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DI’S ÅRSBERETNING 
2021

DI knokler for at understøtte virksom-
hedernes forretning, ansvar og engage-
ment med rådgivning, der imødekom-
mer deres behov, og som er målrettet 
til den enkelte virksomhed. DI arbejder 
for, at virksomhederne kan drive deres 
forretning i og ud fra Danmark inden 
for attraktive og konkurrencedygtige 
rammer. Ligesom virksomhederne skal 
DI være en samfundsaktør, som vores 
medlemmer, borgere og politikere kan 
regne med. Med en medlemskreds på 
mere end 18.700 er vi dybt forpligtede af 
vores størrelse, spændvidde og den tillid 

virksomhederne viser os. Vores bud på 
løsninger på samfundets problemer skal 
være konkrete, konstruktive og bygge på 
virksomhedernes virkelighed. Vi skal tur-
de være ambitiøse på egne og på samfun-
dets vegne. Vi skal turde gå forrest.

I denne årsberetning kan du læse, hvor-
dan DI på udvalgte områder har forvaltet 
den tillid, som vores medlemsvirksom-
heder har vist os i 2020/2021, og hvad vi 
har gjort for at skabe resultater for dem 
alle.

85 pct. 
er tilfredse med deres 

medlemskab af DI

DI havde 18.745 
medlemmer  

pr. 31. august 2021
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ENDNU ET ÅR  
I SKYGGEN AF CORONA

de mest hensigtsmæssige rammer for at 
kontrollere situationen og komme bedst 
gennem krisen og samtidig tage hensyn 
til balancen mellem sundhedsmæssig 
forsvarlighed, økonomisk ansvarlighed og 
menneskelig trivsel. Virksomhedernes 
bidrag med eksempler og værdifulde 
data har rustet os til en konstruktiv, 
troværdig og relevant dialog med beslut-
ningstagere forud for politiske forhand-
linger. Og det har skabt resultater. 

DI’s mål var et genåbnet Danmark. 
Derfor lancerede vi i februar 2021 en 
samlet genåbningsplan med fem konkre-
te forslag til en tryg og varig genåbning, 
som i høj grad opnåede politisk tilslut-
ning. Det gjaldt ikke mindst DI’s forslag 
om fuld genåbning, når alle over 50 år 
var vaccineret, og forslaget om et digitalt 
coronapas som et centralt værktøj til en 
hurtigere genåbning. Indtil genåbningen, 
lykkedes det også at opnå politisk opbak-
ning til at forlænge kompensationen til 
restriktionsramte virksomheder og sær-
ligt hårdt ramte brancher, og at forbedre 

I 2020 var DI’s personalejuridiske 
indsats præget af et stort antal medlems-
henvendelser om COVID-19 relaterede 
emner, især om lønkompensation. DI 
oplevede i det hele taget en ekstraordinær 
stor stigning i efterspørgslen på perso-
nalejuridisk rådgivning i hele 2020. DI 
behandlede således i alt 90.371 perso-
nalejuridiske sager i 2020, hvilket svarer 
til en stigning på ca. 30 pct. i forhold til 
2019. Samtidig steg medlemmers brug af 
DI’s online værktøjer markant. Dokument-
generatoren alene blev brugt 120 pct. 
mere i 2020 end 2019. Trods nedluknin-
ger gennemførte DI også 35 voldgifter og 
retssager for medlemmer i 2020.

Da vi gik ind i efteråret 2020, var frem-
tiden for mange virksomheder meget 
usikker. Nedlukning og restriktioner 
satte dybe spor i dansk økonomi. Blandt 
andet fordi eksporten var nødlidende 
på grund af lukkede eksportmarkeder. 
Nogle virksomheder, især i sektorer som 
turisme, transport og oplevelsesindustri, 
var hårdere ramt end andre, men fælles 
var ønsket om at bruge erfaringerne fra 
krisen til at komme styrket videre som 
virksomheder og samfund. 

I november blev en total nedlukning af 
Nordjylland imidlertid et forvarsel om, 
hvad hele landet og virksomhederne hav-
de i vente under vinterens anden bølge af 
pandemien.  Da den ramte, satte DI igen 
alt ind på at hjælpe vores medlemmer 
bedst muligt gennem nedlukning og 
krise med konkret rådgivning, informa-
tion og inspiration, ligesom vi gennem 
en konstruktiv, kreativ og effektiv dialog 
med regeringen og Folketinget bidrog til 
at finde de politiske løsninger, der skulle 
føre Danmark og danske virksomheder 
sikkert gennem anden bølge.

DI’s medlemsservices var i den periode 
fokuseret på virksomhedernes akutte og 
konkrete behov, som opstod i takt med 
den sundhedsmæssige udvikling, de poli-
tiske tiltag og restriktioner, samt myn-
dighedernes anbefalinger og virksomhe-
dernes forretningsmæssige udfordringer. 
Vi måtte derfor sammensætte vores 
rådgivning og information tilsvarende 
varieret, og sikre at den dækkede alt lige 
fra personalejuridisk rådgivning og 
vejledning om arbejdsmiljø og trivsel til 
understøttelse af eksport og inspiration 
til at styrke e-handel – for at nævne blot 
nogle få eksempler. 

Sigtet med DI’s politiske dialog var hele 
tiden centreret om at bidrage med forslag 
til, hvordan vi som samfund kunne skabe 

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/di-dokumenter-listevisning/?SearchQuery=&SearchTypes=79ff5d02-bfc2-4e19-8219-664ec303d658&SearchTopics=&IsTailored=true
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/di-dokumenter-listevisning/?SearchQuery=&SearchTypes=79ff5d02-bfc2-4e19-8219-664ec303d658&SearchTopics=&IsTailored=true
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kompensationsordninger, samt at hæve 
statsstøtteloftet for kompensationen. 

Derudover indgik regeringen og arbejds-
markedets parter en ny aftale om at 
genindføre lønkompensation i december 
2020, som senere blev forlænget. Disse 
elementer har været afgørende for at få 
store dele af dansk erhvervsliv nogenlun-
de stabilt gennem krisen. 

Det har også været en topprioritet for 
DI at få lempet rejserestriktionerne og 
genetableret den globale mobilitet. Det 
lykkedes med en løbende hensyntagen til 
erhvervsrejsende og en markant lempelse 
af rejserestriktioner i juni 2021, om end 
andre landes indrejserestriktioner fortsat 
er en stor udfordring. 

De seneste måneder har det dog vist 
sig, at dansk økonomi er i bedring. Høj 
aktivitet i erhvervslivet kombineret med 
politiske beslutninger, der reducerer 
arbejdsudbuddet, betyder, at flere og 
flere virksomheder ikke kan rekruttere 
de medarbejdere, som de har brug for. 
Samtidig er der stadig brancher, f.eks. 
oplevelsesindustrien og luftfarten, der 
fortsat er hårdt ramt af konsekvenserne 
af coronapandemien. 

Under Corona-pandemien har virksomhe-
derne efterspurgt DI’s hjælp på nye områ-
der, og DI har udviklet tilbud, der matcher. 
Et stigende antal ledere og medarbejdere 
i DI’s medlemsvirksomheder har trukket 
på både hinanden og på DI’s eksperter 
som deltagere i DI’s HR netværk og andre 
nye netværk, der løbende startes op for at 
understøtte vores medlemmers behov for 
faglig sparring og udvikling.

Efter en tid med mere distancearbejde 
under corona forventer virksomhederne 
at flere vil arbejde mere hjemmefra. DI’s 
medlemmer  har efterspurgt viden om 
ledelse, arbejdsmiljø og personalejura på 
feltet. DI hjælper med viden om pligter 
og rettigheder ved hjemmearbejde, best 
practice samt inspiration til at sikre bl.a. 
effektivitet, engagement og trivsel.

DI har dækket et stort behov for rådgivning 
om motivation og trivsel på arbejds-
pladsen. I foråret 2021 deltog hele 1.800 
ledere og medarbejdere fra DI’s med-
lemsvirksomheder i DI’s webinar ”Coro-
natristhed – sådan holder du motivationen 
oppe”, hvor de fik konkrete råd til at holde 
motivationen oppe og tage hånd om triste 
medarbejdere.

https://www.danskindustri.dk/arrangementer/netvark/
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2021/1/90.000-flere-vil-arbejde-hjemme-efter-coronakrisen/?utm_campaign=di-business&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev
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GENSTART AF  
EKSPORTEN 

Dansk eksport led et alvorligt knæk un-
der coronakrisen. I 2020 mistede danske 
virksomheder 110 mia. kr. i eksportind-
tægter. Det var alvorligt både for dansk 
økonomi og for dansk erhvervsliv. DI har 
derfor lagt et stort arbejde i at under-
støtte virksomhederne i at få eksporten 
tilbage på sporet, vinde det tabte tilbage 
og erobre nye markedsandele.  I marts 
2021 lancerede DI 32 konkrete forslag til 
at styrke den danske eksport, og mange 
af disse forslag og ideer er siden blevet 
gennemført af regeringen.

Markedsføring af danske 
styrkepositioner
Med deltagelse af virksomheder og 
organisationer, herunder DI, formulerede 
8 genstartsteams i efteråret knap 100 
anbefalinger til genstart af dansk eksport 
og danske styrkepositioner. Det medførte 
bl.a., at der blev fordelt 500 mio. kr. til 
at øge den internationale markedsføring 
af danske styrkepositioner, herunder 
grønne løsninger. Midlerne skal også 
bruges til at styrke e-handel og digital 
omstilling i eksportvirksomhederne, 
ligesom der skabt bedre muligheder for 
eksportfinansiering. 

Samtidig har den danske udenrigs-
tjeneste fået et historisk ressourceløft 
rundt om i verden. DI har derfor store 
forventninger til, at de ekstra midler, der 
er tildelt udetjenesten og erhvervsfrem-
mesystemet, skal skabe merværdi for 
danske virksomheder de kommende år. 
Det gælder især i forhold til markedsfø-
ring af danske produkter og services, der 
er afgørende for den grønne omstilling.

Kæmpestore muligheder  
i EU’s genopretningsplan
I planen for genopretning af europæisk 
økonomi efter corona har EU et strate-
gisk mål om at investere massivt i grøn 
omstilling og digitalisering på europæisk 
niveau. Genopretningsplanen på 750 

mia. euro er en oplagt mulighed for at 
fremme dansk eksport til det europæiske 
marked.  Der er allokeret et stort beløb 
til en række større lande i EU, hvor de 
samlede investeringer i grøn og digital 
omstilling for alvor vil sætte gang i efter-
spørgslen efter løsninger, som er danske 
styrkepositioner, herunder energieffekti-
vitet, vedvarende energi og vandtekno-
logi. DI anslår, at der er potentiale til at 
øge dansk eksport med 66 mia. kr. over 
en seksårig periode.

DI hjælper medlemsvirksomhederne 
med at udnytte mulighederne i EU’s gen-
opretningsplan. Det gør vi med informa-
tion om andre EU-landes genopretnings-
planer, herunder konkrete projekter 
og udbud, og vi hjælper virksomheder 
gennem fremstød, kontakter og individu-
el sparring. Konkurrencen om opgaverne 
bliver hård, og der bliver også brug for 
at trække på de ekstra ressourcer, som 
regeringen har afsat til erhvervsfremstød, 
eksportrådgivning og sektoreksperter på 
de danske ambassader. Der vil givetvis 
også opstå udfordringer med at sikre, 

Markedsføring af danske 
virksomheder i udlandet
Under coronapandemien har DI afholdt 
webinarer og fremstød mod 66 lande, 
herunder en stor konference om EU’s 
genopretningsplan. 90 pct. af aktivite-
terne er gennemført i samarbejde med 
Udenrigsministeriet. Så selv om det har 
været vanskeligt at rejse, har vi fortsat 
markedsføringen af danske virksomheder 
ved at tage nye digitale løsninger i brug. I 
DI glæder vi os dog over, at vi nu har udsigt 
til at kunne invitere vores medlemsvirk-
somheder på fysiske fremstød i udlandet 
igen. Og vi er allerede i fuld gang med 
planlægningen.

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/di-dokumenter-for-virksomhed/publikationer/styrk-den-danske-eksport/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/di-dokumenter-for-virksomhed/publikationer/styrk-den-danske-eksport/
https://www.danskindustri.dk/eus-genopretningsplan/
https://www.danskindustri.dk/eus-genopretningsplan/
https://www.danskindustri.dk/eus-genopretningsplan/
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at EU-landene investerer midlerne fra 
genopretningsplanen efter hensigten. DI 
arbejder derfor også for, at EU-landene 
udmønter projekterne via åbne og gen-
nemsigtige udbudsprocedurer.

DI i spidsen for BusinessEurope’s 
opprioritering af det transatlantiske 
samarbejde
Præsident Joe Bidens indtræden i det 
Hvide Hus er en mulighed for en frisk 
start både for det transatlantiske sam-
arbejde og for den grønne omstilling. 
Derfor er det også en anerkendelse af 
DI’s mangeårige transatlantiske ar-
bejde, at vores europæiske kollegaer i 
BusinessEurope har valgt DI’s viceadm. 
direktør, Thomas Bustrup, til formand 
for BusinessEurope’s US Network, som 
er i spidsen for europæisk erhvervslivs 
arbejde med at fremme transatlantisk 
samarbejde og samhandel. 

DI har også en kollega indplaceret på 
den danske ambassade i Washington 
DC, hvilket har skabt et godt samarbejde 
med udenrigstjenesten, ligesom DI har 

Flere end nogensinde bruger  
DI’s internationale kontorer
I første halvdel af 2021 har DI støttet mere 
end 500 virksomheder indenfor internatio-
nalisering og eksport, herunder etablering 
i udlandet med egne medarbejdere. DI’s 
internationale kontorer i USA, Kina og In-
dien har haft det højeste aktivitetsniveau 
nogensinde. På nærmarkederne har vores 
medlemmer i særlig grad behov for råd om 
konsekvenserne af Brexit og nye regler for 
midlertidigt arbejde i Norge, Sverige og 
Tyskland. 

været aktivt engageret i udarbejdelsen af 
den nye danske handlingsplan for USA, 
som især sigter mod at udnytte de mar-
kedsmuligheder, som den grønne om-
stilling giver. For eksempel ved at bringe 
danske virksomheder i spil til renoverin-
gen af bygningsmassen i New York.

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/opstart-og-drift-af-virksomhed-i-udlandet/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/opstart-og-drift-af-virksomhed-i-udlandet/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/Energi_USA/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/Energi_USA/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/Energi_USA/
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GRØN VEJ  
UD AF KRISEN

form. I stedet var der tale om en forøgelse 
af den såkaldte energiafgift til proces og 
en kompensationspakke til erhvervs-
livet. Samtidig blev der etableret en 
ekspertgruppe, der i 2021 og 2022 skal 
komme med forslag til at gennemføre en 
egentlig grøn skattereform med henblik 
på at sikre CO2-reduktioner. Der blev 
også nedsat en følgegruppe til ekspert-
gruppen, hvor bl.a. DI deltager. Ekspert-
gruppen skal afrapportere i slutningen af 
2021 og igen i slutningen af 2022. 

DI arbejder for en samlet løsning som 
sikrer en reel ensartet CO2-beskatning. 
DI ønsker at styrke den nuværende 
CO2-afgiftsstruktur med en højere EU 
CO2-kvotepris frem mod 2030 og en 
dansk CO2-afgift for sektorer udenfor 
CO2-kvotesystemet. Det skal suppleres 
af andre målrettede tiltag af infrastruk-
turmæssig karakter. Reformen skal 
samlet set være omkostningsneutral 
for erhvervslivet. Dertil skal de nuvæ-
rende energiafgifter  sænkes i takt med 
den øgede CO2-beskatning, således at 
virksomhedernes konkurrenceevne ikke 
forværres samlet set. 

Klimaudspil fra DI
Med afsæt i klimapartnerskabernes 
arbejde og det seneste års klimapolitiske 
aftaler offentliggjorde DI i juni klimaud-
spillet KLIMA/24/7. Her giver DI sit bud 
på, hvilke klimapolitiske beslutninger, 
der er behov for, at Folketinget tager nu, 
for at Danmark kommer i mål med 70 
pct. klimamålsætningen i 2030. 

Vi opfordrer bl.a. regeringen til at ud-
arbejde en strategi, der viser vejen til, 
hvordan vi bedst indfrir vores nationale 
potentiale for energieffektivisering både 
i virksomheder og ved at energirenovere 
bygninger. KLIMA/24/7 er resultatet af 
en omfattende dialog med DI’s med-
lemsvirksomheder via DI’s udvalg for 
klimapolitik og DI’s udvalg og branche-

Klima er en central del af danske virk-
somheders – og DI’s – DNA. Og coro-
nakrisen har ikke ændret på vores høje 
ambitioner. DI og DI’s medlemmer 
bakker massivt op om det danske 70 
pct. klimamål og et ambitiøst europæ-
isk CO2-reduktionsmål. Vejen til dansk 
vækst, beskæftigelse og eksport går hånd 
i hånd med den grønne omstilling, og det 
vedbliver at være et omdrejningspunkt 
for DI’s arbejde. 

”EU fit for 55”
Et klimaambitiøst EU er ikke kun godt 
for klimaet. Det er også med til at styrke 
den europæiske efterspørgsel efter dan-
ske virksomheders produkter og services 
indenfor såvel energieffektivitet som 
vedvarende energi. Derfor presser DI 
på både i Danmark og Bruxelles for høje 
europæiske mål og for ensartede konkur-
rencevilkår på tværs af EU. 

EU-Kommissionens store lovgivnings-
pakke ”Fit for 55” er et vigtigt skridt i 
den retning. Pakken skal bane vejen for, 
at EU i 2030 kan indfri sit klimamål på 
55 pct., som tidligere på året blev vedta-
get som led i EU’s nye klimalov. Alle sek-
torer skal bidrage. Det gælder industrien, 
byggeriet og transporten. Den store kli-
mapakke indeholder bl.a. skærpede krav 
til vedvarende energi og energieffektivitet 
og forslag til fremtidens kvotehandelssy-
stem, grøn energibeskatning og en CO2 
skat på import af udvalgte varegrupper 
med højt karbonindhold.  DI arbejder på 
højtryk – i Bruxelles såvel som herhjem-
me - for at påvirke den endelige udform-
ning af værktøjerne i ”Fit for 55” pakken, 
så de bedst muligt understøtter klimaet 
og danske virksomheder.

DI’s arbejde for at sikre en god grøn 
skattereform
Den politiske aftale fra december 2020 
om en grøn skattereform var ikke en fuld 
færdig ramme for den grønne skattere- Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

https://www.danskindustri.dk/klima-24-7/
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er blevet godt modtaget og indgår i DI’s 
dialog med regeringen.

Affald og cirkulær økonomi
DI har længe kæmpet for at få ændret 
reglerne for sortering af affald og især for 
at konkurrenceudsætte den kommuna-
le affaldssektor. DI har sat aftryk på en 
politisk aftale, som betyder, at der skal 
sorteres på samme måde i alle kommu-
ner. Det betyder også, at det kommunale 
monopol endelig bliver fjernet, og private 
affaldsvirksomheder får adgang til hus-
holdningsaffaldet. Det er en stor fordel 
for affaldsvirksomhederne, der med 
større og mere ensartede affaldsvolume-
ner har et bedre investeringsgrundlag for 
sorterings- og genanvendelsesanlæg. Det 
betyder et styrket marked for genan-
vendte materialer til gavn for virksomhe-
derne og den cirkulære økonomi. 

Cirkulær økonomi rummer i det hele 
taget afgørende værktøjer til at reducere 
affald og CO2. DI og Danmarks Natur-
fredningsforening har i foråret 2021 
lanceret et udspil med fælles veje til at 
knække affaldskurven, hvor vi opfordrer 
regeringen til at sætte mål for affaldsre-
duktion, samt fjerne barrierer og skabe 
incitamenter til at udvikle cirkulære 
forretningsmodeller.

fællesskaber, og udspillet er blevet godt 
modtaget politisk. 

Grøn omstilling af transporten
DI har i flere år arbejdet for en bilbeskat-
ning, der baserer sig på bilens klima-
mæssige egenskaber og ikke bilens pris, 
der bliver opkrævet løbende, og samlet 
set er lavere end i dag. Med den grønne 
trafikaftale fra december 2020 er der ta-
get flere skridt i den rigtige retning. Den 
nye registreringsafgift på biler er betyde-
ligt mere enkel og belønner i højere grad 
biler med lav eller ingen CO2-udledning. 
Desuden bliver en større del af den sam-
lede bilbeskatning nu opkrævet løbende 
fremfor ved indregistrering. 

Derudover er der truffet politiske aftaler 
om at øge anvendelsen af bæredygtige 
biobrændstoffer frem mod 2030 og 
grønne indkøb af kollektiv transport. DI 
arbejder fortsat for en intelligent grøn 
omstilling af transportsektoren, der 
reducerer klimapåvirkningen og øger 
mobiliteten.

Sektorkobling
Vi er langt med den grønne omstilling i 
Danmark, men hvis vi skal i mål med 70 
pct. CO2 reduktion i 2030, skal vi udnytte 
mulighederne i såkaldt ”sektorkobling”. 
Der skal ske en omfattende integration 
og kobling af energisystemet, f.eks. el til 
transport, el til elektrofuels (Power to X) 
til brug for landtransport, fly og skibe. Og 
restprodukter fra landbrug og fødevarer 
kan blive til biogas etc.  

Med sektorkobling kan vi sætte den 
grønne omstilling op i et højere gear ved 
at flytte store energistrømme med størst 
mulig effektivitet mellem sektorer og flyt-
te den vedvarede energi til transport, op-
varmning og produktion. Samtidig skal 
vi binde forbrug og produktion sammen 
gennem en omfattende digitalisering. 

Lykkes vi, rummer sektorkobling et 
enormt vækst og eksportpotentiale 
for Danmark. DI er en del af Erhvervs-
livets Klimaalliance, som sammen med 
24 danske virksomheder har udviklet 
syv anbefalinger til, hvordan vi kan 
implementere sektorkobling, realisere 
vækst- og eksportpotentialet og samtidig 
reducere CO2 betydeligt. Anbefalingerne 

Beregning og reduktion af klimaaftryk 
fylder mere og mere blandt DI’s med-
lemmer i takt med, at bl.a. flere kun-
der efterspørger dokumentation for 
CO2-aftryk blandt leverandører. For at 
hjælpe virksomhederne godt i gang med 
CO2- målinger og -reduktion har DI i sam-
arbejde med Industriens Fond lanceret 
projektet ”Klimaklar SMV”. 

Som en del af projektet får SMV’er et 
rådgivningsforløb, der indeholder bereg-
ning af CO2 regnskab, reduktionsmål, 
identifikation af reduktionsmuligheder og 
konkrete råd til rapportering og kommuni-
kation. DI har samtidig ansat en dedikeret 
klimarådgiver for at kunne vejlede 
virksomheder individuelt og tilbyde kurser 
og netværk med fokus på CO2-måling og 
-reduktion.

https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/miljoenergi/cirkular-okonomi/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/dis-politiske-udspil/udspil/sadan-knakker-vi-affaldskurven/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-energi/analysearkiv/brancheanalyser/2021/anbefalinger-til-implementering-af-sektorkobling/
https://www.danskindustri.dk/klimaklarSMV/
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VIRKSOMHEDERNES 
KONKURRENCEKRAFT 

BEROR PÅ MERE 

Samtidig med at DI har været optaget af 
at gøre vores for at bringe virksomheder-
ne godt gennem coronapandemien, har 
vi også haft vores opmærksomhed rettet 
mod en række andre emner, som er helt 
afgørende for, at vores virksomheder fast-
holder deres konkurrencekraft i en hård 
global konkurrence. 

Dette er også udgangspunktet for DI’s 
tilgang til regeringens bud på vækst og 
reformer. Her er et udvalg af den brede 
palette af øvrige politiske indsatsom-
råder, som DI har arbejdet med i det 
forgangne år: 

Digitalisering 
Danmark skal forblive i front på den 
digitale agenda, udnytte vores førerpo-
sition og investere massivt i fremtiden. 
Digitalisering er afgørende for at komme 
i mål med løsningen af en række af 
samfundets store udfordringer, ikke 
mindst den grønne omstilling, men også 
andre store udfordringer som sundhed og 
kompetencer.

I udspillet ”Digitalisering der flytter Dan-
mark” har DI stillet 46 konkrete forslag, 
der vil gøre Danmark stærkere digitalt. 
Forslagene indgår i arbejdet i DI’s egen 
taskforce, CEO Commitment, hvor vi har 
samlet 25 CEOs til en dialog om, hvor og 
hvordan digitalisering og intelligent brug 
af data kan give svarene på de udfordrin-
ger, Danmark står overfor. Det har sikret 
DI et særdeles stærkt fundament for 
vores indsats i regeringens digitaliserings-
partnerskab. Her er DI sammen med an-
dre organisationer og virksomheder med 
til at udforme anbefalinger til regeringen 
om, hvordan Danmark og danske virk-
somheder kan udnytte digitaliseringen. 

DI rådgiver desuden om digital forret-
ningsudvikling og hjælper SMV’erne til 
at komme godt i gang med digital omstil-
ling gennem viden, gode råd og afprøv-
ning af nye teknologier i praksis. 

Infrastruktur 
En moderne, veludbygget transportin-
frastruktur er helt central for virksomhe-
dernes produktion og konkurrenceevne. 
Og i den sammenhæng er transportens 
grønne omstilling også central. Med DI’s 
forslag til en investeringsplan for mobili-
tet og trafikal infrastruktur fik vi sat præg 
på en væsentlig del af de initiativer, som 
kom med i forårets politiske aftale om 
investeringer i infrastrukturen frem mod 
2035. 

Skat – forskning og udvikling
Danske virksomheder lever af at udvikle 
verdensklasse produkter, som de kan 
sælge på eksportmarkederne, og skal de 
være foran konkurrenterne, kræver det, 
at de investerer i udvikling af nye produk-
ter og services. Vores styrkepositioner 
inden for eksempelvis grøn teknologi og 
life science er ikke kommet af sig selv. 

Derfor arbejder DI for, at det er attraktivt 
for danske virksomheder at investere og 
producere her i landet. Det var således 
bl.a. efter pres fra DI, at et politisk flertal 
i december 2020 besluttede at forlænge 
aftalen om at forhøje virksomheders fra-
dragsgrundlag for omkostninger til forsk-
ning og udvikling til 130 pct. Det betyder, 
at FoU-fradraget i perioden 2020 – 2022 
vil udgøre 130 pct. med et loft på 50 mio. 
kr. (skatteværdien) over, hvor meget en 
enkelt koncern kan få i merfradrag. DI 
forsætter arbejdet for at gøre 130 pct.-fra-
draget permanent og uden loft. 

https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/dis-politiske-udspil/udspil/digitalisering-der-flytter-danmark/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/dis-politiske-udspil/udspil/digitalisering-der-flytter-danmark/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/digitalisering/CEOCommitment/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/digitalisering-og-innovation/digitale-radgivningsydelser/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/digitalisering-og-innovation/digitale-radgivningsydelser/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/transport/trafikudspil2021_2030/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/transport/trafikudspil2021_2030/
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Omkostningerne ved at drive virksom-
hed i Danmark er høje, og DI har også 
i det forgangne år sat fokus på, hvad 
skattesystemet betyder for danske virk-
somhedernes konkurrenceevne. I vores 
60 forslag til et mere enkelt skattesystem 
lægger vi op til at luge ud i unødvendige 
og besværlige afgifter og spare virksom-
hederne for omkostninger.

SMV og iværksætteri
Det skal være nemt at skabe nye virk-
somheder, og nye virksomheder skal 
have bedre chance for at blive højvækst-
virksomheder. DI’s nye iværksætterpo-
litik indeholder 25 konkrete forslag til 
hvordan, og dermed står DI godt rustet til 
de kommende politiske drøftelser om at 
styrke iværksætteriet i Danmark. 

DI’s forslag er blevet til i samarbejde med 
iværksættere og investorer og indehol-
der bl.a. forslag om at ændre en række 
skatteregler, herunder et forslag om at 
det skal være muligt at geninvestere hele 
overskuddet i virksomheden. DI foreslår 
også en mere smidig overførsel af forsk-
ning til SMV’er, ligesom DI fastholder, 
at de administrative byrder skal lettes, 
så det i det hele taget bliver nemmere 
at komme i gang som selvstændig og at 
være en SMV-virksomhed.

Medarbejdere – behov for flere og med 
de rette kompetencer
Retten til tidlig pension skaber et hul i 
arbejdsstyrken. Og efter en tid med coro-
na-nedlukninger, hvor lønkompensation 
og arbejdsfordeling har holdt hånden 
under beskæftigelsen, står virksomheder-
ne nu en situation, hvor mange mangler 
kvalificerede medarbejdere og har svært 
ved at rekruttere. Beskæftigelsen er igen 
rekordhøj. Der er behov for reformer for 
at sikre, at virksomhederne kan trække 
på al den arbejdskraft, der findes i Dan-
mark. 

DI har i løbet af 2021 fortsat vores arbej-
de med at udvikle en lang række af for-
slag til, hvordan man kan øge arbejdsstyr-
ken, både for at løse den akutte mangel 
på arbejdskraft her og nu og for at løse 
det strukturelle problem på længere sigt. 
Det er reformforslag, som vi vedholdende 
spiller ind til regeringen, herunder et for-
slag om lavere dimittendsats og et forslag 

om højere præmie til seniorer, der venter 
med at på efterløn. Rækken af øvrige DI 
forslag dækker meget bredt, og har bl.a. 
fokus på udenlandske medarbejdere, på 
unge, på integration og på uddannelse. 

DI har intensiveret sin rådgivnings indsats 
omkring global mobilitet og tilbyder nu 
rådgivning og værktøjer til HR og ledelse 
i forbindelse med ind- og udstationering 
af medarbejdere samt virksomhedsetab-
lering i udlandet. Indsatsen omfatter 
tiltrækning, ledelse og udvikling af 
globale talenter, kurser og netværk  for 
internationale ledere i Danmark og forløb 
for danske ledere med internationale 
medarbejdere.

I det forgangne år har DI medlemsvirk-
somheder besluttet sig for at øge deres 
rekrutteringspulje ved at tiltrække flere 
kvindelige medarbejdere. Ved at deltage 
i DI’s Gender Diversity Pledge forpligter 
virksomhederne sig til at arbejde aktivt 
for at skabe større kønsdiversitet i egen 
virksomhed, herunder også i ledelse og 
bestyrelse. 

Virksomhederne er med til at uddanne 
fremtidens medarbejdere, og ved at 
blive en del af DI Lærepladsfællesskabet  
kommer de med i Danmarks største fæl-
lesskab for virksomheder, der uddanner 
lærlinge og elever. Fællesskabet skal sikre 
flere lærlinge, elever og lærepladser, og 
DI understøtter indsatsen ved at levere 
webinarer, værktøjer, ny viden, netværk 
og hjælp til medlemsvirksomheder, der 
uddanner lærlinge og elever. Lære-
pladsfællesskabet booster stoltheden i at 
uddanne og fremhæver de virksomheder, 
der løfter et uddannelsesansvar til gavn 
for den enkelte, erhvervslivet og samfun-
det. 

https://www.danskindustri.dk/Simpelskat/
https://www.danskindustri.dk/Simpelskat/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/ivaerksaetteri/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/ivaerksaetteri/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/udenlandsk-arbejdskraft/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/udenlandsk-arbejdskraft/
https://www.danskindustri.dk/globalassets/billedarkiv/politiske-udspil/gender/dis-strategi-for-konsdiversitet-2021_web.pdf
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/elever-og-larlinge/larepladsfallesskabet/


DI’S ÅRSBERETNING 2021 12

VIRKSOMHEDERNES 
STEMME

fra internationale markedsmuligheder, 
over personalejura og overenskomstfor-
hold, til arbejdsmiljø og produktivitet. 

DI’s vigtigste råstof er viden om virksom-
hedernes virkelighed og behov, og om 
virksomhedernes konkrete bud på, hvor-
dan vi kan løse samfundsudfordringer 
på en måde, der fungerer ude i virksom-
hedernes virkelighed. Den viden er helt 
afgørende for, at DI kan være erhvervsli-
vets stærke stemme i den politiske debat 
og levere resultater, der gør en forskel for 
virksomhederne. 

Det er nu et år siden, at DI og det tidli-
gere Dansk Byggeri fusionerede med DI 
som fortsættende organisation. Siden 
har DI konsolideret sin position som 
stærk arbejdsgiver- og erhvervsorganisa-
tion. I første halvår af 2021 oplevede DI 
således den største tilgang af virksomhe-
der nogensinde.

Hver dag arbejder DI for, at vores med-
lemmer oplever, at deres DI-medlem-
skab er konkurrencedygtigt, uundvær-
ligt og tilfører værdi. Det være sig i form 
af indflydelse på danske og europæiske 
politiske dagsordener, adgang til bran-
chespecifik viden, og rådgivning om alt 

58 pct.28 pct.

7 pct.

7 pct.

36 pct.

9 pct.

4 pct.

5 pct.

10 pct.

3 pct. 6 pct.

13 pct.13 pct.

  0 – 10 medarbejdere
 11 – 50 medarbejdere
  51 – 100 medarbejdere
  >100 medarbejdere

  Fremstilling
 Videnservice
  Handel
  Transport
  Information og kommunikation
 Service
  Byggeri
  Energi og forsyning
  Øvrige

Mere end 18.000 store og små medlemmer fra mange brancher i DI
DI’s medlemmer fordelt på størrelse og brancher
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De værdifulde input fra virksomhederne 
får vi, når de søger DI’s rådgivning, be-
nytter vores medlemsservices og deltager 
i DI’s mange fællesskaber. Mere end 
100 foreninger, 18 regionalforeninger, 9 
regioner og vores mange politiske udvalg 
er ramme for DI’s dialog med virksomhe-
derne. Dertil kommer utallige netværk 
og vores 9 branchefællesskaber. 

Det er DI’s ambition, at medlemmerne 
– uanset størrelse og branche – oplever, 
at DI møder dem med et personaliseret 
og fleksibelt medlemskab, både fysisk og 
digitalt, som er tilpasset den enkelte virk-
somheds aktuelle behov. Til det har DI 
taget nye værktøjer i brug det seneste år. 
DI har digitaliseret en række medlems-
services, f.eks. på det personalejuridiske 
område. Ved hjælp af kunstig intelligens 
og data om virksomhedernes brug af DI, 
arbejder vi på yderligere at personalisere 
vores rådgivning og servicetilbud til den 
enkelte virksomhed. Det gælder f.eks. 
vores kommunikation på di.dk. Dette 
arbejde vil DI fortsætte og forfine i den 
kommende tid.  

I det forgangne år har de mange virksom-
heder, der kom til DI fra Dansk Byggeri, 
skulle finde sig til rette i samarbejdet 
med DI’s andre medlemsvirksomheder. 
Det er foreløbigt kulmineret med etab-
leringen af et nyt branchefællesskab ”DI 
Byggeri”, som samler virksomheder fra 
det tidligere DI Dansk Byggeri og fra DI 
Byg. 

Fra den 1. september 2021 er DI Byggeri 
et af de i alt 9 branchefællesskaber i DI, 
som også tæller DI Digital, DI Energi, 
DI Fødevarer, DI Handel, DI Service, DI 
Rådgiverne, DI Transport, og DI Life 
Science.

Life science industrien har i tæt samar-
bejde med sundhedsvæsenet været med 
til at få Danmark sikkert igennem coro-
napandemien og samtidig holdt hånden 
under dansk økonomi, som ét af landets 
største eksporterhverv. DI har derfor 
gjort det til en strategisk hovedprioritet, 
at Danmark skal være en life science 
nation i verdensklasse, der kan tiltrække 
og fastholde verdens førende life scien-
ce virksomheder. Det skal være med til 
at sikre flere sunde og aktive leveår til 

danskerne og bidrage til mere sundhed i 
resten af verden. 

Vand er et nyt, selvstændigt fokusom-
råde i DI med DI Vand som strategisk 
omdrejningspunkt. DI’s ambition er at 
udvikle DI vand til et branchefællesskab 
inden for de næste par år. DI Vand favner 
virksomheder, der udvikler og produce-
rer vandteknologi, samt rådgivnings- og 
forsyningsvirksomheder, og potentielt 
set også entreprenører og vandforbru-
gende virksomheder. DI Vand arbej-
der for at fordoble eksporten af dansk 
vandteknologi og know-how frem mod 
2030 gennem fokus på eksportfremme, 
rammevilkår og forskning og udvikling. 

Forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien 
er også en del af DI. DI arbejder for at 
skabe større politisk opmærksomhed 
om, at industrien bidrager til at varetage 
Danmarks sikkerhedspolitiske interesser 
gennem leverancer til forsvaret og strate-
giske partnerskaber med internationale 
leverandører. Desuden arbejder DI for at 
forbedre branchens vilkår for leverancer 
til forsvaret, eksport samt modkøbsreg-
ler. 

DI har også intensiveret indsatsen for, at 
mangfoldigheden af virksomheder inden 
for de kreative erhverv kan realisere deres 
vækstpotentiale. Indsatsen koncentrerer 
sig om virksomhedernes internatio-
nalisering, håndtering af rettigheder, 
bæredygtighed, digitalisering og e-handel 
samt design. Indsatsen indebærer også, 
at DI samler op på de politiske tiltag, der 
er nødvendige for at styrke sektoren. 

https://www.danskindustri.dk/brancher-og-foreninger/find-medlemsforeninger/
https://www.danskindustri.dk/brancher-og-foreninger/regionalforeninger/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/brancher-og-regioner/regioner
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/brancher-og-regioner/regioner
https://www.danskindustri.dk/om-di/hvad-er-di/politiske-udvalg/
https://www.danskindustri.dk/brancher/
https://www.danskindustri.dk/brancher/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-lifescience/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-lifescience/om-di-life-science/strategi/
https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/vand
https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/fos/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/kreative-erhverv/
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Sammenlignet med mange andre lande 
har Danmark klaret sig flot gennem den 
krise, der fulgte med corona. Det har vi 
kunnet, fordi alle parter har løftet deres 
del af samfundskontrakten. Det gælder 
ikke mindst de danske virksomheder. 
Corona har stadig ikke sluppet sit greb i 
verdens lande, og vi har fortsat udfordrin-
ger, der skal håndteres, men vi er nået til 
et punkt, hvor mange ting går i den rigti-
ge retning, og vi kan heldigvis se fremad. 

På mange områder er beskæftigelsen 
tilbage på niveauet eller endnu højere 
end før pandemien. Det betyder også, at 
mange virksomheder mangler medarbej-
dere. Skal vi holde trit med den positive 
udvikling, så skal virksomhederne kunne 
rekruttere de medarbejdere, som de har 
brug for. Det kræver reformer og politisk 
handling. 

Nu handler det om at sikre vores kon-
kurrencekraft og skabe et samfund med 
vækst og udvikling, som hænger sam-
men på tværs af land og by, hvor vi ska-
ber endnu flere nye virksomheder, endnu 
flere nye job, og skaber muligheder for at 
alle kan udfolde sig i uddannelsessyste-
met og på arbejdsmarkedet. 

DI arbejder for, at virksomhederne får 
et større rekrutteringsgrundlag. Den 
offentlige sektor skal lægge beslag på 
færre mennesker, det skal være nemmere 
at rekruttere medarbejdere fra udlandet, 
flere unge skal ind på arbejdsmarkedet, 
og de ældre blive der, og så skal integrati-
onsindsatsen forbedres. 

Gennem reformer af blandt andet 
arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet 
samt forskning og en ambitiøs klimaind-
sats kan vi bringe flere mennesker i job, 

flere unge og voksne gennem uddannel-
sessystemet, sikre balanceret diversitet 
på arbejdsmarkedet, forske i sundhed og 
teknologi samtidig med, at vi bliver et 
mere velstående samfund – og fortsat får 
et bedre klima. Fradrag for forsknings- og 
udviklingsudgifter, beskatningen ved ge-
nerationsskifter, kvaliteten af ungdoms-
uddannelserne og en kommende grøn 
skattereform er alle temaer, som regerin-
gen har på sit tegnebræt. Disse og mange 
andre dagsordener vil DI påvirke. 

DI vil således som altid være til ste-
de, hvor forhandlingerne sker og tale 
konstruktivt ind i de aktuelle politiske 
dagsordener for at præge retningen for, 
hvor Danmark skal bevæge sig hen. 

Her kan du læse mere
Samtidig med DI’s årsberetning har DI 
offentliggjort en opdateret udgave af DI’s 
2030-plan med DI’s ønsker til, hvordan 
verden skal se ud i fremtiden. Den viser, 
hvordan Danmark kan gennemføre øko-
nomiske, politiske og grønne reformer, 
der fører Danmark videre fra coronakri-
sen og løfter velstanden i Danmark til 
gavn for alle i samfundet – og som er 
finansieret krone for krone.

ALLE SER  
FREMAD

Læs mere på 
di.dk/2030

https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-2030-plan/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-2030-plan/
http://di.dk/2030
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Læs om DI’s direktion på di.dk 

Se DI’s forretningsudvalg og DI’s hovedbestyrelse på di.dk

Adm. direktør Lars Sandahl Sørensen

Viceadm. direktør Kim Grauggard

Viceadm. direktør Thomas Bustrup

Medlemsdirektør Anders Søndergaard Larsen

Rådgivningsdirektør Kinga Szabo Christensen

Direktør for HR og Organisationsudvikling Pernille Tang Raschke

Direktør for Public Affairs og Kommunikation Morten Høyer

Politisk direktør Emil Fannikke Kiær

DI’S DIREKTION

https://www.danskindustri.dk/om-di/hvad-er-di/dis-direktion/
https://www.danskindustri.dk/om-di/hvad-er-di/dis-ledelse/
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