igen listen 
over, hvor virksomhederne mener, at 
kommunerne bør sætte ind for at styrke 
vækstmulighederne.
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DI arbejder fortsat med at sikre en tysk myndigheds-
godkendelse af forbindelse over Femern Bælt. En 
godkendelse ventes i slutningen af 2018, hvorefter 
den kan påklages til domstolene. Anlægsarbejdet for-
ventes at kunne blive igangsat i 2020.

MÆRKESAG 9: Energi til fremtiden
Danmark har i dag en førerposition som teknologisk 
pionerland inden for grøn omstilling og energieffekti-
vitet, der understøtter vækst, konkurrenceevne og be-
skæftigelse. En position, der skal bevares og udvikles.

Det kræver fokus på udformningen af rammerne for 
energi til fremtiden, hvor den danske indsats skal til-
rettelægges i et internationalt perspektiv, således, at 
der tilvejebringes mest mulig energi, produktions-
værdi, klima og grøn omstilling for pengene. Det er 
DI’s fokus for mærkesag 9.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN 

Det vigtigste initiativ på energi- og klimaområdet, har 
været indgåelsen af en ny energiaftale for perioden 
2020 – 2024. Aftalen blev indgået den 29. juni 2018 
med alle Folketingets partier. 

Med aftalen er Danmark godt på vej til at blive uaf-
hængig af fossile brændsler, og den vil gøre det muligt 
at styrke den danske eksport af energiteknologi.

Læs mere om energiaftalen på side 24.

På EU-området blev en stor del af den fremtidige 
EU-energiregulering fremlagt af EU-Kommissionen 
for halvandet år siden under overskriften ”Ren ener-
gi til alle europæere”. Siden har EU-Parlamentet og 
Rådet drøftet sagerne, og den 14. juni 2018 blev der 
indgået aftale om et bindende mål for andelen af ved-

varende energi i 2030 på 32 pct. Aftalen omfatter også 
indikative delmål for vedvarende energi i varme- og 
kølingsystemer samt for transport. 

Den 20. juni blev der dels indgået aftale om et indi-
kativt mål for energieffektivisering i 2030 på 32,5 
pct. samt en aftale for den såkaldte governancemo-
del. Denne aftale skal sikre fremdrift i medlemslan-
dene og opfyldelse af de nye EU-mål for vedvarende 
energi og energieffektivisering. DI har budt aftalerne 
velkomne og i tiden op til opfordret regeringen til at 
støtte en ambitiøs linje i forhandlingerne.

MÆRKESAG 10: Fra digitale planer  
til konkret politik
Danmark er et af verdens mest digitale lande og er 
igen i foråret 2018 blevet kåret til at være EU’s mest 
digitale land. Det er gode nyheder, for digitalisering er 
blevet et afgørende konkurrenceparameter for både 
virksomheder og lande. Derfor er digitalisering igen-
nem de seneste par år blevet en hjørnesten i alt fra ud-
dannelses- til sundheds- og forsvarsudspil. 

STATUS PÅ MÆRKESAGEN
I de seneste år, er der blevet lanceret digitaliserings-
strategier bl.a. for den offentlige administration, digi-
tal sundhed, it-styring i staten og digitaliseringsparat 
lovgivning. Her har DI’s fokus på mærkesag 10 været 
med til at sikre, at de mange strategier, anbefalinger, 
råd og paneler blev fulgt op af politiske beslutninger 
om markante ambitiøse mål og reelle omstillinger, 
der for alvor kan sikre Danmarks status som digitalt 
foregangsland.

I det seneste år er der også blevet taget en lang række 
politiske initiativer, der har trukket Danmark i den 
rigtige retning.

Det vigtigste initiativ på energi- og 
klimaområdet, har været indgåelsen af en 
ny energiaftale for perioden 2020 – 2024. 
Aftalen blev indgået den 29. juni 2018 med 
alle Folketingets partier. 
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Mest markant er aftalen om Danmarks digitale 
vækst, der afsatte cirka 1 mia. kr. til gennem en lang 
række digitale initiativer at styrke Danmarks digitale 
kompetencer, og løfte danske virksomheder. Det er et 
arbejde, der ligger i forlængelse af DI's digitalisering-
indsats, der sluttede ultimo 2017. Ligeledes er der 
Regeringens nationale strategi for cyber- og informa-
tionssikkerhed, som afsatte 1,5 mia. kr. til et styrket 
dansk forsvar mod cybertrusler frem mod 2023. Vide-
re er der også en række øvrige forlig og aftaler blandt 
andet inden for digital sundhed og telepolitik, som 
også er markante skridt i den rigtige retning.

MÆRKESAG 11: Cirkulær Økonomi  
– ny politik, der løfter virksomhederne
Danske virksomheder er i fuld gang med at genan-
vende ressourcerne i vores affald, designe produkter, 
så de lettere kan repareres og bruges igen. Også helt 
nye forretningsmodeller bliver taget i brug, hvor man 
sælger services i stedet for fysiske produkter. Cirku-
lær økonomi kan levere løsninger på globale udfor-
dringer, som den voksende verdensbefolkning og sti-
gende velstand skaber i form af overtræk på jordens 
 ressourcer.

Formår danske virksomheder at finde nye cirkulære 
løsninger vil virksomhederne stå med morgendagens 
løsninger, som vil blive efterspurgt i hele verden. DI 
har derfor sat et ambitiøst mål om, at danske virk-
somheder skal være blandt de mest ressourceeffekti-
ve i verden i 2025. 

Fokusområder for mærkesag 11 er

•  At regeringen gennemfører 
forsyningsstrategien fra 2016

• At sikre en ambitiøs regeringsstrategi 
for cirkulær økonomi

• At få styrket Miljøstyrelsens 
kontrol og overvågning i relation til 
kemiindsatsen i årene 2018 – 2021

• At der både på EU-plan og i Danmark er 
fokus på cirkulær økonomi inden for plast

•  At det reviderede drikkevandsdirektiv udvides 
med en målsætning om reduceret vandtab 
gennem dansk vandmiljøteknologi.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN
Cirkulær økonomi og affaldsområdet fylder en del 
både i EU og herhjemme – og blandt DI-virksomhe-

der ser vi hele tiden nye cirkulære forretningsmodel-
ler og løsninger poppe op. Vi venter dog stadig på re-
geringens strategi om cirkulær økonomi. 

På affaldsområdet forventes flere politiske udspil sat 
i gang i løbet af 2018 – herunder forhandlinger om af-
faldsdelen af regeringens forsyningsstrategi samt ud-
vikling af en national plaststrategi. Begge dele lader 
dog vente på sig.

Den 22. maj 2018 vedtog Rådet en revision af EU’s af-
faldsdirektiver. Der er sat nye mål for genanvendelse, 
krav om indsamling af tekstil og organisk affald samt 
krav til producentansvar på emballage. EU-Kommis-
sionen efterlyser i sin plaststrategi forpligtigelser fra 
virksomheder om, hvor store mængder plast, de vil 
genanvende. DI har derfor igangsat ”Erhvervsinitiativ 
for god plastpraksis 2025”, hvor DI-medlemmer kan 
fortælle om deres indsats for plastgenanvendelse.

På trods af de ekstra midler, der er afsat til kontrol og 
overvågning i den nationale kemiindsats, har virk-
somhederne endnu ikke set et øget kontrolniveau.

I Kommissionens udkast til revideret drikkevandsdi-
rektiv stilles der krav om information til forbrugere 
om vandtab. DI arbejder på at skærpe fokus på vand-
tab i direktivet gennem dialog med relevante EU-par-
lamentarikere.

MÆRKESAG 12: Regional udvikling, der 
skaber vækst
Der er fokus på, hvordan vi i Danmark på lokalt og 
regionalt niveau understøtter udvikling og vækst. 
Samtidig er det en ambition bredt i det politiske spek-
trum, at udvikle et Danmark i vækst og balance. For 
erhvervslivet er afsættet, at danske virksomheder er 
spredt over hele landet – så når vi forbedrer virksom-
hedernes muligheder for at skabe arbejdspladser, så 
styrker det hele landet.

Derfor sætter DI i 2018 – 2019 særligt fokus på virk-
somhedernes lokale og regionale vilkår. Med afsæt i 
en styrket dialog med medlemmerne finder vi nye og 
flere veje til, at DI’s regionalforeninger kan påvirke 
lokale og regionale beslutningstagere samtidig med, 
at DI på nationalt niveau udbygger anbefalingerne til, 
hvordan man kan skabe vækst i hele landet.

Mærkesagen har fokus på udarbejdelsen af udvik-
lingsstrategier i DI’s 19 regionalforeninger samt ud-
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bygge hvordan at regionale behov integreres i det na-
tionale politiske arbejde.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN 

I DI's regionalforeninger er der blevet udviklet regio-
nale udviklingsstrategier, som tager højde for lokale 
og regionale forhold.

Strategierne er præsenteret på de regionale er-
hvervstræf, afholdt i april til juni 2018. Hver enkelt 
strategi tager udgangspunkt i de helt særlige karakte-
ristika og prioriteringer, der er for det område, som 
regionalforeningen dækker.

Udfordringer og prioriteringer er udvalgt på baggrund 
af workshops, afholdt med medlemsvirksomheder 
i samtlige af DI’s 19 regionalforeninger. De enkelte 
workshops har været forankret i regionalforeninger-
nes bestyrelser, og i alt har cirka 200 repræsentanter 
fra DI’s medlemsvirksomheder deltaget i processen.

Strategierne bygger bro mellem DI’s overordnede po-
litiske prioriteringer (i f.eks. DI’s 2025-plan og i DI’s 
politiske mærkesager for 2018) og de helt konkrete 
regionale udfordringer i hvert område, som regional-
foreningerne arbejder med.

En række temaer går bredt igen over de 19 regional-
foreninger:

• Mangel på medarbejdere

• Oprettelse af flere praktikpladser

• Sikring af kvaliteten af erhvervsuddannelserne

• Investeringer i infrastruktur

• Samarbejdet med kommunerne

Strategierne for de 19 regionalforeninger kan findes på 
DI’s hjemmeside under hver enkelt regionalforening 
eller ved henvendelse til DI’s  regionalforeninger.

MÆRKESAG 13: Strømlinet erhvervsfremme
Den offentlige erhvervsfremmeindsats har til for-
mål at understøtte erhvervslivet blandt andet ved at 
fremme vækst, produktivitet og forskning i dansk er-
hvervsliv. Ifølge regeringens kortlægning af erhvervs-
fremmeområdet bruger stat, regioner og kommuner 
samlet set 4,7 mia. kr. årligt på erhvervsfremme, og 
hertil kommer knap 500 mio. kr. i turismefremme.

Det er DI’s vurdering, at den offentlige erhvervsfrem-
meindsats bør være væsentligt slankere. Strukturen 
har de senere år medvirket til, at både stat, regioner 
og kommuner har igangsat overlappende initiativer, 
der har bidraget til en øget kompleksitet. DI mener, 
at der bør strammes op på styringen af midlerne allo-
keret til erhvervsfremme, så det sikres, at tilbuddene 
reelt er efterspurgte og leveres med høj kvalitet.

DI har særligt prioriteret at offentlig erhvervsfremme

1. Skal være efterspørgsels- og brugerdrevet

2. Skal være samlet i et lovgrundlag og en strategi

3. Skal effektmåles i forhold til 
bidrag til produktivitet

4. Skal styres af en klar arbejdsdeling 
mellem aktører

5. Skal være lettilgængelig for virksomheder

6. Ikke må konkurrere med private tilbud

7. Skal være underlagt en stærk erhvervsindflydelse

Derudover har DI haft som princip at eventuelle be-
sparelser skal bruges på at forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN 

Den 24. maj 2018 indgik regeringen og DF en aftale 
om en ny struktur for offentlig erhvervsfremme. Af-
talen giver virksomhederne lettere adgang til hjælp og 
vejledning om blandt andet internationale aktiviteter, 
innovation og finansiering. Derudover underbygges 
kommunernes rolle som nøgleaktører i systemet. Og 
endelig slår aftalen også fast, at det skal være slut med 
overlappende ydelser i systemet.

DI vurderer, at den indgåede aftale i vid udstrækning 
lever op til DI’s prioriteter inden for erhvervsfremme-
området. For DI’s vedkommende startede processen 
med en række analyser af medlemmernes opfattelse 
af systemet, høring i diverse udvalg samt endelig fast-
læggelse af DI’s mandat og prioriteter i hovedbestyrel-
sen den 30. august 2016

Aftalen er den foreløbige kulmination på et langt for-
løb med grundige kortlægninger og analyser af om-
rådet. Således nedsatte regeringen den 28. juni 2017 
et Forenklingsudvalg med ni medlemmer, heraf syv 
repræsentanter fra erhvervslivet. Udvalgets arbejde 
mundede den 6. april 2018 ud i 26 konkrete forslag 
til forenkling. Disse forslag har vægtet tungt i den ind-
gåede aftale.
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Efter aftalen i maj er den videre proces, at den poli-
tiske aftale i første omgang skal udmøntes i Lov om 
erhvervsfremme. Senere skal lovteksten implemen-
teres, og virksomhedsrepræsentanter til de tværkom-
munale og den nationale erhvervsfremmebestyrelse 
skal udpeges.

DI vil følge implementeringsfasen tæt for at sørge for, 
at det brede erhvervslivs interesser varetages.

Et åbent samfund, der griber de 
globale muligheder

MÆRKESAG 14: Verdensmål er drivkraft for 
internationale muligheder
I 2015 vedtog verdens lande 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål. 
Verdensmålene er universelle, gensidigt afhængige og 
balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvik-
ling: økonomisk, social og miljømæssig. 

Danmark er allerede blandt de lande, som er godt 
rustet til at bidrage til den globale opnåelse af ver-
densmålene. Det er vi først og fremmest, fordi de 
danske virksomheder er i fuld gang med at udvikle og 
levere mange af løsningerne. 

Verdensmålene ligger godt i tråd med DI’s overord-
nede vision og DI’s 2025-plan. Danske virksomheder 
har viden, teknologi og løsninger, der kan bidrage til, 
at vi når verdensmålene – både i Danmark og globalt. 

Derfor arbejder vi for, at de danske rammevilkår giver 
det bedst mulige afsæt for, at danske virksomheder 
kan gribe de internationale muligheder, der skabes 
som effekt af verdensmålene.

STATUS PÅ MÆRKESAGEN 

Der er et stærkt stigende fokus på verdensmålene i 
regeringen, Folketinget, ministerier og kommuner. 
Det samme gælder civilsamfundet og de akademiske 
miljøer i Danmark.

DI har markeret sig som den primære erhvervsorga-
nisation i relation til verdensmålene gennem dialog 
med de vigtigste interessenter samt ved forskellige 
arrangementer. Eksempler herpå er fokus på Ver-
densmålene ved DI’s Topmøde sidste år og udstillin-
gen i DI’s foyer med titlen Generation Verdensmålene 
i oktober 2017 til januar 2018. DI har samtidig sat 
fokus på erhvervslivet som en afgørende aktør, hvis 
verdensmålene skal nås.

Fokus er nu først og fremmest på at sikre, at dialogen 
udmønter sig i politisk handling. Det betyder, at DI 
sætter fokus på barrierer i det danske erhvervsklima, 
der særligt står i vejen for udvikling og afsætning af 
danske verdensmålsløsninger på det globale marked. 
DI leverer desuden konkrete forslag til, hvordan dan-
ske verdensmålsløsninger kan få nemmere adgang til 
markeder uden for Danmark.

DI arbejder desuden med verdensmålene i regi af 
FN's Global Compact. Se mere på side 39.
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STØRRE TILTAG  
OG INDSATSER
DI ønsker at præge og tage ansvar for samfundsudviklingen. Det 
har DI gjort ved initiativer omkring skabelse af praktikpladser, 
Teknologipagten, digitalisering og energiaftalen.

Flere praktikpladser – flere faglærte
Som led i trepartsaftalen mellem regeringen og ar-
bejdsmarkedets parter fra august 2016 skal der ske 
et løft i antallet af praktikpladser til erhvervsuddan-
nelseselever. Dette løft skal understøtte, at der bliver 
uddannet flere faglærte, så virksomhederne sikres ad-
gang til de kvalificerede faglærte medarbejdere, som 
de efterspørger.

Konkret skal der ske et løft i antallet af indgåede ud-
dannelsesaftaler på 2.100 i 2018 og 8.000 – 10.000 ud-
dannelsesaftaler i 2025 i forhold til niveauet i 2016. 
Virksomhederne har en direkte rolle og et klart an-
svar for at indgå uddannelsesaftaler og oprette flere 
praktikpladser.

Både virksomhedernes aktuelle behov for faglært ar-
bejdskraft samt fremskrivninger for det kommende 
behov, understreger nødvendigheden af et øget antal 
praktikpladser. DI følger nøje udviklingen i antallet af 
praktikpladser, da virksomhedernes bidrag til at nå 
aftalens målsætninger har stor betydning. Det er bag-
grunden for, at DI før sommerferien 2018 har skrevet 
til alle medlemmer med opfordring til, at alle virk-
somheder leverer deres bidrag til, at målsætningerne 
fra aftalen indfries.

En ny omfordelingsordning Praktikplads-AUB (Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag) blev indført fra 

1. januar 2018 til at understøtte oprettelsen af flere 
praktikpladser. Den nye ordning er en del af treparts-
aftalen fra august 2016. Ordningen omfordeler midler 
mellem virksomheder, der har erhvervsuddannede 
medarbejdere – altså fra de virksomheder, som ud-
danner færrest, til de, som uddanner flest elever. 

Alle virksomheder har primo januar 2018 modtaget 
information om ordningen. De virksomheder, som er 
omfattet af ordningen, har medio april modtaget en 
foreløbig opgørelse over deres bidrag til ordningen – 
baseret på de senest kendte tal om virksomhedens 
medarbejder- og elevsammensætning. 

Virksomhederne kan løbende følge udviklin-
gen i deres bidrag på selvbetjeningssiderne på  
virk.dk/praktikplads-aub. Bidraget for 2018 gøres en-
deligt op i foråret 2019 og vil blive opkrævet/modreg-
net i forbindelse med Samlet Betaling til ATP i andet  
kvartal 2019.

Mere fleksibelt voksen- og 
efteruddannelsessystem
I oktober 2017 fulgte den tredje trepartsaftale mellem 
regeringen og arbejdsmarkedets parter. Aftalen havde 
fokus på at sikre, at virksomhederne har mulighed for 
at udbygge medarbejdernes kvalifikationer. Det skal 
være med til at sikre, at medarbejdere og ledige har 

http://virk.dk/praktikplads-aub
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adgang til efteruddannelsestilbud. Finansieringen af 
aftalens elementer er sikret frem til 2021.

DI har under aftalen arbejdet for at sikre virksomhe-
derne bedre vilkår ved brug af det offentlige efterud-
dannelsessystem. Med aftalen er der allokeret midler 
til at forhøje løntabsgodtgørelsen ved deltagelse i kur-
ser. Det gælder for kurser om arbejdsmarkedsuddan-
nelser (AMU-kurser) og almen voksenuddannelse på 
grundlæggende niveau (læse- og regnekurser samt 
ordblindeundervisning) fra 80 til 100 pct. af maksi-
male dagpenge.

Virksomhedernes voksen- og efteruddannelsesbidrag 
(VEU-bidrag) er blevet reduceret, så det harmonerer 
med de udgifter, som er forbundet med VEU-godt-
gørelsen i både 2017 og 2018. Bidraget vil ligeledes 
blive reguleret, så det balancerer med godtgørelsen 
 fremadrettet.

Aftalen har ligeledes medvirket til at forbedre økono-
mien for udbyderne af AMU-kurser gennem forhøjel-
se af taxametrene.

Gennem deltagelse i de paritetiske efteruddannelses-
udvalg har DI været involveret i at gennemgå nuvæ-
rende AMU-kurser med henblik på at sanere og om-
strukturere i kursustilbuddene. Videre har DI været 
involveret i at udvikle test til AMU-kurserne for at 
afprøve, om kursisterne når de opstillede mål. 

DI deltager i arbejdsgrupper, som har til opgave at 
definere indholdet i de to nye fag – engelsk og opga-
veløsning med it – inden for forbedrende voksenun-
dervisning (FVU). Ligesom DI også bidrager til arbej-
det med at sikre et relevant efteruddannelsestilbud på 
videregående niveau til faglærte og ufaglærte. Endelig 
arbejdes der også med at udbrede anvendelse af digi-
tal undervisningsteknologi, som skal medvirke til, at 
kurserne kan gennemføres mere fleksibelt.

Historisk energiaftale på plads
Regeringen og et enigt Folketing indgik den 29. juni 
2018 en ny energiaftale for perioden frem til 2024, 
der muliggør, at der kan opnås en vedvarende energi- 
andel af det samlede energiforbrug på 55 pct. i 2030. 
Det er første gang, at et energiforlig er bakket op af 
alle Folketingets partier. Aftalen prioriterer konkrete 
initiativer for 0,5 mia. kr. i 2019 stigende til 2,7 mia. 
kr. i 2024.

Med aftalen gennemføres et kursskifte i dansk ener-
gipolitik, hvor markedet og teknologiudviklingen i 
højere grad skal benyttes til at drive den grønne om-
stilling. Hovedelementerne i aftalen består af 

• øget konkurrenceudsættelse af udbygningen 
med vedvarende energi og energispareindsatsen

• afgiftstilpasning, der fremmer grøn 
omstilling og billigere energi

• modernisering af varmesektoren, 

• et integreret og fleksibelt 
energisystem i verdensklasse

• en styrket forsknings- og eksportindsats.

Energiaftalen er fuldt finansieret inden for rammer-
ne af den økonomiske planlægning frem mod 2025. 
Aftalen finansieres blandt andet af et bidrag fra det fi-
nanspolitiske råderum. Herudover indgår blandt an-
det midler tilvejebragt på energiområdet for eksem-
pel frigivne midler som følge af overkompensation til 
støtten til biomasse og biogas.

DI har på alle niveauer været meget tæt på processen 
vedrørende indgåelsen af energiaftalen, lige fra em-
bedsmænd til ministre samt politiske partier med 
henblik på at fremme DI’s synspunkter. Dermed af-
spejler aftalen en lang række at DI’s prioriteter, og DI 
har hilst aftalen velkommen.

Teknologipagten
24. april lancerede regeringen Teknologipagten. DI 
udgjorde sammen med Dansk Metal, Ingeniørfor-
eningen IDA og ATV (Akademiet for de Tekniske 
Videnskaber) den oprindelige initiativgruppe. Efter 
at have besøgt Holland foreslog initiativgruppen til 
statsministeren, at Danmark burde lade sig inspirere 
af det hollandske initiativ og erfaringer.

Teknologipagten ledes af et Teknologipagt Råd. Her 
sidder direktør for Netcompany A/S, André Rogac-
zewski som formand, og DI’s viceadm. direktør Kim 
Graugaard indgår ligeledes i rådet. 

Helt overordnet er målet, at virksomhederne om 10 
år ikke skal opleve omfattende mangel på arbejds-
kraft inden for det såkaldte STEM-område (Science, 
Technology, Engineering and Math). 
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Dette understøttes af konkrete delmål om,

• At antallet af personer, der gennemfører en 
erhvervsfaglig STEM-uddannelse, skal løftes  
med 20 pct.

• At antallet af danske studerende, der 
gennemfører en ikke-dimensioneret 
videregående STEM-uddannelse, ligeledes  
skal løftes med 20 pct. 

• At 250 virksomheder skal tilslutte 
sig og deltager i pagten

• At mindst 150.000 personer har 
deltaget i pagtens aktiviteter.

Teknologipagten adskiller sig fra tidligere forsøg på at 
nå målsætningen ved ikke i udgangspunktet at have 
selvstændige indsatser. I stedet er det ambitionen, at 
aktører som virksomheder, organisationer, uddan-
nelsesinstitutioner og offentlige myndigheder hver 
især kan tilslutte sig pagten med konkrete indsatser, 
og at pagten kan være en paraply over disse indsatser, 
som kan sikre synlighed og koordination.

Tidligere forsøg på kortlægninger har nemlig vist, at 
der findes rigtig mange indsatser rundt om i landet. 
Men indsatserne er ukoordinerede, og der har ikke 
været tilstrækkelig opmærksomhed på opfølgning og 
erfaringsudveksling.

Det er muligt at tilslutte sig pagten som enten am-
bassadør, hvor man forpligter sig til at udbrede viden 
om pagten, eller som projektpartner, hvor man bidra-
ger med et konkret projekt. DI har tilsluttet sig som 
ambassadør og været initiativtager til etablering af 
en enhed i DA, som skal understøtte skole-virksom-
hedssamarbejde. DA har derfor tilsluttet sig Teknolo-
gipagten som projektpartner.

Digitalisering
Digitalisering har i de seneste år fyldt meget i DI. 
Blandt andet har DI i en dedikeret Digitialiseringsind-
sats inspireret over 3.000 virksomheder til at gribe de 
digitale muligheder, ligesom DI har udviklet vejled-
ningsmateriale og digitale håndbøger.

Politisk har digitalisering fyldt meget. Regeringen 
har i januar 2018 lanceret en samlet strategi for Dan-
marks digitale vækst. Efterfølgende er der indgået en 
politisk aftale om at afsætte cirka en mia. kr. til en 
række initiativer frem mod 2025. 

Blandt initiativerne kan bl.a. fremhæves Digital Hub 
Denmark, der blandt andet skal markedsføre Dan-
mark som digitalt foregangsland og fremme adgangen 
til de rette digitale kompetencer. Teknologipagten er 
ligeledes et initiativ, som kan fremhæves.

Der er stor overensstemmelse mellem de anbefalin-
ger, som DI’s Digitaliseringspanel afleverede til rege-
ringen i november 2017, og den endelige aftale, og DI 
er således tilfreds med aftalen.

Regeringen, KL og Danske Regioner har i januar 2018 
indgået aftale om digital sundhed for 2018 – 2022. DI 
støtter strategien men ønsker flere midler afsat til in-
vesteringer i en digital offentlig sektor.

I maj 2018 offentliggjorde regeringen en natio-
nal cyber- og informationssikkerhedsstrategi for 
2018 – 2021 med 25 initiativer. DI er enig i det vigtige 
fokus på cybersikkerhed men havde bl.a. gerne set, at 
der var flere konkrete målsætninger for Danmarks di-
gitale sikkerhed og et større fokus på virksomheders 
 sikkerhed. 

Endelig blev der i maj 2018 indgået forlig med samt-
lige partier i Folketinget om den fremtidige politik 
på teleområdet i Danmark. Forliget erstattede det 
tidligere fra 1999 og skal fremme god mobil- og bred-
båndsdækning i hele landet og sikre, at Danmark er i 
front med 5G-mobilteknologi. 

DI støtter forliget og er tilfreds med, at den markeds-
baserede og teknologineutrale tilgang til telepolitik-
ken fastholdes, da det bl.a. er den, der har givet Dan-
mark EU’s bedste mobildækning.

Samtidig ser DI frem til at bidrage til en national 
handlingsplan for 5G-teknologi, så danske borgere og 
virksomheder kan få afgang til den nyeste generation 
af digital infrastruktur.

Persondataforordningen
DI har i det forgangne år iværksat en stor indsats for 
at forberede medlemmerne på de nye persondatareg-
ler, der trådte i kraft den 25. maj 2018.

HJEMMESIDE

På DI’s Persondatasite (di.dk/persondata) er en lang 
række vejledninger og værktøjer til rådighed for 

http://di.dk/persondata
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medlemmerne på dansk og engelsk, som praktisk 
bistår med at implementere reglerne i den enkelte 
 virksomhed. 

ARRANGEMENTER
DI har afholdt en række arrangementer om person-
data i hele landet. På disse roadshows om Personda-
taforordningen har DI bl.a. besøgt Esbjerg, Rønne, 
Aarhus, Aalborg, Ringsted, Middelfart, Sønderborg, 
Glostrup, Helsingør og Herning. Herudover har både 
Personalejura samt flere af brancheforeningerne i DI 
afholdt særarrangementer. 

I alt har over 2.500 virksomheder deltaget i disse ar-
rangementer. Evalueringerne har været positive, hvor 
95 pct. har tilkendegivet, at de var enten ”meget til-
freds” eller ”tilfreds”. Flere af arrangementerne er 
blevet streamet og optaget på video og gjort tilgænge-
lige for medlemmerne på DI’s Persondatasite. 

Derudover har DI løbende besøgt og holdt oplæg om 
Persondataforordningen for en række virksomheder 
og foreninger rundt omkring i hele landet.

NETVÆRK

DI har drevet et netværk for større virksomheder, der 
har mødtes månedligt og drøftet relevante, person-
dataretlige problemstillinger. Herudover har DI et 
persondatanetværk bestående af omkring 400 virk-
somheder, hvorigennem virksomheder har kunnet 
modtage nyhedsbreve om Persondataforordningen 
og nye vejledninger samt invitationer til arrangemen-
ter om persondata.

EKSTERN KOMMUNIKATION

I det forgangne år har Personalejura bragt nyheder 
om persondata i nyhedsbrevet DI Personale Update 
med i alt 11.800 modtagere. Nyhederne har været for-
delt på brevkassespørgsmål samt orientering om DI’s 
Persondatasite, DI-arrangementer og vejledninger fra 
Datatilsynet.

Personalejura har også udsendt podcasts om udvalgte 
persondataemner, ligesom DI Business satte fokus på 
Persondataforordningen i maj 2018. 

POLITISK INDSATS
DI har været aktiv i behandlingen af Databeskyttel-
sesloven samt været i dialog med Datatilsynet, Digita-
liseringsstyrelsen og Justitsministeriets Databeskyt-
telseskontor. DI har således løbende givet input til 

myndighedernes vejledninger, således at de har fået 
en mere praktisk og anvendelig virksomhedsvinkling.

Frihandel under pres og FN’s 
verdensmål
De seneste år har flere store økonomier, særligt USA 
og Kina, sat det globale, regelbaserede frihandels-
system forankret i Verdenshandelsorganisationen 
(WTO) under pres. Det er en alvorlig udfordring for 
en lille, åben og eksportorienteret økonomi som 
Danmarks. Respekt for multilaterale institutioner 
og effektiv håndhævelse af de fælles spilleregler er 
afgørende for mange danske virksomheders vækst og 
konkurrenceevne.

I den kontekst har DI arbejdet intensivt på at fasthol-
de EU’s ambitiøse frihandelskurs og urokkelige støtte 
til WTO. Det har konkret udmøntet sig i input til de 
succesfulde forhandlinger om nye EU-frihandelsafta-
ler med blandt andet Canada, Japan og Singapore. DI 
har ligeledes ydet praktisk rådgivning til virksomhe-
derne, hvad angår de konkrete nye muligheder, som 
EU’s politiske aftaler giver anledning til. 

DI har også arbejdet på at modstå det politiske pres 
fra visse EU-lande om at gengælde amerikanske og 
kinesiske handels- og investeringsbarrierer med til-
svarende europæisk protektionisme. Med input fra 
medlemsvirksomhederne har DI derimod sat fokus 
på at fremme nye muligheder for grænseoverskriden-
de handel – herunder særligt tjenesteydelser og den 
datadrevne økonomi. 

Med inspiration fra virksomhederne arbejder DI lige-
ledes på at fremme en større sammentænkning mel-
lem EU’s udviklings- og handelspolitik. Dette gælder 
ikke mindst i arbejdet med at forny EU’s rammeafta-
ler med lande i Afrika, Caribien og Stillehavet, hvor 
DI har stået i spidsen for europæisk erhvervslivs in-
put til Europa-Kommissionen.

DI har også været central bannerfører for FN’s Ver-
densmål. Et eksempel er det igangværende projekt 
”Fra filantropi til forretning”, hvor DI sammen med 
Industriens Fond og Global Compact Network sætter 
fokus på 21 virksomheders konkrete muligheder for at 
omsætte verdensmålene til nye  forretningsmodeller.
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DI’s internationale og europapolitiske 
arbejde
Danske virksomheder støder ikke kun på barrierer 
for frihandel, når det gælder eksport uden for Europa. 
Inden for EU’s indre marked oplever virksomhederne 
problemer med nationale særregler og ujævn imple-
mentering af de fælles regler. DI har derfor arbejdet 
målrettet for at forbedre det indre markeds funktion i 
praksis og støttet op om hensigtsmæssige europapoli-
tiske initiativer. Eksempler herpå er et styrket system 
for markedsovervågning og forbedringer af det ufor-
melle klagesystem for virksomheder, SOLVIT.

Som led i arbejdet for et styrket indre marked har 
DI også gennemført det såkaldte ”EU-tjek”. Med 
EU-tjekket, som nu har kørt i et års tid, har DI gen-
nem både brede undersøgelser og individuelle inter-
views været i tæt dialog med medlemsvirksomheder-
ne for at identificere de største udfordringer og finde 
konstruktive løsninger herpå.

De europæiske institutioner befinder sig nu i en slut-
spurt, hvor de sidste lovforslag inden næste års valg 
til Europa-Parlamentet søges vedtaget. DI har i den 
forbindelse arbejdet intensivt for at få gennemført de 
resterende initiativer – specielt inden for det digitale 
område samt energi og miljø.

Med udsigt til en ny Europa-Kommission og et nyt 
Europa-Parlament til sommeren 2019 er DI gået i 
gang med at udarbejde input til den kommende Kom-
missions arbejdsprogram. I denne proces søger DI at 
sætte virksomhedernes vigtigste prioriteter på dags-
ordenen og spille ind med konkrete løsninger på EU’s 
største økonomiske, erhvervs- og handelspolitiske 
udfordringer.

Forhandlingerne om Storbritanniens udtræden fra 
EU forventes afsluttet inden udgangen af 2018. DI har 
været i tæt dialog med medlemsvirksomhederne om 
deres vigtigste prioriteter i forbindelse med Brexit og 
viderebragt dette input til både den danske regering 
og relevante europæiske myndigheder. I takt med at 
forhandlingerne fortrinsvis kommer til at handle om 
det fremadrettede forhold mellem EU og Storbritan-
nien, vil DI fortsætte med at arbejde for så tætte og 
gnidningsfri handels- og investeringsrelationer mel-
lem de to parter som muligt, dog med det indre mar-
keds integritet som en essentiel betingelse herfor.

Andre udfordringer for danske virksomheder i en 
global kontekst omhandler effektiv og fair erhvervs-
beskatning samt konstruktive CSR-regler og bekæm-

pelse af korruption. Fælles for disse områder er, at 
globale løsninger er mest effektive. Derfor er DI aktiv 
i regi af både EU, OECD og FN, hvad angår disse dy-
namiske dagsordener for at finde de bredest mulige 
løsningsmodeller.

Strategisk partnerskabsaftale med 
Danida og fagbevægelsen
Den 1. januar 2018 startede DI i et konsortium med 
Ulandssekretariatet (LO/FTF) og 3F om implemen-
teringen af en strategisk rammeaftale, indgået med 
Danida. Der er tale om en fire årig aftale, der bidrager 
til Danmarks arbejde med verdensmål nr. 8 om An-
stændige jobs og økonomisk vækst. Rammeaftalen 
skal understøtte udviklingen af velfungerende ar-
bejdsmarkeder og et sundt erhvervsklima, der frem-
mer bæredygtig vækst og overholdelse af menneske-
rettigheder i vækst- og udviklingslande.

I regi af aftalen er DI involveret i projekter i 11 lan-
de – Kenya, Etiopien, Uganda, Sydafrika, Tanzania, 
Indien, Myanmar, Filippinerne, Jordan, Tyrkiet og 
Libanon. Et eksempel på et projekt er det i Sydafrika 
om lokal styrkelse af erhvervsfaglige uddannelser in-
den for vandsektoren i tæt samarbejde med 3F og DI's 
sydafrikanske søsterorganisation, National Business 
Initiative (NBI). Projektet har interesse hos en grup-
pe af DI’s medlemsvirksomheder, og det kan bl.a. 
være med til at udbygge virksomhedernes netværk i 
 Sydafrika.

Fælles for projekterne gælder, at samarbejdet med 
søsterorganisationer giver adgang til et mangfoldigt 
netværk af aktører, der kan være nyttige for DI’s med-
lemmer, der enten er tilstede eller skal etablere sig i 
et eller flere af de 11 lande. Den strategiske partner-
skabsaftale danner således grundlag for, at DI sammen 
med fagbevægelsen og Danida bidrager til realisering 
af verdensmålene samtidig med, at der etableres nye 
globale muligheder for dansk erhvervsliv.

Baggrunden for partnerskabsaftalen er det samarbej-
de, DI siden 1998 har haft med søsterorganisationer i 
Afrika, Mellemøsten, Sydamerika og Asien. Formålet 
er at styrke de lokale organisationers arbejde med op-
timering af rammevilkårene for deres medlemmer og 
forbedring af den sociale dialog på de respektive ar-
bejdsmarkeder. Den danske model, DI’s unikke rolle 
som erhvervs- og arbejdsgiverorganisation og relatio-
nerne til fagbevægelsen i Danmark spiller en central 
rolle i tilgangen til samarbejdet med de udenlandske 
søsterorganisationer.
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Nyt di.dk
DI’s medlemmer har fået ny hjemmeside. Et nyt di.dk, 
hvis primære formål er at levere endnu større værdi til 
DI’s medlemmer, end den gamle hjemmeside gjorde. 
Den havde med tiden knopskudt, var blevet forældet 
og svær at finde rundt på. 

Den nye hjemmeside er designet med afsæt i en om-
fattende række foranalyser og brugerundersøgelser, 
og rummer nye funktionaliteter, der forbedrer bru-
geroplevelsen markant. Brugerne kan for eksempel 
tilgå den fra både smartphone, tablet og pc, og det er 
blevet lettere at finde og bruge viden og de services 
og ydelser, som DI har på hylderne. Desuden er søge-
funktionaliteten en af de bedste på markedet. 

Ambitionerne for hjemmesiden er omsat til de fire 
forretningsmål nævnt nedenfor. De ligger til grund 
for udvikling og den fortsatte implementering af di.dk

Hjemmesiden består af fem universer, der tilsammen 
understøtter oplevelsen af ét DI. Universerne lance-
res i faser i 2018 og 2019.

• DI Business med daglige nyheder fra 
erhvervslivet og bl.a. profilstof og blogs

• Politik og Analyser med et 
meningsbibliotek, politiske indsatser, 
analysebibliotek og undersøgelser

• Kurser, arrangementer og netværk – en 
eventkalender med alle de aktiviteter, 
vores medlemmer og interessenter 
kan deltage i i ind- og udland

• Brancher og foreninger – et univers, der 
præsenterer vores 19 regionalfællesskaber, 
otte brancher og ca. 75 foreninger 

•  Vi rådgiver dig – Et professionelt 
informationsunivers med brugbare og 
lettilgængelige værktøjer, der rummer alt fra 
personalejuridisk rådgivning og blanketter 
til vejledninger til virksomhedsdrift og 
inspiration til forretningsudvikling.

Til at fremhæve særlige indsatser og de største akti-
viteter, som eksempelvis DI Topmødet eller et folke-
tingsvalg, har DI desuden lanceret et kampagnesite. 

På di.dk slår vi igennem med vores  
budskaber – både holdninger og fakta  

Vi skal til enhver tid kunne kommunikere 
klarere og skarpere end de organisationer, vi 

sammenligner os med.

di.dk præsenterer og sælger varerne  
på hylderne – i en relevant kontekst 

Salg af medlemsskaber, rådgivningsydelser, 
kurser og konferencer tænkes ind som  
en naturlig og relevant del af brugernes  

rejse på sitet. 

DI fremstår med en stærk og 
sammenhængende profil – indadtil og udadtil  
Vi skal kommunikere klart og skarpt, hvem DI 

er, hvordan DI agerer, hvordan DI er organiseret 
og hvem DI er til for.

di.dk sætter  
medlemmerne/brugerne i centrum  

Vi bringer relevant information, der servicerer 
og inspirerer, så tæt på den enkelte  

som muligt.

Forretningsmål for det nye di.dk
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Folkemøde 2018
Folkemødet i Allinge på Bornholm er en god anled-
ning for DI og DI’s medlemmer til at kommunikere 
vores centrale budskaber til en bredere målgruppe. 
Også i år kunne Folkemødets deltagere træffe en lang 
række topchefer fra DI’s små og store medlemsvirk-
somheder på scenen og ved selvsyn konstatere, at 
DI’s medlemmer – udover at drive lønsom virksom-
hed – i høj grad også er engageret i det samfund, de 
er en del af.

Den røde tråd for DI’s debatter og events i år var 
” Danmark på arbejde – flere hænder og hoveder”. 
Netop det, som vores medlemmer betragter som den 
største udfordring lige nu – nemlig mangel på kvalifi-
cerede medarbejdere. 

Der var fuldt hus på tilskuerrækkerne alle tre dage, 
hvor der ivrigt blev debatteret alt fra integration af 
flygtninge og indvandrere i de danske virksomheder, 
behovet for flere faglærte og vigtigheden af et stærkt 
EU til fremtidens uddannelser og kvinder i  topledelse.

Til den årlige Industribar i samarbejde med Dansk 
Metal, var Poul Nyrup Rasmussen aftenens taler, 
mens Bertel Haarder var meddommer til det traditi-
onsrige Politisk Melodi Grand Prix. Her dystede de 
ungdomspolitiske partier mod hinanden. For 3. år i 
træk deltog de også i et forhandlingsspil, hvor de i år 
bød ind med innovative forslag til fremtidens uddan-
nelser. På den måde benytter DI også Folkemødet til 
at opretholde et tæt samarbejde med de ungdomspo-
litiske partier. 

DI og DI’s medlemmer fik sat et markant aftryk på 
Folkemødet 2018, blandt andet gennem omfatten-

de dækning af debatterne i såvel 
trykte som elektroniske og 

sociale medier. Særligt 
budskaberne om dan-

ske virksomheders 
behov for flere 
faglærte og nød-
vendigheden af 
at oprette flere 
praktikpladsaf-
taler fik omtale 
– bl.a. på lands-

dækkende tv.

DI’s kommunalvalgskampagne
Kommunalvalget den 21. november 2017 var et op-
lagt vindue til at sætte erhvervspolitik på dagsorde-
nen i alle kommuner.

I juni 2017 startede DI med at udsende faktaark 
med kommunale data til alle opstillede kandidater. 
På di.dk/kv17 kunne kandidaterne også finde   DI’s 
faktaark og kommunernes egne bud på deres bedste 
erhvervsindsatser. Sidstnævnte blev indsamlet gen-
nem kontakt til landets borgmestre henover somme-
ren 2017.

I oktober 2017 offentliggjorde DI en analyse, der vi-
ste, at virksomheder i Vestdanmark i højere grad end 
virksomheder øst for Storebælt oplever, at de lokale 
politikere er optaget af erhvervslivets vilkår.

Som led i DI’s kampagne op til kommunalvalget be-
søgte en DI-bus i alt 21 kommuner i perioden 23. 
oktober  –  7. november 2017. Omdrejningspunktet 
for besøgene var diskussioner om erhvervspolitik 
med kandidaterne til byråd/kommunalbestyrelse 
og det lokale erhvervsliv. Det skete under overskrif-
ten ”Husk: Vi stemmer også 
om arbejdspladser”. I hver 
kommune blev bussen 
fyldt med kandidater, 
lokal presse og virk-
somhedsledere, der 
sammen kørte på 
virksomhedsbe-
søg og var i dialog 
om de lokale er-
hvervsvilkår. 

Over 800 delta-
gere var med på 
bussen. Samtlige af 
landets etablerede par-
tier samt lokale lister var 
repræsenteret. I alt åbnede 43 
medlemsvirksomheder dørene for 
kandidaterne og bidrog til drøftelser af aktuelle er-
hvervspolitiske udfordringer.

Busturen fik mange positive tilbagemeldinger fra 
de deltagende politikere og virksomheder samt en 
massiv mediedækning i lokalmedierne – og gennem 
politikernes egen omtale af arrangementerne i debat-
indlæg og på sociale  medier.

http://di.dk/kv17
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RÅDGIVNING TIL  
VIRKSOMHEDERNE
DI tilbyder rådgivning og services, der giver virksomhederne de 
bedste betingelser for at drive forretning og klare sig godt. Det er 
bl.a. rådgivning om overenskomster, funktionærret og arbejdsmiljø. 
DI tilbyder en række services med fokus på internationalisering og 
eksport. Derudover rådgiver DI om ledelsesudvikling, produktivitet 
og international rekruttering af medarbejdere.

Rådgivning om personalejura
DI rådgiver om alle personalejuridiske spørgsmål, 
uanset om medarbejderen er funktionær eller dækket 
af en overenskomst. 

En del af sagerne var principielle og styrker derfor 
virksomhedernes retstilling fremover.

DI vandt blandt andet en vigtig sag ved Højesteret, 
som slår fast, at der ikke gælder en særlig beskyttelse 
mod afskedigelse for arbejdsmiljørepræsentanter, der 
er akademikere og udfører opgaver, som på det pri-
vate arbejdsmarked almindeligvis ikke er dækket af 
en kollektiv overenskomst. 

Herudover er der indledt yderligere 81 retssager, hvor 
59 blev forligt og 22 hævet før domsforhandling.

DI har i 2017 haft særlig fokus på persondataforord-
ningens betydning i ansættelsesforhold. DI afholdt i 
den forbindelse medlemsarrangementer om emnet, 
udsendte over 40 nyheder, videoer og podcasts med 
råd og vejledning. Videre stillede DI ansættelsesretli-
ge skabeloner om samtykke til behandling af medar-
bejderes persondata til rådighed for medlemmerne. 

Derudover har DI fortsat stort fokus på at hjælpe 
virksomheder med de særlige regler, der gælder for 
udenlandske medarbejdere og internationalt mobil 
arbejdskraft.

Politisk har DI arbejdet med lov om erhvervshem-
meligheder. Her har DI sikret, at det ikke længere er 
straffrit for tidligere medarbejdere inden for for en 
treårig periode efter fratrædelse, at bruge og videre-
give virksomheders forretningshemmeligheder. Der-
udover har DI sikret, at den EU-pålagte ændring af 
den danske ferielov er landet på en måde, der sikrer 
en lang indfasning, forenkler administrationen og mi-
nimerer virksomhedernes omkostninger. På EU-ni-
veau har DI arbejdet for at påvirke det reviderede ud-
stationeringsdirektiv og forslaget om et nyt direktiv 
om ansættelsesbeviser.

70.000
spørgsmål og sager om personalejura  
fra medlemsvirksomhederne i 2017

45 
gennemførte retssager ved domstolene  

og i det fagretlige system i 2017
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Rådgivning om arbejdsmiljø
DI’s rådgivning til medlemmerne om arbejdsmiljø 
samler sig om tre hovedområder: Reglerne i arbejds-
miljøloven, Arbejdstilsynets tilsyn og påbud samt 
reglerne om arbejdsskadeerstatning.

DI er dagligt i kontakt med medlemmer, der har haft 
besøg af Arbejdstilsynet og ønsker en vurdering af til-
synet eller de reaktioner, som det kan have medført. I 
det seneste år har DI oplevet et fortsat højt niveau af 
påbudssager og bødeforlæg i forbindelse med arbejds-
ulykker. DI har gode erfaringer med at klage påbud og 
være kritisk over for bødeforlæg.

I maj 2018 blev arbejdsmiljøloven ændret i forlængel-
se af et politisk forlig om psykisk arbejdsmiljø. 

Fremover får Arbejdstilsynet mulighed for 

• At gennemføre gruppesamtaler, uden 
virksomheden har tilladt det

• At gennemføre gruppesamtalerne, hvor ledelsen  
i visse tilfælde ikke deltager

• At træffe afgørelser, som omfatter såkaldte 
”krænkende handlinger” på arbejdspladsen.

I januar 2018 blev den nye ISO 45001 vedtaget som ny 
arbejdsmiljøstandard. DI har deltaget i udarbejdelsen 
af den internationale standard og fortsætter indsatsen 
med den nationale implementering. DI har sammen 
med Dansk Metal afholdt en række informationsmø-
der om den nye standard.

DI vil også i det kommende år fortsætte rådgivningen 
om både de nye tiltag for psykisk arbejdsmiljø og ISO 
45001.

Ledelsesudvikling og produktivitet
DI tilbyder ledelsesudvikling i form af uddannelse, 
netværk og konferencer, der understøtter virksomhe-
dernes konkurrenceevne. God ledelse gør forskellen, 
når der skal skabes resultater i danske virksomheder, 
og derfor arbejder DI med at sikre, at danske ledere 
bliver de dygtigste i verden. 

I 2017 har DI øget aktiviteten inden for ledelsesudvik-
ling, og i løbet af året har 4.898 individuelle medlem-
mer brugt DI’s services. De har fordelt sig på følgende 
aktiviteter: 

Netværk er fortsat et vigtigt fokuspunkt for DI’s vir-
ke. Derfor etableres løbende nye netværk til gavn for 
medlemmerne. Inden for ledelsesudvikling, innovati-
on, HR og produktivitet havde DI i starten af året 56 
faglige netværk med fokus på deltagernes kompeten-
ceudvikling. I løbet af året blev porteføljen udvidet 
med nye faglige netværk for henholdsvis chefsekretæ-
rer og økonomichefer både øst og vest for Storebælt.

NYE TENDENSER

For at holde medlemmerne ajour med de nyeste ten-
denser afholder DI årligt en Innovationskonference. I 
2017 var fokus på de nye teknologier og globale allian-
cer, som danske virksomheder kan benytte sig af for 
at opnå innovation i verdensklasse. Der deltog over 
100 innovationseksperter fra medlemsvirksomheder 
på tværs af brancher.

Derudover tilbyder DI også en årlig Innovationsstu-
dietur for medlemsvirksomheder til Silicon Valley 
og Boston for at give inspiration og skabe læring om-
kring de nyeste tendenser inden for innovation og 
digitalisering. I 2017 deltog 22 virksomhedsledere fra 
medlemskredsen.

DI har fortsat stærkt fokus på produktivitetsdagsor-
den i Danmark. Omdrejningspunktet for DI’s årlige 
Produktivitetskonference i 2017 var, hvordan med-
arbejderne bliver nøglen til at hæve produktiviteten. 
Tidlig medarbejderinvolvering og udvikling af nye 
processer var blandt temaerne på konferencen, hvor 
over 150 ledere og eksperter inden for produktion 
 deltog.

VIDENSPROJEKTER

I 2017 afsluttede DI det globale udviklingsprojekt 
The Global Leadership Academy, der er et samar-
bejde mellem DI, Copenhagen Business School, In-
dustriens Fond og en række danske virksomheder og 
organisationer, der opererer globalt. Projektet belyser 

1.695 
deltagere på kurser

2.429 
deltagere på netværk

774 
deltagere på konferencer
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udfordringerne ved ledelse i en global kontekst og 
kommer med en værktøjskasse til at håndtere kon-
krete udfordringer ved ledelse på tværs af grænser. 
Projektet udmøntede sig i en håndbog i global ledelse, 
der nu er tilgængelig for DI’s medlemsvirksomheder 
på dansk og engelsk.

I 2017 har DI arbejdet med at udvikle en ny innova-
tionsmodel for mellemstore danske produktionsvirk-
somheder. Projektets formål er at anvende en ny agil 
tilgang, der kan nedbringe tiden brugt på udvikling af 
nye produkter og services. Projektets resultat viser, at 
den nye innovationsmodel kan skære op til 20 pct. af 
udviklingstiden på produkter. I forlængelse af projek-
tet udbyder DI en række uddannelser med den nye 
innovationsmodel som omdrejningspunkt.

Hjælp til etablering på udenlandske 
markeder
DI hjælper virksomhederne ud på nye markeder med 
hjælp og rådgivning fra konsulenter i København og 

kontorer på udvalgte vækstmarkeder i Asien, Mel-
lemøsten og Latinamerika. DI har blandt andet ud-
viklet en række værktøjer, der hjælper virksomheder-
ne med at vælge de rigtige markeder, kunder og lokale 
partnere.

DI’s kontorer i udlandet har gennem de sidste 14 år 
assisteret mere end 200 virksomheder med at ud-
vikle og igangsætte forretning i de respektive mar-
keder. Kontorerne kan bidrage til en effektiv opstart 
i Kina, Indien, Rusland, USA, Brasilien og Mexico 
og blandt andet yde hjælp til ansættelse af lokale 
og udenlandske medarbejdere. Derudover tilbydes 
også hjælp til selskabsoprettelse og administration af 
 datterselskaber. 

Kontoret i New York fortsætter arbejdet med ud-
viklingen af Danish Cleantech Hub, der via en unik 
offentlig-privat partnerskabsmodel skaber danske 
afsætningsmuligheder inden for energi- og miljøom-
rådet i New York. Dette sker med støtte fra Industri-
ens Fond og i samarbejde med State of Green.

Bruxelles
Belgien

Shanghai
Kina

Moskva
Rusland

New York
USA

Washington
USA

São Paulo
Brasilien

Mexico City
Mexico

Mumbai
Indien

DI-KONTOR

DI-PROJEKTKONTOR

GLOBAL PARTNERORGANISATION

DI's internationale kontorer
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Internationale fremstød og besøg

En vigtig del af DI’s medlemsservice er at støtte virk-
somhederne i deres internationalisering - herunder at 
give viden om nye markedsmuligheder samt at sætte 
rammen for møder mellem virksomhederne og nøg-
lepersoner fra udvalgte markeder. Hvert år gennemfø-
rer DI derfor et stort antal seminarer og konferencer, 
branchefremstød, messer, udstillinger og salgsmøder 
med fokus på international markedsudvikling.

Her ses et udvalg af de aktiviteter, som DI har gen-
nemført på forskellige udenlandske markeder siden 
august 2017.

1

2

9
April 2018: Sverige med fællesstand på 
Skandinaviens største messe for e-health, Vitalis. 

10
November 2017: Iran med 
ministerledet delegation med fokus 
på vandteknologi og akvakultur. 

11
Februar 2018: Dubai med dansk fællesstand 
på fødevaremessen Gulfood. 

12
Februar 2018: Dubai og Abu Dhabi med 
tværsektoriel erhvervsdelegation med den 
danske miljø – og fødevareminister i spidsen. 

13
November 2017: Indien med dansk fællesstand 
på fødevaremessen World Food India i New Delhi 
med miljø- og fødevareministeren i spidsen.

1
Maj 2018: Columbia med udstilling af 
forbrugerrettede produkter i stormagasin.

2
Oktober 2017: Brasilien med fødevareteknologisk 
delegation til møder med store kooperativer 
indenfor fødevareindustrien.

3
November 2017: Ghana med tværsektoriel 
erhvervsdelegation i anledning af 
statsbesøget fra Danmark.

4
Maj 2018: Sydafrika med fællesstand 
på African Utility Week, Afrikas største 
messe for energi og vand.

5
Marts 2018: Algeriet med tværsektoriel 
erhvervsdelegation anført af udenrigsministeren.

6
November 2017: Frankrig med fødevaredelegation 
til møder med indkøbere fra detailhandlen.

7
September 2017: England med danske 
virksomheder til Forsvarsmessen DSEI.

8
November 2017: Tyskland med fællesstand 
ved FN’s klimatopmøde COP23. 

November 2017: Tyskland med 
dansk fællesstand på verdens største 
sundhedsindustrimesse, Medica i Düsseldorf.

Februar 2018: Tyskland med dansk deltagelse på 
messen E-world i Essen. En af Europas førende 
messer indenfor energi– og vandindustrien.
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3

5

6
8

15

12

18

16
14

10
17

11

7

4

17
September 2017: Kina med deltagelse 
på Danmark-dagen i Guangzhou anført 
af HKH Kronprinsen af Danmark.

Juni, 2018: Kina med erhvervsdelegation anført 
af forsynings-, energi- og klimaministeren 
med fokus på fjernvarme og vindenergi.

Juli 2018: Kina med første fællesstand 
på Kinas væsentligste messe for 
udstyr til føde-, drikkevarer og 
medicinalindustrien, Prokpak Shanghai.

18
Februar 2018: Sydkorea med 
erhvervsdelegation på det maritime 
område anført af erhvervsministeren.

19
Oktober 2017: Japan med stor tværsektoriel 
erhvervsdelegation anført af Kronprinsparret i 
anledningen af 150 års jubilæum for diplomatisk 
samarbejde mellem Danmark og Japan.

14
Juni 2018: Thailand med fællesstand på Propak 
Asia, Sydøstasiens væsentligste messe for udstyr 
til føde-, drikkevare- og medicinalindustrien.

15
April 2018: Singapore med deltagelse 
på Food Hotel Asia, den største messe i 
regionen for importerede fødevarer. 

Juli 2018: Singapore med fællesstand på 
Singapore Water Week/World Cities Summit, en 
central messe for vand og bæredygtig byudvikling. 

August 2018: Singapore med fællesstand 
på Medical Fair Asia, en væsentlig global 
messe med fokus på sundhedssektoren.

16
Maj 2018: Philippinerne med tværsektoriel 
erhvervsdelegation anført af erhvervsministeren.

19

9

13
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INTERNATIONALE AKTIVITETER I DANMARK

Når Danmark modtager officielle besøg fra udlandet, 
deltager DI i planlægningen af erhvervsaktiviteterne 
og er så godt som altid vært for disse. Derudover ar-
rangerer DI hvert år talrige rundbordsmøder, semina-
rer og konferencer i Danmark om markedsmulighe-
der rundt omkring i verden. 

Her på siden ses et udvalg af de forskellige aktiviteter.

Maj 2018
Rundbordsmøde med 
Argentinas vicepræsident. 

Rundbordsmøde med Polens 
viceudenrigsminister. 

Seminar om finansieringsmulighederne 
i udviklingslande med fokus på 
bæredygtige løsninger. 

Rundbordsmøde med Columbias 
viceudenrigsminister og viceminister 
for handel, industri og turisme. 

Rundbordsmøde med Ukraines energiminister.

Rundbordsmøde med USA’s viceenergiminister

Februar 2018
Rundbordsmøde med Indiens  
minister for ny og bæredygtig energi.

Januar 2018
Seminar om global mobilitet. 

December 2017
Seminar med Irans fødevareminister.

November 2017
Seminar om ekstern finansiering 
med repræsentanter fra danske og 
europæiske finansieringsinstitutioner. 

September 2017
Rundbordsmøde med Estlands præsident. 

Seminar med den japanske kommission for fødevaresikkerhed.

Rundbordsmøde med Kinas energiminister

August 2017 
Rundbordsmøde med Indiens fødevareminister. 
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Global Talent
DI har gennem det forgangne år fokuseret på at for-
enkle reglerne for international rekruttering og igang-
sat initiativer for målrettet branding af Danmark som 
karrieredestination. Fokus har ligeledes været på at 
videreudvikle partnerskaber, der kan bidrage til at 
sikre gode rammer for udenlandske medarbejdere i 
Danmark.

Et af de absolutte højdepunkter var UNLEASH ar-
rangementet, hvor DI bidrog til planlægningen af et 
ni dages program, der samlede 1.000 talenter fra 129 
lande i Danmark i august 2017. Formålet var at bringe 
de globale talenters ideer i spil for at finde løsninger 
på FN’s 17 verdensmål og samtidig skabe opmærk-
somhed om danske virksomheders styrkeområder 
inden for bæredygtig udvikling. 

DI har udvidet sit landsdækkende netværk for profes-
sionelle, der arbejder med lokal modtagelse af inter-
nationale medarbejdere og deres medfølgende famili-
er. Ligeledes er Expat in Denmark programmet blevet 
videreudviklet ved etablering af nye partnerskaber, og 
der er i det forgangne år afholdt 30 events for interna-
tionale medarbejdere i 11 forskellige byer i Danmark.

I det seneste år har DI afholdt to matchmaking-arran-
gementer for internationale IT studerende og deltaget 
i to karrierefremstød i henholdsvis London og Boston 
i samarbejde med Work in Denmark, Copenhagen 
Capacity, Københavns Universitet og Danmarks Tek-
niske Universitet.

Global Compact
DI tiltrådte i 2001 FN’s Global Compact. Initiativet 
forpligter virksomheder til at overholde og udbrede 
FN’s 10 principper for menneskerettigheder, arbejds-
tagerrettigheder, miljø samt anti-korruption. Formå-
let er at fremme samfundsansvarlig forretningsad-
færd og bæredygtig udvikling.

Som aktivt og mangeårigt medlem har DI stået i spid-
sen for en række initiativer for at styrke Global Com-
pact som referenceramme for danske virksomheders 
arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR). 

Foruden DI’s engagement i FN’s Global Compact 
har DI været en af de bærende kræfter i etablerin-
gen af det danske Global Compact netværk og er 
repræsenteret i den valgte bestyrelse. Dertil har DI 
bistået det danske Global Compact netværk i etab-
leringen af et selvstændigt sekretariat med kontor i  
Industriens Hus.

Etableringen af sekretariatet for det danske netværk 
har blandt andet krystalliseret sig i et tæt samarbej-
de mellem det danske netværk og DI’s projekt, Fra 
Filantropi til Forretning. Med afsæt i 21 konkrete 
case-virksomheder er projektets målsætning at in-
spirere danske virksomheder til at omsætte FN’s 17 
verdensmål til håndgribelige forretningsmuligheder.

Juni 2018
Rundbordsmøde 
med Benins udenrigsminister.

Seminar om markedspotentialet for danske 
virksomheder i Rusland, herunder sanktionernes 
betydning for fremtidige forretningsmuligheder. 

Seminar om forretningsmulighederne i forbindelse 
med værtskabet for EM i fodbold i 2020. 

Seminar med Inter-American Development Bank (IDB). 

Seminar om igangværende lufthavnsprojekter i Grønland 
og danske forretningsmuligheder forbundet hermed. 

Rundbordsmøde med Ukraines premierminister.

August 2018
Seminar om sikkerhed i forbindelse  
med erhvervsaktivitet i udlandet.

Erhvervskonference i anledning 
af statsbesøg fra Frankrig.
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DI SOM FORENING
I DI har virksomhederne direkte indflydelse på, hvordan 
organisationen udvikler sig. Det sker via bestyrelser, 
medlemsforeninger, udvalg, branchefællesskaber, regionalforeninger 
og netværk. Tilgangen af nye medlemmer er ligeledes vigtig for DI’s 
udvikling.

DI’s branchefællesskaber 

Byggeriet i Danmark oplever pæn fremgang. Der bli-
ver investeret for omkring 200 mia. kr., et niveau som 
sidst er set for 10 år siden. Især inden for boligbyggeri 
og renovering er der høj aktivitet.

DI Byg har gennem året arbejdet med tre indsatsom-
råder, som dækker øget produktivitet i branchen, pro-
duktivitetsfremmende rammevilkår samt at være den 
samlende aktør for branchen og dennes  værdikæde. 

Konkret har der specielt været fokus på produktre-
gulering, udarbejdelse af certificeringsordning for 
byggesagsbehandling, bygningsreglementet 2018, cir-
kulær økonomi og bæredygtighed samt energieffekti-
vitet i bygninger.

I EU-regi har der været fokus på internationale stan-
darder for det digitale byggeri foruden en eventuel 
kommende revision af byggevareforordningen.

Digitalisering har stået højt på dagsordenen i de sene-
re år og nåede et foreløbigt højdepunkt i det forgang-
ne år. Det gælder både i virksomhederne, i det poli-

tiske system og i samfundsdebatten. På alle områder 
spiller digitalisering en fremtrædende rolle.

DI Digital har blandt andet sat markante fingeraftryk 
på den nye strategi for digital vækst med en mia. kr., 
dedikeret til øget digitalisering frem mod 2025. DI Di-
gital har også bidraget til det længe ventede teleforlig, 
cyber- og informationssikkerhedsstrategien og me-
dieaftalen. 

Lars Frelle-Petersen startede som ny direktør i DI 
marts 2018 med ansvar for bl.a. at fremme den digi-
tale dagsorden. 

Energiaftalen indgået mellem regeringen og et enigt 
Folketing den 29. juni 2018 afspejler en lang række 
af de prioriteter, som DI Energi har arbejdet for – ek-
sempelvis en øget markedsbaseret indsats inden for 
vedvarende energi samt energieffektivisering og en 
styrket forsknings- og eksportindsats.

I maj 2018 lancerede regeringen ”Vækstteam for grøn 
energi- og miljøteknologi”, som inden udgangen af 
2018 skal komme med anbefalinger til vækstiniti-
ativer for energi- og miljøbranchen i lyset af de nye 
muligheder, som digitaliseringen skaber. DI Energi 
bidrager til vækstteamets arbejde. 
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I slutningen af maj 2018 var Danmark vært for Clean 
Energy Ministerial, det årlige topmøde for energimi-
nistre fra 25 af verdens mest betydningsfulde energi-
lande. I den forbindelse arrangerede DI Energi udstil-
lingen ”CLEAN ENERGY – Efficient Solutions for 
Global Challenges” og var vært for den internationale 
investeringskonference Clean Energy Investment Fo-
rum. DI Energi leverede dermed et markant bidrag 
til det samlede udbud af aktiviteter gennem Nordic 
Clean Energy Week.

DI Fødevarer har i det forløbne år fokuseret på at ekse-
kvere på mærkesagerne i branchens nye 2021-strate-
gi. Det har ført til flere resultater, herunder reduktion 
af virksomhedernes omkostninger til både fødevare-
afgifter og kontrolgebyrer. Et andet resultat er, at der 
er lagt en servicemindet linje i Fødevarestyrelsens nye 
kontrolstrategi. 

Et vigtigt indsatsområde har også været at styrke fø-
devareindustriens omdømme til gavn for både bran-
chens politiske arbejde og virksomhedernes mulig-
hed for at tiltrække talentfulde ansatte. 

Endvidere har DI Fødevarer sammen med en række 
medlemmer lanceret forskningsstrategien ”Fødeva-
reinnovation i verdensklasse frem mod 2030” for at 
tiltrække flere forskningsmidler til branchen.

DI Handel har i det forgangne år haft fokus på e-han-
del og e-eksport. Der er holdt 70 arrangementer om 
blandt andet e-handel og digital markedsføring for 
medlemmerne, og det er lykkedes at få regeringen til 
at sætte fokus på e-handel og e-eksport i strategien for 
Danmarks digitale vækst. 

Med inspiration fra et projekt, hvor DI Handel hjalp 
10 medlemsvirksomheder i gang med e-eksport, 
er der truffet politisk beslutning om at etablere et 
e-handelscenter, der skal hjælpe danske SMV-virk-
somheder med at udnytte mulighederne i e-handel og 
 e-eksport.

Rådgiverbranchen vækster betydeligt i disse år i for-
hold til omsætning, eksport og beskæftigelse. Med-
lemmerne melder derfor i stigende grad om mangel 
på de rette kompetencer. 

DI Rådgiverne har i 2018 sat ekstra fokus på behovet 
for, at der uddannes og efteruddannes de rette medar-
bejdere, så branchen forsat er på forkant med digitali-
sering og nye teknologier.

DI Rådgiverne har efter langvarigt pres opnået, at 
de relevante ministerier og herunder styrelser aner-
kender problematikken med alt for høje transakti-
onsomkostninger ved salg af rådgiverydelser til den 
offentlige sektor. Således er der på erhvervsministe-
rens ønske ved at blive lavet en række tiltag, som skal 
bidrage til at nedbringe transaktionsomkostningerne 
via ændret adfærd hos offentlige indkøbere.

Servicebranchen har oplevet stor vækst i de seneste 
år. Siden 2009 er antallet af fuldtidsbeskæftigede ste-
get med 38 pct. Virksomhederne melder i stigende 
grad om mangel på arbejdskraft for at kunne forsætte 
væksten. DI Service har således forsat fokus på bran-
chens muligheder for rekruttering.

Danmarks servicebranche udgør 3,3 pct. af den sam-
lede bruttoværdivækst, og i forhold til andre lande 
er det en beskeden størrelse. Der ligger et uforløst 
vækstpotentiale for branchen. 

DI Service har stor fokus på samarbejdet mellem 
de offentlige ordregivere og de private leverandører. 
Konkurrenceudsættelse af skattefinansierede service-
ydelser skal hæves, og kompetencerne til strategisk 
samarbejde skal øges. Der er fortsat et behov for at 
flytte offentlig indkøb af serviceydelser væk fra sim-
pel priskonkurrence til værdiskabende samarbejder.
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DI Transport arbejder for at sikre et velfungerende 
transportmarked i EU. EU-Kommissionen fremlag-
de i 2017 de første to dele af sin mobilitetspakke, der 
skal revidere det indre marked for vejgodstransport, 
herunder reglerne om udstationering, cabotagekørsel 
og køre- og hviletid. I maj 2018 fremlagde Kommissi-
onen tredje del af pakken, der fokuserer på vejsikker-
hed og klimaelementer.

Andre større indsatsområder for DI Transport har 
været arbejdet med regeringens udbud på S-togsom-
rådet, en plan for ”Fremtidens tog” samt arbejdet i 
ekspertudvalget om en ny havnelov.

På luftfartsområdet har fokus særligt været rettet 
mod integreringen af indenrigsluftfarten i rejsepla-
nen. Dansk Kollektiv Trafik har, som relativt nyetab-
leret brancheforening og medlemsforening i DI, haft 
fokus på at styrke den kollektive trafik. Det sker med 
afsæt i kunder, erhvervsliv og uddannelsesinstitutio-
ners behov.

DI’s regionalforeninger
DI arbejder for at forbedre de kommunale ramme-
vilkår og det lokale erhvervsklima i hver kommune i 
DI's 19 regionalforeninger. Læs også mere om arbej-
det under Mærkesag 12 på side 20.

ÅRLIG UNDERSØGELSE AF DET LOKALE 
ERHVERVSKLIMA 

Siden 2010 har DI gennemført en undersøgelse af det 
lokale erhvervsklima. Den årlige erhvervsklimaun-
dersøgelse er blevet en vigtig del af kommunernes 
arbejde med erhvervspolitik og erhvervsservice. Er-
hvervsklimaundersøgelsen er den enkeltstående be-
givenhed i DI, som får mest presseomtale.

I 2018 har DI udvidet undersøgelsen med nye data, 
der er relevant i forhold til kommunernes indsats 
for at skabe et godt erhvervsklima. Dermed er der 
skabt et godt grundlag for at kåre vinderkommuner 
inden for kategorier som f.eks. arbejdskraft og brug 
af private leverandører. Den samlede vurdering af er-
hvervsvenligheden i de enkelte kommuner afhænger 
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både af virksomhedernes svar på en række spørgsmål 
og statistiske indikatorer.

Flere og flere virksomheder deltager i erhvervskli-
maundersøgelsen. I 2017 og 2018 svarede henholds-
vis 7.600 og 7.700 virksomheder på spørgsmål om 
 erhvervsklimaet. I 2010 var antallet 2.200.

REGIONALE ERHVERVSTRÆF

I foråret 2018 har der været afholdt regionale er-
hvervstræf i alle DI’s 19 regionalforeninger. I år 
har der været knap 2.000 tilmeldte deltagere på er-
hvervstræffene, herunder både virksomhedsledere og 
lokale og regionale beslutningstagere samt medlem-
mer af  Folketinget, valgt i området.

Et fælles tema på alle erhvervstræf har været, hvor der 
skal sættes ind for at styrke grundlaget for vækst og 
udvikling lokalt og regionalt. Det blev drøftet, hvad 
virksomhederne selv kan gøre, og hvor der er behov 
for, at de nyvalgte byråd og folketingspolitikere sæt-
ter ind. De fleste regionalforeninger har i forbindelse 
med erhvervstræffet præsenteret deres regionale ud-
viklingsstrategi med konkrete anbefalinger for vækst 
og udvikling i området.

DI's medlemsforeninger
DI’s mange medlemsforeninger er vigtige netværk for 
medlemmerne. Foreningerne bidrager samtidig ak-
tivt til at styrke relationerne mellem medlemmerne 
og DI.

Omkring tre fjerdedele af DI’s i alt ca. 75 medlems-
foreninger serviceres sekretariatsmæssigt af DI. For 
at sikre en høj kvalitet i sekretariatssamarbejdet med 
DI gennemføres målrettede kompetenceudviklings-
aktiviteter for de involverede medarbejdere. Der gen-
nemføres årligt en måling af bestyrelsernes tilfreds-
hed med DI-sekretariatsbetjeningen.

Den indsats for løbende at styrke og effektivisere ser-
viceringen af medlemsforeningerne, som blev initie-
ret primo 2017, er således fortsat i det forløbne år. I 
første halvdel af 2018 har fokus særligt været på EU’s 
Persondataforordning og kommunikation.

DI har i 2018 fået en ny medlemsforening ”Synergi”. 
Synergi er en nystiftet forening, som fire af DI’s store 
medlemsvirksomheder – Danfoss, Grundfos, Rock-
wool og Velux – står bag. Foreningens formål er bl.a. 
værdiforøge den danske bolig- og bygningsmasse, at 
bidrage til en omkostningseffektiv omstilling til et 
fossilt uafhængigt energisystem samt at skabe vækst 
og arbejdspladser. 

Medlemsudvikling
DI har fortsat tilgang af nye medlemmer. I 2017 var 
der 555 virksomheder, der meldte sig ind i DI. Det er 
en stigning sammenlignet med tilgangen de foregåen-
de år – når der ses bort fra de år, hvor større foreninger 
samlet tilsluttede sig DI.

Af økonomiske og organisatoriske grunde er der 
også en vis løbende, naturlig afgang af medlemmer. 
De fleste som følge af konkurs og andre økonomiske 
forhold, men også opkøb og fusioner præger billedet.  
I 2017 modtog DI således udmeldelser fra 356 virk-
somheder.

DI tiltrækker virksomheder fra et bredt udsnit af 
dansk erhvervsliv. Fremstillingsområdet – som i for-
vejen er DI´s største område med 41 pct. af DI’s sam-
lede lønsum – er sammen med handel og transport 
de områder med størst repræsentation blandt de nye 
medlemmer. Transportområdet udgør 31 pct. af den 
samlede medlemsfremgang, hvilket forklares med, at 
DSB tilsluttede sig DI i slutningen af 2017.

Den brede tilgang af nye medlemmer afspejler, at DI 
er en kendt og værdsat partner, som virksomhederne 
har tiltro til både som serviceleverandør og politisk 
talerør.

DI’s rådgivning om personalejura er for mange afgø-
rende for at melde sig ind i DI. Men også DI’s stærke 
profil i produktivitets- og digitaliseringsindsatsen, 
DI’s internationale arbejde samt DI´s rådgivning om 
persondataforordningen har haft positiv indflydelse 
på beslutninger om medlemskab.
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Fremstilling 41 pct.

Handel, engros og detail 14 pct.

Videnservice 14 pct.

Transport 12 pct.

Service 6 pct.

Information og kommunikation 5 pct.

Energi og forsyning 4 pct.

Bygge og anlæg 1 pct. Penge, finans og ejendomsadministration 2 pct.
Øvrige 1 pct.

Fremstilling 19 pct.

Videnservice 12 pct.

Handel, engros og detail 18 pct.

Transport 31 pct.

Service 8 pct.

Information og kommunikation 7 pct.

Penge, finans og ejendomsadministration 1 pct.

Bygge og anlæg 2 pct. Øvrige 2 pct.

Fordeling af DI's samlede antal medlemmer 2017 – Lønsum

Fordeling af nye medlemmer 2017 – Lønsum
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Sidevisninger på nyt site vs. gammel site 
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AugustJuliJuniMajAprilMartsFebruarJanuarDecemberNovember

Sidevisninger

 Gammel site november 16 –  august 17  Nyt site november 17 – august 18

Kilde: DI

DI’s medier
DI’s nyhedsmedie, DI Business, udkommer som et 
trykt månedsmagasin og et dagligt nyhedsbrev med 
nyheder og inspirationshistorier til DI’s medlems-
virksomheder.

Månedsmagasinet, som sendes ud til omkring 12.000 
abonnenter, har blandt andet sat spot på virksomhe-
dernes arbejde med at blive klar til EU’s persondata-
forordning. 

Ligeledes har magasinet sat fokus på trepartsaftale 
mellem regeringen, lønmodtagere og arbejdsgivere 
og på den afgørende opgave med at få flere faglærte og 
flere praktikpladser.

?

Magasinet har bragt interviews med statsministeren 
og en lang række centrale ministre og politikere om 
deres syn på dagsordener og udfordringer, som opta-
ger medlemsvirksomheder.

DI Business’ website blev relanceret som led i det nye 
di.dk og udkommer samtidig som nyhedsbrev til over 
8.000 abonnenter på alle hverdage.

× 12.000
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Følgere på DI's sociale medier, august 2018

Facebook 
23.975

LinkedIn 
19.988

Twitter 
10.900

Instagram 
1.870

Nyhedsbrevet bringer hver dag historier om eksem-
pelvis nye politiske initiativer, som påvirker dansk 
erhvervsliv, og andre daglige nyheder om alt fra man-
gel på medarbejdere til trængsel, digitalisering og 
nedbringelse af sygefravær. Altid med DI’s egne med-
lemsvirksomheder i fokus.

DI Business gennemførte i juni måned en læserun-
dersøgelse af både magasin, website og nyhedsbrev 
som led i det løbende arbejde med at udvikle og til-
passe DI’s medier til medlemmernes behov. 

Blandt nye tiltag i DI Business er debatsider – både i 
magasin og nyhedsbrev, hvor medlemsvirksomheder 
kan indsende indlæg om relevante emner. 

DI Business bringer fra og med august 2018 profilstof 
og navnenyt, så medlemsvirksomheder både i ny-
hedsbreve og magasinet kan følge med i seneste nyt i 
vores  medlemskreds.

NYT OM NAVNE
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DI’s valgte ledelse

FORRETNINGSUDVALG

CEO  Lars-Peter Søbye  
COWI Holding A/S

Managing Director Steen Nielsen 
Jensen Industrial Group A/S

CEO Anne Kathrine Steenbjerge 
Ancotrans A/S

Group Chief Operating Officer  
– Global Troels Bjerg 
ISS World Services A/S

Direktør Palle Damborg 
Jysk Display A/S

CEO and Partner Mette Kynne 
Frandsen  
Henning Larsen Architects A/S

Adm. direktør Anders Colding Friis 
Pandora A/S

Adm. direktør Klaus Holse 
SimCorp A/S

Erhvervspolitisk direktør  
Peter Bjerregaard Jepsen 
Danske Fragtmænd A/S

Adm. direktør & Partner  
Vibeke Svendsen 
Envotherm A/S

Adm. direktør Søren Ulstrup 
Ulstrup Plast A/S

ØVRIG HOVEDBESTYRELSE

Adm. direktør Claus Arberg 
Hvidbjerg Vinduet A/S

Executive Vice President, HR & 
Corporate Affairs Ola Arvidsson  
Arla Foods AMBA

CEO Jens Birgersson  
Rockwool International A/S

Adm. direktør Carsten Toft Boesen 
NIRAS A/S

Formand Erik Bredholt  
Danish Crown A/S

Direktør Lars-Erik Brenøe  
A.P. Møller – Mærsk A/S

EVP & CFO Jesper V. Christensen 
Danfoss A/S

Divisionsdirektør, adm. direktør 
Allan Christiansen  
Lantmännen Schulstad A/S

Adm. direktør Richard Fynbo  
Fynbo Foods A/S

Adm. direktør Ole Møller Hansen  
Smurfit Kappa Danmark AS

Adm. direktør Jacob Himmelstrup  
Nærenergi Danmark A/S

Adm. direktø Jesper Hjulmand  
SEAS-NVE Holding A/S

Adm. direktør Niels Jacobsen  
William Demant Invest A/S

Direktør Carsten K. Jensen  
CKJ Steel A/S

Adm. direktør Peter Kjær Jensen 
Post Danmark A/S

Adm. direktør Peter Kjærsgaard  
Kjærsgaard Auto Aalborg A/S

Senior Vice President Thomas 
Knudsen  
MAN Energy Solutions, filial af MAN 
Energy Solutions SE, TYSKLAND

Adm. direktør Christian B. Lund 
Sanistål A/S

Adm. direktør Claus Madsen  
ABB A/S

President and CEO Jens Maaløe  
Terma A/S

Adm. direktør Kolja Jannik Nielsen  
Cebra A/S, Arkitekter Maa

Adm. direktør Mogens Nielsen  
Saint-Gobain Denmark A/S

Group President, CEO Mads Nipper  
Grundfos A/S

Adm. direktør Søren Olesen 
Elos Medtech Pinol A/S

Adm. direktør André Stelsig 
Rogaczewski 
Netcompany IT And Business 
Consulting A/S

Adm. direktør Henriette Dræbye 
Rosenquist  
Pfizer ApS

President, CEO Anders Runevad  
Vestas Wind Systems A/S

Koncerndirektør Poul Skadhede  
Valcon A/S

Adm. direktør Marianne Dahl 
Steensen  
Microsoft Danmark ApS

Adm. direktør Poul Strandmark  
Bluepack A/S

CCO, Founding Partner Anders 
Strange  
Aart Architects Aar A/S

Koncerndirektør Lars Sandahl 
Sørensen  
Scandinavian Airlines System 
Denmark-Norway-Sweden

Managing Director Jesper 
Thomassen  
Nordic Sugar A/S

Adm. direktør Henrik Thorlacius-
Ussing  
Aktieselskabet Rold Skov Savværk

Adm. direktør Jesper Uggerhøj  
KOPENHAGEN FUR a.m.b.a.

Adm. direktør Nikolaj Wendelboe  
Arriva Danmark A/S
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Ledende medarbejdere
 
Karsten Dybvad 
Adm. direktør

Kim Graugaard 
Viceadm. direktør

Thomas Bustrup 
COO/Direktør

Kent Damsgaard 
Direktør

Lars Frelle-Petersen 
Direktør

Marion Hannerup 
Direktør

Tine Roed 
Direktør

Anders Søndergaard Larsen 
Vicedirektør

Sanne Claudius Stadil 
Vicedirektør

Susanne Andersen 
Chef for DI's Medlemsforeninger

Tina Lambert Andersen 
Chef for Medlemskontakt

Nils Juhl Andreasen 
Branchedirektør, BSC 
Mejeribranchen

Lene Pryds Bach 
Chef for Servicecenter

Dennis Runge Bechsgaard 
Chef for Gl. Vindinge

Lone Folmer Berthelsen 
Erhvervsuddannelseschef

Frank Bill 
Forsvars- og Sikkerhedspolitisk chef

Jacob Bræstrup 
Skattepolitisk chef

Kinga Szabo Christensen 
Chef for Ledelsesudvikling og 
Produktivitet

Annette Falberg 
Branchedirektør, DI Handel

Kim Haggren 
Underdirektør, Erhvervsjura og CSR, 
Foreningsret og Compliance

Christian Hannibal 
Digitaliseringspolitisk chef

Jens Holst-Nielsen 
Markedschef

Elly Kjems Hove 
Branchedirektør, DI Byg

Anne G. Jensen 
Chef for Ejendomsservice

Louise Siggaard Jensen 
Personalejuridisk chef, Personalejura 
– Organisationsudvikling, Forsyning 
og Arkitekt

Peter Willum Jensen 
Underdirektør, Økonomi og Finans

Ole Storm Jeppesen 
Branchedirektør, Industrisamarbejdet 
mellem FFI og IAK

Thomas Falk Jonassen 
Chef for Restaurantservice

Louis Funder 
Generel Manager, US

Camilla Khokhar 
Underdirektør, Ledelsessekretariatet

Jacob Kjeldsen 
Chef for international 
virksomhedsrådgivning

Karin Klitgaard 
Miljøpolitisk chef

Mette Krogh 
Kommunikationschef

Anders Ladefoged 
Underdirektør, Europapolitik

Flemming Larsen 
Branchedirektør, BSC Træ-  
og Møbelindustrien

Jesper Madsen 
Chef for BSC Metal- og 
Maskinindustrien

Annie Meineche 
Underdirektør, HR

Per Geckler Møller 
Underdirektør, Presse og DI Medier

Leif Nielsen 
Branchedirektør, DI Fødevarer

Morten Granzau Nielsen 
Økonomisk politisk chef

Steen Nielsen 
Underdirektør, Løn og 
Arbejdsmarkedsforhold

Dorte Gram Nybroe 
Chef for SMV & Iværksætteri

Anders Just Pedersen 
Arbejdsmiljøchef

Troels Ranis 
Branchedirektør DI Energi,  
Chef for Energi- og Klimapolitik

Mie Rasbech 
Sundhedspolitisk chef

Frank W. Reves 
It-chef

Jakob Scharff 
Branchedirektør, DI Service,  
Chef for Offentlig Privat

Hanne Schou 
Underdirektør, Regionalforeninger

Niels Grøn Seirup 
Underdirektør, Personalejura – 
Service, Handel og Lager

Christoffer Thomas Skov 
Underdirektør, Personalejura – 
Persontransport

Michael Svane 
Branchedirektør, DI Transport,  
Chef for Infrastruktur

Henrik Søgaard 
Underdirektør for medlemsforhold

Henriette Søltoft,  
Branchedirektør, DI Rådgiverne

Mette Fjord Sørensen 
Chef for forskning og videregående 
uddannelser

Thomas Møller Sørensen 
Branchedirektør, BSC Bilbranchen

Peter Thagesen 
Underdirektør, Afsætningspolitik 

Linda Duncan Wendelboe 
Chef for DI Global Talent

Ulla Løvschal Wernblad 
Personalejuridisk chef, Personalejura 
– Funktionær

Lars William Wesch 
Branchedirektør, BSC Godstransport 
(ATL)
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Foreningsoplysninger

DI
1787  København V
CVR-nr.: 16 07 75 93
Telefon: 3377 3377
E-mail: di@di.dk
Hjemmeside: www.di.dk

Forretningsudvalg

Lars-Peter Søbye
formand

Steen Nielsen Anne Kathrine Steenbjerge
viceformand viceformand

Torben Biilmann Troels Bjerg

Palle Damborg Mette Kynne Frandsen

Anders Colding Friis Klaus Holse

Peter Bjerregaard Jepsen Vibeke Svendsen

Søren Ulstrup

Direktion

Karsten Dybvad Kim Graugaard
adm. direktør viceadm. direktør

Thomas Bustrup Kent Damsgaard
COO/direktør direktør

Lars Frelle-Petersen Marion Hannerup
direktør kommunikationsdirektør

Tine Roed
direktør
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Ledelsespåtegning

København, den 6. marts 2012

Karsten Dybvad Thomas Bustrup
adm. direktør COO/direktør

/ Peter Willum Jensen
underdirektør

Tiltrådt af forretningsudvalget den 10. april 2018 og indstillet til hovedbestyrelsens
godkendelse.

Lars-Peter Søbye Steen Nielsen Anne Kathrine Steenbjerge
formand viceformand viceformand

Torben Biilmann Troels Bjerg Palle Damborg
 

Mette Kynne Frandsen Anders Colding Friis Klaus Holse

Peter Bjerregaard Jepsen Vibeke Svendsen Søren Ulstrup

Godkendt af hovedbestyrelsen den 24. april 2018
                                                    

På hovedbestyrelsens vegne

Lars-Peter Søbye
formand

Forretningsudvalget og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 for DI.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 10. april 2018
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne af DI

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for DI for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 10. april 2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Morten Speitzer
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 10057
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Ledelsesberetning

Årets resultat i DI blev et overskud på 31,2 mio. kr. mod et overskud på 34,6 mio. kr. i 2016.

Årets resultat på 31,2 mio. kr. foreslås overført til DI's kapitalkonto.

Årets resultat i DI's Konfliktfond blev et overskud på 147,9 mio. kr. mod et overskud på 111,4 mio. kr. i
2016. Det samlede investeringsafkast blev positivt med 4,7 pct. mod et afkast på 4,3 pct. i 2016. Ultimo
året havde DI's Konfliktfond en egenkapital på 3.475,6 mio. kr., som kan anvendes til
konfliktunderstøttelse.

DI's medlemsvirksomheder har i forbindelse med overenskomststridige konflikter i 2017 fået udbetalt i
alt 3,7 mio. kr. (2016: 6,0 mio. kr.) i konfliktunderstøttelse fra DI's Konfliktfond og Dansk
Arbejdsgiverforening fordelt på 9 sager (2016: 3 sager).

Industriens Barselsfond, der er en udligningsordning mellem DI's medlemsvirksomheder, opkrævede i
2017 et samlet bidrag på 353,8 mio. kr., mens de udbetalte refusioner i alt beløb sig til 370,5 mio. kr.
Refusionerne fordeler sig med 280,4 mio. kr. på 10.292 sager vedrørende barselsorlov og 90,1 mio. kr.
på 11.562 sager vedrørende fædreorlov. Ultimo året havde Barselsfonden en egenkapital på 54,7 mio.
kr.

HTS-Fonden blev oprettet i forbindelse med HTS' sammenlægning med Dansk Industri i 2008. Det er
besluttet at nedlægge fonden ved udgangen af 2017. De resterende midler på 56,5 mio. kr. fordeles
ligeligt mellem de tre branchefællesskaber inden for Handel, Transport og Service.

Ved årets udgang udgør DI's samlede egenkapital 4.531,4 mio. kr. Heraf andrager kapitalkontoen
944,6 mio. kr., mens den bundne del - DI's Konfliktfond, Industriens Barselsfond og saldo overført fra
HTS-Fonden til branchefællesskaber - andrager i alt 3.586,8 mio. kr.
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Hovedtal
Beløb i t.kr.

DI: 2017 2016 2015 2014 2013

Indtægter 631.928 619.821 610.826 587.132 580.042
Udgifter (620.597) (594.556) (586.589) (572.053) (556.719)

Resultat af foreningsdrift 11.331 25.265 24.237 15.079 23.323

Resultat af erhvervsmæssige
ejendomsaktiviteter mv. 8.742 3.541 5.029 1.675 11.064
Engangsudgifter og ned-
skrivninger Industriens Hus 0 0 0 0 (69.743)
DI's andel af vedligeholdelses-
udgifter mv. Industriens Hus (8.394) (8.922) (10.671) (8.124) (5.230)

Resultat af ordinær drift 11.679 19.884 18.595 8.630 (40.586)

Digitaliseringsindsats mv. (3.919) (3.121) (8.429) (4.257) 0
Finansielle poster 23.621 18.425 22.087 11.073 3.333

Resultat før skat 31.381 35.188 32.253 15.446 (37.253)

Skat (161) (562) 2.073 741 (2.034)

Årets resultat 31.220 34.626 34.326 16.187 (39.287)

Årets resultat for DI's
Konfliktfond 147.930 111.373 186.965 144.840 115.698
Årets resultat for Industriens 
Barselsfond (39.252) (52.136) (1.382) 76.961 66.410

Årets resultat for HTS-Fonden (5.073) (7.064)          1.181             (239)             (2.180)          

DI mv.: 2017 2016 2015 2014 2013

Samlet balance 4.793.127 5.074.394 4.990.846 4.730.898 4.507.698

DI 944.581 913.361 878.735 844.409 828.222
DI's Konfliktfond 3.475.616 3.327.686 3.216.313 3.029.348 2.884.508
Industriens Barselsfond 54.658 93.910 146.046 147.428 70.467
HTS-Fonden 56.497 61.570 68.634 67.453 67.692

Egenkapital i alt 4.531.352 4.396.527 4.309.728 4.088.638 3.850.889
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt

DI er omfattet af årsregnskabsloven på grund af enkelte erhvervsmæssige aktiviteter og har valgt at
aflægge årsrapporten efter bestemmelserne for regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Resultatopgørelsen er for overskuelighedens skyld ændret i forhold til sidste år på følgende områder:
- Resultat af DIBD er flyttet fra Andre indtægter til Kontingenter og andre ydelser.
- Køb af smartphones er flyttet fra Nyanskaffelser til Administration og IT-udgifter.

Sammenligningstallene er ændret tilsvarende. Ændringerne påvirker hverken årets resultat eller
egenkapitalen.

Resultatopgørelse og balance

Kontingenter indregnes i resultatopgørelsen på opkrævningstidspunktet.

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat
I resultatopgørelsen indregnes den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for den
for året opgjorte ændring i udskudt skat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat og eventuelle
ændringer vedrørende tidligere år.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige
værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

DI's Konfliktfond
DI's Konfliktfond indgår som en integreret del af DI's balance. Formuen anvendes til understøttelse i
forbindelse med arbejdskonflikter.

Industriens Barselsfond
Industriens Barselsfond indgår som en integreret del af DI's balance. Formuen kan kun anvendes til
opfyldelse af fondens formål. I resultatopgørelsen indregnes bidrag, som er opkrævet i
regnskabsåret. Der foretages ikke periodisering af opkrævningsgrundlaget. Tilsvarende indregnes
refusioner, der er foretaget i regnskabsåret. Indtægter og udgifter hidrørende fra
udligningsordningen indregnes, når udligningen bliver opgjort og afregnet, da disse ikke kan opgøres
pålideligt på et tidligere tidspunkt.

HTS-Fonden
HTS-Fonden indgik som en integreret del af DI's balance. HTS-Fonden blev nedlagt ved udgangen af
2017. De resterende midler bliver fordelt ligeligt mellem de tre branchefællesskaber inden for
henholdsvis Handel, Transport og Service.
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Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, herunder tekniske installationer, måles til laveste værdi af anskaffelsespris
med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdi.

Afskrivningsgrundlaget er anskaffelsespris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Restværdien revurderes årligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:

Bygninger - 50 år
Tekniske installationer - 20 år

Der afskrives ikke på grunde.

Inventar, andre driftsmidler - herunder IT-udstyr - og tjenestebiler indregnes i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.

Værdipapirer
Værdipapirer måles som udgangspunkt til dagsværdi. Andre værdipapirer måles til laveste værdi af
anskaffelsesværdi eller indre værdi i henhold til seneste aflagte årsregnskab.

Kursreguleringer på værdipapirer indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger
Køb af publikationer indregnes i resultatopgørelsen. Andre varer måles til laveste værdi af
anskaffelses- eller nettorealisationsværdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til den værdi, som de skønnes at indgå med.
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Resultatopgørelse for året 2017
DI

2017 2016
Note t.kr. t.kr.

INDTÆGTER
1 Kontingenter og associeringsbidrag 463.280 462.385

Indtægter for administration og branchearbejde 58.872 56.838
Kurser, konferencer og eksportfremme 35.653 35.222
DA/LO Udviklingsfonden mv. 63.806 54.535
Publikationer 1.858 1.964

2 Andre indtægter 8.459 8.877

Indtægter i alt 631.928 619.821

UDGIFTER
3 Løn og pension mv. (348.537) (333.065)

Andre personaleudgifter (27.758) (28.783)
Honorarer (6.632) (5.626)
Møder og rejser mv. (53.761) (49.014)
Tryk, reklame og distribution (20.513) (17.320)

4 Lokaleudgifter (49.678) (46.802)
Administration og IT-udgifter (47.345) (47.166)
Nyanskaffelser (5.878) (5.762)

5 Kontingenter og andre ydelser (59.578) (60.620)
Tab på tilgodehavender (917) (398)

Udgifter i alt (620.597) (594.556)

RESULTAT AF FORENINGSDRIFT 11.331 25.265

6 Resultat af erhvervsmæssige ejendomsaktiviteter 8.742 3.541
DI's andel af vedligeholdelsesudgifter mv. Industriens Hus (8.394) (8.922)

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 11.679 19.884

Digitaliseringsindsats mv. (3.919) (3.121)
7 Finansielle poster, netto 23.621 18.425

RESULTAT FØR SKAT 31.381 35.188

8 Skat (161) (562)

ÅRETS RESULTAT 31.220 34.626

Forslag til dette års disponeringer:
- DI's kapitalkonto 31.220 34.626

31.220 34.626
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Resultatopgørelse for året 2017
DI's Konfliktfond

2017 2016
Note t.kr. t.kr.

Kontingenter 0 0

Industriens Hus
Resultat før afskrivninger 36.953 31.643
Regnskabsmæssige afskrivninger på bygninger og installationer (9.884) (9.884)

27.069 21.759

Konfliktunderstøttelser (1.360) (2.996)
Administrationsudgifter (1.734) (1.620)

(3.094) (4.616)

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER OG SKAT 23.975 17.143

Finansielle poster

Værdipapirer
Kursreguleringer Investeringsforeninger 152.435 122.170

152.435 122.170

Andre renter mv., netto (16.288) (14.448)

Finansielle poster i alt 136.147 107.722

RESULTAT FØR SKAT 160.122 124.865

8 Skat (12.192) (13.492)

ÅRETS RESULTAT 147.930 111.373

Der foreslås disponeret således:
Overført til DI's Konfliktfonds kapitalkonto 147.930 111.373
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Resultatopgørelse for året 2017
Industriens Barselsfond

2017 2016
Note t.kr. t.kr.

Bidrag 353.798 343.971
Refusioner (370.457) (375.279)
Udligning med DA Barsel (10.588) (8.904)

DIREKTE RESULTAT AF UDLIGNINGSORDNING (27.247) (40.212)

Administrationsudgifter (11.210) (11.050)
Tab på tilgodehavender (329) (228)

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER (38.786) (51.490)

Finansielle poster, netto (466) (646)

RESULTAT FØR SKAT (39.252) (52.136)

Skat 0 0

ÅRETS RESULTAT (39.252) (52.136)

Der foreslås disponeret således:
Overført fra Industriens Barselfonds kapitalkonto (39.252) (52.136)
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Resultatopgørelse for året 2017
HTS-Fonden

2017 2016
Note t.kr. t.kr.

Kontingent overført til DI (867) (631)
Øvrige tilskud (7.194) (8.765)
Administrationsudgifter (129) (171)

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER (8.190) (9.567)

Kursreguleringer Investeringsforeninger 3.613 2.922
Renter (120) (20)

RESULTAT FØR SKAT (4.697) (6.665)

8 Skat (376) (399)

ÅRETS RESULTAT (5.073) (7.064)

Der foreslås disponeret således:
Overført fra HTS-Fondens kapitalkonto (5.073) (7.064)
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Samlet balance pr. 31. december 2017

AKTIVER

2017 2016
Note t.kr. t.kr.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
9 Grunde og bygninger 1.063.451 1.082.775

Materielle anlægsaktiver i alt 1.063.451 1.082.775

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
10 Værdipapirer 3.386.758 3.617.134

Andre finansielle anlægsaktiver 35.155 35.113

Finansielle anlægsaktiver i alt 3.421.913 3.652.247

Anlægsaktiver i alt 4.485.364 4.735.022

VAREBEHOLDNINGER 1.170 1.532

TILGODEHAVENDER
Kontingenter 12.217 7.671

11 Andre foreninger mv. 11.933 9.895
12 Udlagte feriepenge 1.662 847

Andre tilgodehavender 113.600 82.319
Periodeafgrænsningsposter 10.012 8.331

Tilgodehavender i alt 149.424 109.063

13 LIKVIDE BEHOLDNINGER 157.169 228.777

Omsætningsaktiver i alt 307.763 339.372

AKTIVER I ALT 4.793.127 5.074.394

15



64

DI’S ÅRSBERETNING 2018 Årsrapport

Samlet balance pr. 31. december 2017

PASSIVER

2017 2016
Note t.kr. t.kr.

EGENKAPITAL

Saldo 1. januar 913.361 878.735
Årets resultat 31.220 34.626          

Kapitalkonto i alt 944.581 913.361

Saldo 1. januar 3.327.686 3.216.313
Årets resultat 147.930 111.373          

DI's Konfliktfond i alt 3.475.616 3.327.686

Saldo 1. januar 93.910 146.046
Årets resultat (39.252) (52.136)         

Industriens Barselsfond i alt 54.658 93.910

Saldo 1. januar 61.570 68.634
Årets resultat (5.073) (7.064)           
Nedlukning af HTS-Fonden (56.497) -                      

HTS-Fonden i alt 0 61.570

Saldo overført fra HTS-Fonden til Branchefællesskaber 56.497 0

Egenkapital i alt 4.531.352 4.396.527

HENSÆTTELSER
8 Udskudt skat 13.796            16.037           

Hensættelser i alt 13.796 16.037

KORTFRISTET GÆLD
Bankgæld 0 400.000       

8 Skat 8.408 15.438           
14 Kontingenter 11.115 10.405
11 Andre foreninger mv. 40.789 48.087

Skyldige beregnede feriepenge 45.327 43.743
Huslejedeposita 9.731 7.561

15 Anden gæld 112.732 121.158
Periodeafgrænsningsposter 19.877 15.438

Kortfristet gæld i alt 247.979 661.830

PASSIVER I ALT 4.793.127 5.074.394

16 Forpligtelser
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Noter

2017 2016
Note t.kr. t.kr.

1 Kontingenter og associeringsbidrag
Kontingenter og associeringsbidrag fra virksomheder 462.703 461.754
Kontingent overført fra HTS-Fonden 577 631

463.280 462.385

2 Andre indtægter
Salg af dokumenter 6.924 7.037
Øvrige indtægter 1.535 1.840

8.459 8.877

3 Løn og pension mv.
Løn og pension mv. (360.911) (343.958)
Løn afholdt af eksternt finansierede projekter 12.374 10.893

(348.537) (333.065)

Der har i 2017 - baseret på ATP-grundlaget - i gennemsnit været ansat 537 medarbejdere,
opgjort som fuldtidsbeskæftigede, samt 22 elever.

I lighed med tidligere år har der været ansat særskilt personale til varetagelse af driften
af Industriens Hus, Konferencecentret Gl. Vindinge, DI's kantine og mødecenter mv.  
Løn til disse medarbejdere indgår i andre regnskabsposter med i alt 34,9 mio. kr. I 2017 
har der til disse funktioner været ansat 75 medarbejdere opgjort som fuldtidsbeskæftigede.

4 Lokaleudgifter
Fællesudgifter mv. Industriens Hus (39.572) (37.955)
Leje Bruxelleskontor mv. (873) (841)
El og varme mv. (3.253) (2.044)
Rengøring (3.661) (3.703)
Andre lokaleudgifter (2.319) (2.259)

(49.678) (46.802)

5 Kontingenter og andre ydelser
Dansk Arbejdsgiverforening (38.211) (36.841)
Andre nationale organisationer mv. (7.036) (6.178)
Internationale organisationer mv. (4.668) (5.252)
Tilskud til paritetiske uddannelsesudvalg og sekretariater (1.918) (1.921)
Tilskud til State of Green (1.200) (1.200)
Resultat af DIBD (3.965) (4.326)
Bidrag til erhvervspolitiske formål (2.580) (4.902)

(59.578) (60.620)
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6 Resultat af erhvervsmæssige ejendomsaktiviteter
Resultatet omfatter de fremmede lejeres andel af driften vedr. ejendommen Industri-
ens Hus.

7 Finansielle poster, netto
Renteindtægter 615 143
Renteudgifter (266) (392)

349 (249)

Kursreguleringer Investeringsforeninger 23.272 18.674

23.621 18.425

8 Skat
Beregnet skat til betaling fremkommer som 22 pct. af skattepligtig erhvervsmæssig net-
toindkomst og netto finansielle indtægter.

Årets samlede skat til betaling
DI's Konfliktfond (14.594) (15.039)
HTS-Fonden (376) (399)

(14.970) (15.438)

Regulering vedr. tidligere år
DI's Konfliktfond 0 (106)

0 (106)

Årets samlede regulering af udskudt skat
DI (161) (562)
DI's Konfliktfond 2.402 1.653

2.241 1.091

Årets samlede skat i alt
DI (161) (562)
DI's Konfliktfond (12.192) (13.492)
HTS-Fonden (376) (399)

(12.729) (14.453)
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Udskudt skat, der er beregnet med 22 pct., udgør ved årets udgang 13.796 t.kr. Den udskudte
skat vedrører genvundne afskrivninger på bygninger, som kun kommer til betaling ved salg af
ejendommen.

Der er betalt 22 mio. kr. i a contoskat i 2017. Skyldig skat udgør 8,4 mio. kr.

9 Grunde og bygninger
Værdi pr. 1. januar 1.159.664 1.159.664

1.159.664 1.159.664

Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar (76.889) (57.565)
Årets afskrivninger (19.324) (19.324)

(96.213) (76.889)

1.063.451 1.082.775

10 Værdipapirer
Værdipapirer DI:
Investeringsforeninger 510.430 509.163
Unoterede aktier 49.751 49.751

560.181 558.914

Værdipapirer DI's Konfliktfond:
Investeringsforeninger 2.770.080 2.986.778

2.770.080 2.986.778

Værdipapirer HTS-Fonden:
Investeringsforeninger 0 71.442

0 71.442

Saldo overført fra HTS-Fonden til Branchefællesskaber
Investeringsforeninger 56.497 0

56.497 0

3.386.758 3.617.134
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11 Andre foreninger mv.
Såvel tilgodehavender som gæld hos andre foreninger mv. er udtryk for den forrentede
mellemregning DI har ved sin administration for de pågældende.

12 Udlagte feriepenge
DI har i henhold til de overenskomstmæssige forpligtelser i forbindelse med medlems-
virksomheders betalingsstandsning, konkurs eller lignende udlagt feriepenge, der
forventes refunderet ved bobehandling eller af Lønmodtagernes Garantifond.

13 Likvide beholdninger
Industriens Barselsfond 54.497            93.851           
Uddannelsesfonde 74.210 72.701
DI's Konfliktfond (67) 66
DI 28.529 62.159

157.169 228.777

14 Kontingenter
Posten indeholder indgåede ikke afregnede kontingenter til andre organisationer.
Beløbet forfalder til betaling ultimo januar 2018.

15 Anden gæld
I anden gæld er indeholdt skyldige bidrag på 74.210 t.kr. (2016: 72.701 t.kr.) vedr. 
uddannelsesfonde.

16 Forpligtelser

DI har indgået leasingaftaler dækkende forskellige perioder indtil 30. november 2020
med en samlet leasingforpligtelse på 5.560 t.kr. Heraf forfalder 3.242 t.kr. inden
for 1 år.

Det er sandsynligt, at Industriens Barselsfond i kommende år vil blive pålagt 
udgifter vedrørende 2017 i forbindelse med barselsudligningsordningen.
Sådanne udgifter indregnes først på afregningstidspunktet, da de ikke kan opgøres 
pålideligt på et tidligere tidspunkt.
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