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Ved udgangen af 2021 var dansk økonomi i topform efter 
et par turbulente år under coronakrisen. Nogle brancher, 
især turisme, oplevelse og luftfart, var stadig ramt af efter-
virkningerne af coronanedlukningerne, men ellers var 
det først og fremmest den massive mangel på medarbej-
dere, der kastede skygge over virksomhedernes vækstfor-
ventninger ved indgangen til 2022. 

Ved udgangen af januar 2022 kunne vi endelig parkere 
Covid-19 som en sygdom, der ikke længere er samfunds-
kritisk, og alle restriktioner blev lykkeligvis ophævet. Men 
udfordringer fra coronatiden blev hængende. Virksomhe-
derne oplevede således fortsat forstyrrelser i de globale 
forsyningskæder, leveranceproblemer, råvaremangel 
og prisstigninger.

Inflationen er taget kraftigt til det seneste år, og siden an-
den halvdel af 2021 er især prisen på energi steget vold-
somt. Disse prisstigninger tog yderligere fart op til og 
under den brutale russiske invasion af Ukraine i februar. 
Det er dog ikke kun priserne på energi, men også priserne 
på en række metaller, andre råvarer og fødevarer er ste-
get kraftigt, samtidig med at forsyningsproblemerne er 
blev forværret. Manglen på råvarer og materialer er aftaget 
lidt de senere måneder men har stadig et omfang, der be-
grænser virksomhedernes produktion. 

Den høje inflation dæmper forbrugernes købekraft, både 
herhjemme og i udlandet. Det lægger en dæmper på den 
samlede efterspørgsel, der også begrænses af stigende 
renter, som centralbankerne indfører for at dæmpe infla-
tionen. 

Som følge af høj inflation og renteforhøjelser har der stort 
set ikke været nogen fremgang i dansk økonomi i første 

halvår af 2022. Der er heller ikke udsigt til fremgang i re-
sten af året. Dog er der nu tegn på, at prisstigningstakten 
tager af, og det forventes, at den i løbet af 2023 kan nå ned 
under 2 pct. om året.

Den private beskæftigelse er steget markant det seneste 
år, især i perioden fra september 2021 til juni 2022, hvor 
beskæftigelsen steg med 81.000 lønmodtagere. Siden 
juni skønnes beskæftigelsen at være steget med yderligere 
5.000. Presset på arbejdsmarkedet har således været og 
er fortsat meget højt, selvom den økonomiske vækst har 
været stort set fraværende siden årsskiftet.

Tilsammen betyder det, at der fortsat hersker betydelig 
usikkerhed om fremtiden. Ikke mindst er der stor usik-
kerhed om de fremtidige gasleverancer fra Rusland til 
Europa. Her kan utilstrækkelige forsyninger til vinter føre 
til, at mange europæiske og danske virksomheder vil få 
lukket for gassen, idet gassen prioriteres til de private var-
mekunder, hvis der opstår mangel på gas. Sådanne ned-
lukninger af virksomheder kan føre til et betydeligt øko-
nomisk tilbageslag i hele Europa, i stil med det vi så under 
coronanedlukningerne i 2020.

Alt dette har præget virksomhedernes arbejdsvilkår i det 
forgange år og har samtidig udgjort bagtæppet for DI’s 
arbejde med dels at understøtte virksomhedernes forret-
ning bedst muligt, dels sikre et stærkt, konkurrencedyg-
tigt dansk erhvervsliv. I denne årsberetning kan du læse, 
hvordan DI på udvalgte områder har forvaltet den tillid, 
som vores medlemsvirksomheder har vist os i perioden 
fra september 2021 til september 2022, og hvad vi har 
gjort for at skabe resultater for dem alle. 
 

KAPITEL 1 

IGEN EN NY 
VIRKELIGHED 
FOR DANSKE 
VIRKSOMHEDER
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Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar i år var på 
alle måder en ulykkelig begivenhed, og de menneskelige 
konsekvenser er ubeskrivelige. For mange virksomheder 
betød det, at tæppet på kort tid blev revet væk under årti-
ers arbejde med store investeringer i Rusland og Ukraine. 
DI har fulgt udviklingen meget tæt for at kunne støtte virk-
somhederne bedst muligt med at forstå konsekvenserne 
af udviklingen i krigen, og hvad det betyder for virksom-
hedernes forretningsaktiviteter og medarbejdere. DI har 
løbende orienteret virksomhederne om situationen via 
direkte mails, nyhedsbreve, DI Business, samt på sociale 
medier, og vi følger fortsat udviklingen tæt.
 
På en dedikeret hjemmeside, som DI lancerede på dagen 
for invasionen af Ukraine, har virksomhederne kunnet 
hente den nyeste information bl.a. om, hvordan virksom-
heder kan donere til Ukraine, om sanktioner, medarbej-
dersikkerhed, flygtninge, cybersikkerhed, gasforsynings-
sikkerhed og økonomiske nøgletal. Flere end 3.500 har 
besøgt siden, der også giver adgang til webinarer, analy-
ser og kontaktoplysninger på DI’s eksperter. 

Særligt i krigens første måneder henvendte mange virk-
somheder sig til DI med spørgsmål. Samlet set har DI 
besvaret mere end 800 henvendelser fra virksomheder 
om, hvordan de skal forholde sig til situationen i Ukraine 
og Rusland. DI har været vært for virksomheder ved mere 
end 25 webinarer og arrangementer med i alt mere end 
1.200 deltagere. DI har ligeledes etableret en række for-
skellige netværk, som har skabt rammerne for, at virksom-
hederne kan diskutere konkrete fælles udfordringer med 
hinanden i et fortroligt forum. 

Virksomhedernes mange henvendelser til DI og vores 
netværksmøder og arrangementer har givet os en dyb ind-
sigt i virksomhedernes udfordringer, som vi har kunne 
viderebringe til relevante myndigheder. Det stod hurtigt 
klart, at krigen inden for kort tid ville medføre en række 
fundamentale ændringer af rammevilkårene for mange 
virksomheders ageren. Derfor har DI arbejdet på at præge 

politiske beslutninger nationalt og internationalt. Det 
er blandt andet resulteret i bedre vejledninger til fortolk-
ning af sanktionerne, konkrete forslag til frigørelse fra rus-
sisk gas og samarbejde med kommuner om modtagelse af 
ukrainske flygtninge. 

Krigen har sat forsyningssikkerhed højest på den grøn-
ne energipolitiske dagsorden og sat spørgsmålstegn ved 
forsyningen til de 25 pct. største gasforbrugende virksom-
heder, såkaldt ”ubeskyttede gaskunder”. DI har bidraget 
til at sikre en ny prioriteret nødforsyningsordning, hvis 
de skulle blive afbrudt med 72 timers varsel. DI har også 
etableret et forsyningssikkerhedsforum for de ”ubeskyt-
tede gaskunder”, for at sikre dialog og informationsdeling 
mellem industri og relevante myndigheder.

I krigens første måneder oplevede flere virksomheder at 
blive kritiseret i pressen for deres fortsatte tilstedeværelse 
i Rusland uden uddybning af nuancerne i deres situation. 
DI bidrog til at nuancere den offentlige debat og lette 
presset på virksomhederne. Vi kommunikerede om de 
dilemmaer, som virksomhederne befandt sig i, dels i for-
hold til at navigere i de mange sanktioner, dels om deres 
overvejelser om lokale medarbejderes sikkerhed, og om 
konsekvenserne af at blive i henholdsvis forlade Rusland.

Derudover har DI gjort en ekstraordinær indsats for at 
formidle virksomheders nødhjælp til Ukraine. DI har så-
ledes været bindeled mellem virksomheder, der ønskede 
at donere aktuelt efterspurgte varer på den ene side, og 
den ukrainske ambassade og hjælpeorganisationer på den 
anden. DI har på den måde formidlet donationer fra mere 
end 30 virksomheder. Virksomhederne og DI medvirker 
også til genopbygningen af Ukraine via et offentligt-privat 
partnerskab, der skal undersøge, hvordan Danmark kan 
bistå Ukraine i genopbygningen. Der er mulighed for, at 
danske virksomheder kan engagere sig konkret i projekter 
og med afsæt i danske styrkepositioner bidrage med løs-
ninger, der kan hjælpe Ukraine.

KAPITEL 2 

KRIG PÅ  
EUROPAS DØRTRIN

http://publikationer.di.dk/dikataloger/1240/
http://www.di.dk/Ukraine
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EUROPÆISK SAMMENHOLD – OGSÅ OM 
ENERGI OG KLIMA
Krigen i Ukraine har i høj grad også præget EU og sam-
arbejdet mellem medlemslandene. Krigen har været en 
øjenåbner i mange EU-lande og tydeliggjort værdien af en 
tilstrækkelig forsvarsindsats og af sammenhold mellem 
de europæiske lande. Det gælder blandt andet i forhold 
til de skrappe sanktioner mod Rusland, men situationen 
har desuden yderligere forstærket EU-landenes bevidst-
hed om, hvor vigtigt det er at samarbejde om energi, for-
syninger, sikkerhed og forsvar. 
 
DI har også i denne sammenhæng argumenteret for nød-
vendigheden af den grønne omstilling, som nu ikke kun 
vedrører klima-, energi- og erhvervspolitik men også er 
blevet et spørgsmål om sikkerhed. I Bruxelles har vi ar-
bejdet intenst med den store klima- og energi-lovgivnings-
pakke ”Fit-for-55”. Vi har lagt særlig vægt på at fremme 
energieffektivitet og vedvarende energi.

DI har desuden lagt en stor indsats i at hjælpe virksomhe-
derne med at udnytte mulighederne i EU’s genopretnings-
fond, som har stor fokus på investeringer i grøn omstil-
ling, herunder energieffektivitet. 

I tilknytning hertil er DI dybt involveret i at præge fremti-
dige europæiske regler og standarder for bæredygtige in-
vesteringer og rapportering om bæredygtighed. Blandt 
andet som medlem af ekspertgrupperne, der har rådgivet 
EU-Kommissionen i forløbet. Hvis de nye regler og stan-
darder lander rigtigt, får europæiske virksomheder ens 
standarder for bæredygtighedsrapportering, hvilket kan 
styrke danske virksomheders konkurrencedygtighed og 
adgang til finansiering. Der er dog risiko for, at de nye krav 
til bæredygtighedsrapportering kan blive en unødig byrde 

for virksomheder, og DI har derfor arbejdet målrettet for, 
at reglerne i stedet bliver brugbare og værdiskabende for 
virksomhederne og deres kunder, investorer og andre 
partnere. 

DI har også arbejdet på at påvirke EU’s betydelige lovpakke 
omkring fremme af cirkulær økonomi, der også vil kunne 
spille en rolle for Europas fremtidige forsyningsmæssige 
uafhængighed.

I EU har den sikkerhedspolitiske situation også forstærket 
momentum bag flere politisk bestemte og offentligt støt-
tede industripolitiske initiativer inden for klima, ener-
gi, digitalisering, cybersikkerhed, forsyningssikkerhed, 
sundhed, forsvar og sikkerhed. Her arbejder DI både for 
at undgå konkurrenceforvridning af EU’s indre marked og 
på at hjælpe med at identificere de offensive muligheder 
for danske virksomheder i den nye industripolitiske virke-
lighed i Europa.

DE BEDST MULIGE VILKÅR FOR 
INTERNATIONAL HANDEL 
Brudte forsyningskæder har sat globaliseringen, som 
dansk erhvervsliv har været begunstiget af i årtier, under 
massivt pres. I den vestlige del af verden bliver der aktuelt 
stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi er gået for meget 
på kompromis med vores forsyningssikkerhed og selvbe-
stemmelse, i iveren efter at udbygge globale værdikæder.

I DI mener vi, at forstyrrelserne i de globale forsyningskæ-
der viser, hvor afgørende det er, at virksomhederne har 
lettest mulig adgang til flest mulige markeder. Dermed 
kan virksomhederne let få nye og flere underleverandører 
og minimere deres risici, og mange er allerede i fuld gang 
med denne omstilling. Af samme årsag arbejder DI for, at 

KAPITEL 3 

DEN INTERNATIONALE 
UDVIKLING 
FORSTÆRKER KENDTE 
UDFORDRINGER

https://www.danskindustri.dk/eus-genopretningsplan/
https://www.danskindustri.dk/eus-genopretningsplan/
https://www.danskindustri.dk/eus-genopretningsplan/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-produktion/viden-og-analyser/arkiv/analysearkiv/2022/4/efter-to-ars-uro-storre-lagre-og-flere-underleverandorer/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-produktion/viden-og-analyser/arkiv/analysearkiv/2022/4/efter-to-ars-uro-storre-lagre-og-flere-underleverandorer/
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EU fortsat driver en offensiv handelspolitik, hvor euro-
pæiske virksomheder sikres de bedst mulige adgangsfor-
hold til de globale markeder.

Samarbejdet mellem EU og USA i det såkaldte Trade and 
Technology Council, som skal sikre fælles transatlan-
tisk fodslag, når det gælder regulering af nye teknologi-
er, grønne løsninger og forsyningssikkerhed, er også en 
topprioritet. DI har formandskabet for BusinessEurope’s 
arbejdsgruppe, der varetager hele europæisk erhvervslivs 
interesser i disse forhandlinger, og spiller således en nøg-
lerolle i arbejdet med at få sikret konkrete aftaler, der kan 
være med til at lette danske virksomheders adgang til det 
vigtige, amerikanske marked, som i dag er virksomheder-
nes største eksportmarked.

Kina er stadig et meget vigtigt marked for dansk erhvervs-
liv, men den politiske linje i landet er blevet strammet. 
Senest har håndteringen af Shanghais lockdown i foråret 
vist, at et stabilt forretningsmiljø ikke længere er garante-
ret i Kina. Derudover har mange udenlandske udstatione-
rede forladt landet de seneste år. DI’s setup i Shanghai, 
der hjælper danske virksomheder i Kina, har derfor også 
historisk travlt nu, hvor det i lang tid har været ganske be-
sværligt at rejse ind og ud af Kina.

I det hele taget bruger virksomhederne DI’s internationale 
ydelser og kontorer rundt om i verden som aldrig før. Det 
seneste år har mere end 750 virksomheder har fået hjælp 
med deres internationalisering fra DI. Det er over 50 pct. 
flere end i den forgangne periode. Virksomhederne efter-
spørger især forberedelse og etablering på nye markeder, 
eksempelvis Latinamerika og Indien. 

 

Dansk udviklingsbistand skal understøtte bæredyg-
tig økonomisk udvikling og jobskabelse. Derfor har DI 
sammen med fagbevægelsen indgået en ny strategisk 
partnerskabsaftale med Danida til en værdi af 296 
mio. kr. Aftalen løber indtil 2025 og finansierer DI’s ud-
viklingssamarbejder i 11 udviklingslande. Aftalen føjer 
dermed ekstra ressourcer til DI’s kontor i Østafrika og gør 
det muligt at styrke vores tilstedeværelse i Afrika.

DI’s udviklingsprojekter tager afsæt i danske kompeten-
cer og erfaringer inden for bl.a. jobskabelse, grøn om-
stilling, arbejdsmarkedsreformer og ligestilling, og DI’s 
medlemsvirksomheder bidrager med viden, erfaring 
og ydelser, eksempelvis om offentligt-private partner-
skaber inden for grøn omstilling i Sydafrika, og inden for 
cirkulær økonomi i Kenya.

I starten af 2022 er DI også blevet partner på projektet 
Najahna, der skal hjælpe syriske flygtninge og jordan-
ske unge med at komme ind på det jordanske arbejds-
marked. Projektet er med sin budgetramme på 200 mio. 
kr. Novo Nordisk Fondens største humanitære bevilling 
nogensinde.

Det Grønne Strategiske Partnerskab mellem Danmark 
og Indien har styrket mulighederne for danske virksom-
heder i Indien, og delstaten Tamil Nadu er særlig attrak-
tiv for produktionsvirksomheder og underleverandører til 
vind industrien. I juni 2022 åbnede DI derfor et kon-
tor i Chennai. Ligesom DI’s kontor i Mumbai, der har 
eksisteret siden 2008, understøtter kontoret i Chennai, 
at DI på vegne af virksomhederne kan ansætte indiske 
medarbejdere, som kan hjælpe virksomhederne med at 
realisere deres potentiale på det indiske marked. 

I maj arrangerede DI’s kontor i New York for fjerde år i 
træk USA’s største cirkulære festival – Circular City 
Week – i samarbejde med State of Green. Mere end 
10.000 deltagere var med i over 120 events med mere 
end 350 internationale og lokale talere, herunder 35 
danske virksomheder, der er førende indenfor cirkulære 
løsninger. Circular City Week har udviklet sig til et om-
drejningspunkt for samtalen om bæredygtighed, cirku-
laritet og forretningsmuligheder i New York og har skabt 
en platform for danske virksomheder, der ønsker at 
eksponere deres cirkulære løsninger på et marked i 
kraftig vækst. 

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/opstart-og-drift-af-virksomhed-i-udlandet/DI-i-Kina/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/opstart-og-drift-af-virksomhed-i-udlandet/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/opstart-og-drift-af-virksomhed-i-udlandet/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/opstart-og-drift-af-virksomhed-i-udlandet/ostafrika/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/opstart-og-drift-af-virksomhed-i-udlandet/di-i-indien/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/opstart-og-drift-af-virksomhed-i-udlandet/usa2/
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Trods usikkerheder i økonomien og i verden har den 
massive mangel på medarbejdere været en af virksom-
hedernes allerstørste udfordringer det seneste år. DI’s 
medlemsvirksomheder har igen og igen meldt om, at de 
kunne ansætte flere, og at de må sige nej til ordrer, fordi 
de mangler medarbejdere. Det er ikke kun et problem for 
virksomhederne men også for samfundet, og problemet er 
kun vokset siden 2021. 

Derfor har det været – og er stadig – en topprioritet for 
DI at bane vej for politiske initiativer, der kan skaffe flere 
medarbejdere til virksomhederne. Gennem hele 2021 og 
2022 er det lykkedes DI – ved hjælp af solide data og doku-
mentation fra virksomhederne – at skabe en meget tydelig 
fortælling i medier og offentlighed om de problematiske 
konsekvenser af manglen på arbejdskraft. En fortælling, 
som de centrale politiske partier har taget til sig. Vi er også 
lykkedes med at overbevise partierne om, at problemet 
kræver politisk handling, om end problemet langt fra er 
løst. DI’s indsats har medvirket til, at regeringen fremsatte 
udspillet Danmark kan mere I og efterfølgende indgik po-
litiske aftaler med flere positive elementer bl.a. baseret på 
DI forslag, der vil øge arbejdsudbuddet; herunder nedsat 
dagpengesats og kortere dagpengeperiode for dimitten-
der, samt afskaffelse af modregning af arbejdsindkomst i 
folkepension.

International arbejdskraft er en del af løsningen på 
manglen på arbejdskraft, og med DI’s mellemkomst blev 
det i foråret aftalt at forkorte sagsbehandlingstiden i SIRI1 

1  Styrelsen for International Rekruttering og Integration

ved at forenkle sagsgangen for overenskomstdækkede 
virksomheders opholdsansøgninger for internationale 
medarbejdere. Kort før sommerferien indgik en række af 
Folketingets partier en aftale om at nedsætte beløbsgræn-
sen for medarbejdere fra tredjelande til 375.000 kr. i en 
3-årig periode fra efteråret, så længe ledigheden forbliver 
lavere end 3,75 pct. En lavere beløbsgrænse åbner mulig-
hed for, at virksomhederne kan tiltrække flere internati-
onale medarbejdere og har derfor været en politisk mær-
kesag for DI gennem flere år. Det er særdeles positivt, at 
forslaget nu gennemføres i en periode. Det var vanskeligt 
at få politisk opbakning til forslaget, men det lykkedes DI 
gennem en kraftig kommunikationsindsats og en meget 
vedholdende dialog med de involverede aftalepartier.

Virksomhederne mangler faglært arbejdskraft og løf-
ter selv et stor ansvar med at uddanne fremtidens fag-
lærte medarbejdere. I 2021 indgik virksomhederne 

KAPITEL 4 

VIRKSOMHEDERNES 
MEDARBEJDERE  
– OG DEM DE 
MANGLER

Virksomheder, som ønsker at tiltrække internationale 
medarbejdere, eller allerede har ansat dem, kan få as-
sistance fra DI. DI har udbygget værktøjskassen til ledel-
se af internationale medarbejdere. Videre har vi som led 
i det landsdækkende projekt ”Talent til Danmark” bl.a. 
tilbudt match making kampagner til DI’s medlems-
virksomheder og endnu en kampagne er klar i efteråret 
2022. 

DI har også styrket samarbejdet med ikke-kommercielle 
aktører på landsplan i DI’s Best Practice netværk for glo-
balt talent og mobilitet. 42 kommuners bosætningskon-
sulenter er engageret i samarbejdet med det formål at 
hjælpe DI’s medlemsvirksomheder med lokal assistance 
til både tiltrækning og tilknytning af internationale med-
arbejdere. 

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2022/6/fortsat-stor-mangel-pa-medarbejdere/
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2022/6/fortsat-stor-mangel-pa-medarbejdere/
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2022/8/hver-fjerde-virksomhed-har-takket-nej-til-ordrer-pa-grund-af-mangel-pa-medarbejdere/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/personale/udenlandsk-arbejdskraft/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/personale/udenlandsk-arbejdskraft/
https://www.state-of-denmark.com/
https://www.state-of-denmark.com/
https://www.danskindustri.dk/arrangementer/netvark/internationalt/best-practice-netvark/
https://www.danskindustri.dk/arrangementer/netvark/internationalt/best-practice-netvark/
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rekordmange lærepladsaftaler, og den tendens er fort-
sat i 2022. Omtrent 78.000 lærlinge har en læreplads i 
en virksomhed. Manglen på faglærte betyder dog, at der 
stadig er behov for flere lærepladser hos virksomhederne, 
ligesom der er behov for, at flere vælger en erhvervsud-
dannelse.

Desværre oplever virksomhederne, at det på stadig flere 
områder er vanskeligt at tiltrække kvalificerede lærlinge. 
Derfor arbejder DI for at synliggøre erhvervsuddannelser-
ne. Blandt andet uddeler DI’s regionalforeninger lærlinge-
priser til dygtige og engagerede lærlinge, og DI er med i 
en række indsatser nationalt og lokalt. Ønsket er bl.a. at 
tiltrække elever fra den voksende gruppe studenter, der 
ikke kommer i gang med en uddannelse, til erhvervsud-
dannelserne. 

Én sag, er de medarbejdere, som virksomhederne 
mangler. En anden er de medarbejdere, som virksom-
hederne allerede har ansat. DI’s medlemsvirksomheder 
beskæftiger tilsammen mere end 550.000 medarbejdere, 
og som Danmarks største arbejdsgiverorganisation tilby-
der DI rådgivning, services og information om overens-
komster, personalejuridiske forhold, elev- og lønforhold. 

I 2021 ydede DI personalejuridisk rådgivning til virk-
somhederne i mere end 56.000 sager. Det var især den 
nye ferielov og coronabølgen i slutningen af 2021, som 
skabte behov for juridisk bistand i virksomhederne. Efter-
spørgslen efter rådgivning har også været stigende i 2022. 
I årets første seks måneder har DI rådgivet i over 35.500 
sager. DI har endvidere varetaget 185 retssager, faglige 
voldgifter og nævnssager for virksomhederne i 2021. I 
2021 var 84 pct. af virksomhederne tilfredse eller meget 
tilfredse med DI’s personalejuridiske ydelser.

DI investerer fortsat massivt i digitalisering og i at udvikle 
vores digitale juridiske værktøjer i DI Legal Tech, så virk-
somhederne selv nemt kan finde svar på personalejuridi-
ske spørgsmål. Især om de emner, som virksomhederne 
ofte søger rådgivning om eller har svært ved at håndtere 
korrekt. De digitale værktøjer er dertil blevet udviklet, så 
de også kan give virksomheder inden for byggeriet svar på 
deres personalejuridiske spørgsmål. 
 
I kølvandet på et markant øget rådgivningsbehov om den 
nye ferielov lancerede DI i december 2021 en ny digital 
”Ferieberegner”. Her kan virksomheder nemt beregne 
det antal feriedage, der kan varsles til afholdelse i en op-
sigelsesperiode. Ferieberegneren er foreløbig blevet brugt 
ca. 1.500 gange. Virksomhederne har også taget DI’s øvri-
ge online beregnere til sig.
 
Fra august 2022 erstatter DI DOCS den tidligere Do-
kumentGenerator, som virksomhederne brugte næsten 
55.000 gange 2021. I DI DOCS kan virksomheder-
ne skræddersy en lang række personalejuridiske og 

entrepriseretlige dokumenter, underskrive dem digitalt 
og opbevare dem i en cloudbaseret løsning. Produktet vil 
løbende blive udvidet med indhold på tværs af DI’s rådgiv-
ningstilbud.

DIVERSITET STYRKER ARBEJDSPLADSEN  
OG SAMFUNDET
Diversitet og inklusion er et vigtigt konkurrenceparameter, 
som er med til at sikre, at Danmark bliver verdens bedste 
land at leve og drive virksomhed i. Mange virksomheder 
har allerede taget ansvaret på sig og er godt på vej med 
at skabe større diversitet og inklusion i egen virksomhed. 
Alligevel er der et behov for at hjælpe flere virksomheder i 
gang med denne vigtige dagsorden. 

I foråret 2021 lancerede DI et ”Gender Diversity Pledge”. 
Det samler erhvervslivet i en fælles mission om at nå en 
40/60-kønsfordeling i ledelse og bestyrelser i 2030. Det 
indeholder 16 principper for fremme af kønsdiversitet, 
som virksomheder, der underskriver pledget, forpligter sig 
til at efterleve i videst muligt omfang. DI kan hjælpe med 
best practice, vejledning og værktøjer til, hvordan man kan 
konkretisere de 16 principper for at styrke kønsbalancen i 
egen virksomhed.

I 2022 har DI sat gang i en ekstraordinær to-årig indsats, 
som skal skabe en reel forandring i virksomhedernes køns-
balance. Vi bistår virksomhederne med at efterleve nye 
skærpede lovkrav på området og tilbyder konkret sparring 
og viden, der belyser udfordringerne og løsninger samt 
analyser og data, ligesom DI ”walk the talk” i vores egen 
organisation og medvirker til forandring. 

Et af de konkrete redskaber, som virksomhederne kan 
bruge i arbejdet med diversitet og inklusion, er blevet til i 
et samarbejde mellem DI og Ledernes Hovedorganisation. 
Værktøjet er en læringsportal med viden, konkrete værk-
tøjer og inspiration til, hvordan man kan komme godt i 
gang, eller nå endnu længere med arbejdet. For eksempel 
om hvordan virksomheden undgår egne ”blinde vinkler” 
(unconcious bias) i ansættelses- og forfremmelsesproces-
sen, og en guide til en god rekrutteringsproces. 

De seneste års coronanedlukninger har givet virksomhe-
derne mange gode erfaringer med hybrid arbejde men 
har også affødt spørgsmål om, hvordan de kunne forme 
fremtidens hybride arbejdsplads. I september 2021 lan-
cerede DI den digitale platform Guide til hybridarbejde, 
hvor virksomheder kan hente viden, inspiration og råd-
givning. Siden har 5.000 besøgt platformen. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.danskindustri.dk%2Farkiv%2Fanalyser%2F2022%2F3%2Fflere-ufaglarte-studenter-fem-ar-efter-studentereksamen%2F&data=05%7C01%7CINM%40DI.DK%7C1410ad3f024d46634cc108da58dcdcbb%7Ca339330220a54156bb13fcb1aa1c5f4b%7C0%7C0%7C637920002857694151%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gZMjEu5ZQx7mQaQ8ODeoVq7JqUjmmqHrziTIzgidtmc%3D&reserved=0
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/di-legal-tech/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/di-legal-tech/beregnere/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/di-legal-tech/beregnere/
https://www.danskindustri.dk/gdp
https://www.lederne.dk/baeredygtig-ledelse/koensdiversitet
https://www.danskindustri.dk/fremtidens-hybride-arbejde/
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For tre år siden bakkede DI som den første organisation op 
om den ambitiøse 70 pct. klimamålsætning og kom med 
bud på, hvordan vi som samfund kommer i mål. Krigen i 
Ukraine har siden betydet, at klimakrisen nu også er en 
kamp om frihed og uafhængighed. Det er afgørende, at 
den grønne omstilling kommer op i et helt andet gear, hvis 
vi skal lykkes. Derfor har vi i DI samlet organisationens 
mange kræfter om at sætte ekstra tryk på arbejdet med 
at fremme den grønne omstilling. Vi er nemlig nødt til at 
tænke den grønne omstilling som en forandring, der går 
på tværs af sektorer og vedrører hele værdikæden.

CO2-afgifter er et vigtigt instrument til at komme i mål 
med den grønne omstilling. I juni landede en bred poli-
tisk aftale om en grøn skattereform med en ny national 
CO2-afgift, som får betydning for store dele af erhvervsli-
vet mange år frem. DI var undervejs i de politiske forhand-
linger i tæt dialog med både virksomheder, eksperter og 
beslutningstagere og støttede op om en ambitiøs grøn 
skattereform, der reelt fører til en grøn omstilling og sikrer 
danske virksomheders konkurrencekraft. Med indsatsen 
sikrede DI velvilje fra alle sider til at tage hensyn til virk-
somheders konkrete vilkår og reelle tekniske muligheder 
for at omstille sig. Vi er dog bekymrede for de virksom-
heder, der er omfattet af EU’s CO2-kvotesystem, da de i 
praksis vil få en dobbeltskat på CO2. Derfor vil DI fortsat 
følge den grønne skattereform tæt, og det gælder særligt 
det forestående arbejde med at udmønte reformen. DI’s 
Grønne Skattelommeregner hjælper virksomheder med 
at beregne, hvad den grønne skattereform kommer til at 
betyde for dem. 

Krigen i Ukraine og den afledte gasforsyningskrise har for-
stærket behovet for at tænke i nye løsninger, der skal sikre 
vores energiforsyning med grøn energi. DI var hurtig 

på bolden og præsenterede i udspillet ”Grøn Samfunds-
kontrakt” forslag til, hvordan energisystemet kan blive 
100 pct. grønt i 2030 og med 100 pct. forsyningssikker-
hed – blandt andet ved hjælp af massiv udbygning med 
grøn strøm og mere biogas. Det er afspejlet i den politiske 
aftale, som Folketinget indgik i juni 2022, der også satte 
retningen for en forceret elektrificering med en firdobling 
af vedvarende energi på land og femdobling på havet frem 
mod 2030.

Øget energieffektivitet er et helt afgørende element i den 
grønne omstilling. Her er danske virksomheders kompe-
tencer og produkter verdensførende. Det så vi tydeligt 
ved erhvervskonferencen EE Solutions Summit 2022 i 
Sønderborg, hvor DI var medarrangør. Konferencen, som 
kulminerede med Sønderborg-erklæringen, har bidraget 

KAPITEL 5 

GRØN OMSTILLING 
OG DIGITAL 
TRANSFORMATION  
OP I GEAR 

Danmark skal have verdens første klimaneutrale produk-
tionsindustri i 2030. Det vil være et signifikant bidrag til 
at reducere de samlede danske udledninger af CO2 med 
70 pct. frem mod 2030. For at hjælpe virksomhederne 
godt i gang med CO2-målinger og reduktion af CO2- 
udledning lancerede DI i starten af 2022 programmet 
”Klimaklar Produktionsvirksomhed” med støtte fra 
Industriens Fond. Programmet, som løber over de næste 
4 år, tilbyder alle danske produktionsvirksomheder dedi-
keret klimarådgivning, kurser og netværk med fokus på 
CO2-måling og -reduktion. Målet er at gøre op til 8.500 
danske produktionsvirksomheder i stand til at udarbejde 
og opdatere klimaregnskaber og sætte mål for redukti-
onstiltag og styrke egen konkurrenceevne. 

https://www.danskindustri.dk/co2/
https://www.danskindustri.dk/co2/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/6/di-godt-med-bredt-flertal-bag-gron-skattereform/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/6/di-godt-med-bredt-flertal-bag-gron-skattereform/
https://www.danskindustri.dk/co2/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-energi/analysearkiv/brancheanalyser/2022/gron-samfundskontrakt/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-energi/analysearkiv/brancheanalyser/2022/gron-samfundskontrakt/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.danskindustri.dk%2Farrangementer%2Fsoeg%2Farrangementer%2Finternationalt%2Fiea%2F&data=05%7C01%7CULJ%40DI.DK%7C48e9c0d3aa7e4009510308da916d8b24%7Ca339330220a54156bb13fcb1aa1c5f4b%7C0%7C0%7C637982196910734922%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QPPiysIp10bvxgNp9JKDY7WD8jiuRVY%2FW2lKinElXMw%3D&reserved=0
https://www.danskindustri.dk/klimaklar-produktionsvirksomhed
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til en række positive trædesten til øget energieffektivitet, 
som virksomhederne og DI kan bygge videre på i både en 
politisk og kommerciel kontekst.
 
Den helt centrale og aktuelle indsats for DI har været at 
sikre fokus på energieffektivisering. Dette er ikke blevet 
mindre aktuelt af den turbulens, som coronanedluknin-
gen, krigen i Ukraine og energikrisen har medført. 
 
Energieffektivisering er nøglen til at opnå en omkostnings-
effektiv omstilling. Derfor har DI har arbejdet for, at prin-
cippet om ”energieffektivisering først” bliver drivende for 
f.eks. den aktuelle omstilling af varmeforsyningen, hvor 
navnlig gas skal udfases hurtigt. DI ser også udarbejdelsen 
af en national energieffektivitetsstrategi som helt central.
 
I forbindelse med EU’s revision af energieffektiviserings-
direktivet har DI det seneste år støttet danske europapar-
lamentarikeres arbejde for at sikre et ambitiøst europæisk 
energieffektiviseringsmål på mindst 40 %. Det samme 
gælder det kommende bygningsdirektiv, som også skal 
styrke incitamenter til energieffektivisering, f.eks. i form 
en stærkere energimærkningsordning. 

Endelig har DI har haft stor indflydelse på den aftale om at 
forbedre Erhvervspuljen, som et bredt flertal i Folketinget 
indgik i juni. Det betyder, at det bliver betydeligt mere at-
traktivt og nemmere for virksomheder at søge puljen, der 
indeholder 3,7 mia. kr. til energieffektiviseringsprojekter 
i årene 2020-2029. Ligeledes arbejder DI på at få indført 
en fradragsordning, som skal gøre det lettere for dansker-
ne at udskifte gasfyr til fordel for varmepumper.

I 2025 vil alle virksomheder blive pålagt et producentan-
svar for emballage, når emballagen er blevet til affald. 
Det kræver et nyt samarbejde mellem virksomheder og 
kommuner om husholdningsaffaldet fremadrettet. DI har 
givet konkrete og operationelle anbefalinger til de politi-
ske forhandlinger om, hvordan samarbejdet skal foregå, 
og stod i spidsen for etablering af en kollektivordning, 
som både juridisk og praktisk kan varetage virksomheder-
nes ansvar. Ordningen er en non-profit organisation, som 
siden november 2021 har arbejdet på at udbrede kend-
skabet til producentansvaret og kollektivordningen hos 
virksomhederne. DI vil fortsætte arbejdet med at påvirke 
udformningen af de regler, som virksomhederne skal ef-
terleve i regi af ordningen.

Samtidig har DI længe kæmpet for at få ændret regler-
ne for sortering af affald og især for at konkurrenceud-
sætte den kommunale affaldssektor for at fremme den 
cirkulære økonomi. Arbejdet har båret frugt, og i den 
politiske aftale fra 2021, der nu er omsat til lovgivning, 
bliver det kommunale monopol endelig fjernet, og private 

affaldsvirksomheder får adgang til husholdningsaffaldet. 
Vi ser allerede nu flere virksomheder investere i sorte-
rings- og genanvendelsesanlæg. DI har derudover arbej-
det for en EU-indsats for bæredygtige produkter, som byg-
ger videre på principperne for ecodesign.

Ud over de grønne indsatser er digitalisering og nye tek-
nologiske løsninger afgørende, hvis vi skal i mål med en 
række af samfundets store udfordringer. Regeringen præ-
senterede i maj 2022 en digitaliseringsstrategi med man-
ge gode ambitioner, herunder at lette de administrative 
byrder for SMV’er for i alt 3 milliarder kroner ved at udvikle 
systemet ”MinVirksomhed” som platform for automatisk 
indberetning fra virksomheder til det offentlige. Mange af 
regeringens initiativer er i tråd med de 46 konkrete for-
slag, DI præsenterede i udspillet ”Digitalisering der flytter 
Danmark”. Udspillet var et resultat af DI’s taskforce CEO 
Commitment, hvor 25 CEO’s på tværs af DI’s medlems-
virksomheder kom med konkrete forslag til, hvordan vi sik-
rer Danmarks digitale førerposition og holdbare løsninger 
på de udfordringer, vi står over for.

Danmarks nuværende styrkepositioner inden for eksem-
pelvis grøn teknologi og life science er ikke kommet af sig 
selv. Danske virksomheder har formået at holde sig foran 
udenlandske konkurrencer ved løbende at investere i ud-
viklingen af nye produkter og services i verdensklasse. DI 
har derfor kæmpet for, at der altid samlet set skal være 
konkurrencedygtige vilkår for danske virksomheders in-
vesteringer i forskning og udvikling. Det var således 
på DI’s opfordring, at et bredt flertal i Folketinget under 
coronapandemien blev enige om midlertidigt at forhøje 
det særlige forsknings- og udviklingsfradrag til 130 pct. 
i perioden 2020 – 2022. Og der er i år indgået endnu en 
politisk aftale om at gøre 130 pct.-fradraget permanent, 
når det efter planen udløber til årsskiftet. Det forudsætter 
dog, at der findes finansiering via besparelser på erhvervs-
støtte.

De seneste 10 år har DI været engageret i kampen for at 
sikre mere rimelige skattevilkår ved generationsskifte i 
familieejede og ejerledede virksomheder. Det er des-
værre på baggrund af en gradvis forværring af vilkårene: 
Stramning af pengetankreglen; ophævelse af retskravet 
på værdiansættelse efter formueskattekursen; og senest 
tilbagerulning af lavere generationsskifteskat. Efter pres 
fra DI er der i år indgået en politisk aftale om nedsættel-
se af endnu en ekspertgruppe til at se på muligheden for 
at genindføre det retskrav på skematisk værdiansættelse, 
som forsvandt med formueskattekursens afskaffelse. DI 
vil arbejde for, at ekspertgruppens arbejde fører til et nyt 
retskrav på at blive værdiansat efter en skematisk meto-
de, som samlet skal gøre det mindre omkostningstungt at 
gennemføre et generationsskifte, end det er i dag. 

https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/dep/
https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/dep/
https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/dep/
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/politik-og-analyser/di-mener/digitalisering/CEOCommitment/
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I 2021 var der 1.570 virksomheder, som sluttede sig til DI. 
Det er en rekordstor fremgang, som er fortsat ind i 2022. 
DI er nu samlingspunkt for mere end 19.200 virksom-
heder, som deler interesser, udfordringer og udviklings-
muligheder. Således stiller DI både fysiske, virtuelle og 
organisatoriske rammer til rådighed, hvor virksomhederne 
kan mødes med hinanden, med eksperter og beslutnings-
tagere, og hvor de kan få råd af DI, lære af hinanden og 
hente ny inspiration. 

DI’s mange branchefællesskaber er samlingspunkt for 
virksomheder med samme brancheinteresse. Et helt nyt 
eksempel er DI Produktion, som blev stiftet i maj. Danske 
produktionsvirksomheder spiller en altafgørende rolle i 
dansk erhvervsliv, og de er centrale for Danmarks vækst og 
eksport overalt i verden. Virksomhederne er forskellige på 
tværs af brancher, materialer og forretningsmodeller, men 
har produktion som fællesnævner, og derfor står de på en 
række områder med nogle af de samme udfordringer. Tre 
af de helt centrale er den grønne omstilling, arbejdskraft 
samt digitaliserings- og automatiseringsdagsordenen, 
og det er i lyset af disse kendte, men massive, udfordrin-
ger, at produktionsvirksomhederne har valgt at samle 
sig i DI Produktion. Det nye branchefællesskab skal give 

produktionsvirksomhederne en højere og mere markant 
stemme i samfundsdebatten og være en platform for er-
faringsudveksling virksomhederne imellem samt bidrage 
med inspiration til udvikling af virksomhedernes forret-
ning. Med 3.800 medlemsvirksomheder og en lønsum 
på 100 mia. kr. er DI Produktion det største branchefæl-
lesskab i DI. 

Et andet markant branchefællesskab er DI Byggeri, der 
blev etableret i sensommeren 2021, da det tidligere DI 
Byg og DI Dansk Byggeri fusionerede. DI Byggeri er nu 
et stort, stærkt samlingspunkt om hele byggeriets værdi-
kæde og rummer mere end 6.700 virksomheder, som 
arbejder inden for en bred vifte af bygge- og anlægsori-
enterede områder fra udførende håndværksvirksomheder 
i alle størrelser, over entreprenører til byggematerialepro-
ducenter, rådgivere samt råstof- og miljøvirksomheder mv. 

I det forgangne år har DI Byggeri konsolideret sit arbejds-
grundlag, sekretariat og ledelse med skarpt fokus på at nå 
målet om, at DI Byggeri bliver den toneangivende aktør 
på bygge- og anlægsområdet og branchens førende tale-
rør i Danmark. Opgaven er at sikre bygge- og anlægsbran-
chen de bedst mulige rammevilkår inden for temaer som 

DI’s mange netværk er rammen om mere end 700 årlige 
møder, hvor virksomheder samles for at få højt speciali-
seret ny viden og inspiration, som de kan drage nytte af i 
deres hverdag. DI’s netværk er meget efterspurgte og 
i vækst. Det seneste år har der været en tilgang på 470 
nye netværksmedlemmer til DI’s 193 faglige netværk, 
som tilsammen har 4.290 medlemmer. Tilgangen af nye 
netværksmedlemmer skyldes dels tilgang til eksisteren-
de netværk, dels at vi har etableret en række nye fagli-
ge netværk. Blandt dem er netværkene Klimaklar SMV; 
Kvalitetsledere; Projektleder i byggeriet; Planteindustri-
en; og Lønningsbogholdere, samt CFO-netværket, der er 
målrettet de største virksomheder. 

KAPITEL 6 

VIRKSOMHEDERNES 
SAMLINGSPUNKT

DI’s kampagne under kommunalvalgkampen i efter-
året 2021 bragte virksomheder i hele landet sammen 
med kommunale kandidater. Kampagnen satte virksom-
hedernes vilkår på dagsordenen. Som led i kampagnen 
bragte to busser 600 kandidater fra 30 kommuner på be-
søg hos 60 virksomheder. Med sloganet ”Vælg virksom-
hederne – styrk samfundet” blev de to valgbusser meget 
synlige i gadebilledet. Utallige historier på sociale medier 
og i pressen bragte budskabet om ordentlige vilkår for 
virksomhederne og ikke mindst manglen på medarbej-
dere ind i valgkampen. 

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/1/voksevark-i-dansk-industri--medlemsrekord-i-2021/
https://www.danskindustri.dk/brancher-og-foreninger/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-produktion/di-produktion-er-nu-i-luften/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-produktion/di-produktion-er-nu-i-luften/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-produktion/di-produktion-er-nu-i-luften/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/
https://www.danskindustri.dk/arrangementer/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2021/10/di-i-valgkamp-erhvervslivs-succes-afhanger-af-samarbejde-med-kommuner/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2021/10/di-i-valgkamp-erhvervslivs-succes-afhanger-af-samarbejde-med-kommuner/
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klima, energieffektivitet, bæredygtighed, infrastruktur, di-
gitalisering og produktivitet. Med DI’s samlede organisati-
on i ryggen har DI Byggeri en unik mulighed for med endnu 
større styrke at tale bygge- og anlægssektorens sag lokalt 
og nationalt. Både når nye politiske forslag fra bygge- og 
anlægssektoren skal fremmes, men også når Folketinget 
skal guides. Det står også helt centralt for DI Byggeri at 
udvikle tilbud, der hjælper virksomhederne i dagligdagen 
og i deres udvikling. DI Byggeri yder omfattende service 
og rådgivning om bl.a. entrepriseret og tilbyder vejledning 
og ordninger, som skaber tryghed i virksomhedernes dag-
ligdag, herunder eksempelvis Byg Garanti.

DI’s 9 øvrige branchefællesskaber er DI Digital, DI Ener-
gi, DI Fødevarer, DI Handel, DI Life Science, DI Rådgiver-
ne, DI Service, DI Transport, DI Turisme og oplevelser. Og 
et helt nyt er netop etableret. I DI Bio samler DI indsatsen 
for at understøtte virksomheder inden for bioteknologiske 
klimaløsninger eller biosolutions. DI Bio skal synliggøre 
biosolutions som en afgørende teknologi i løsningen af kli-
makrise, fødevarekrise, biodiversitetskrise m.v. og drive en 
tydelig, stærk og samlet DI-indsats for at fremme de bedst 
mulige rammevilkår for branchen på nationalt, europæisk 
og globalt plan.

Industriens Hus på Rådhuspladsen i København og Kon-
ferencecentret Gl. Vindinge på Fyn udgør de centrale 
fysiske rammer for virksomhedernes interaktion med DI. 
Begge lokaliteter er kommet stærkt igen efter coronare-
striktioner og -nedlukninger. Vi huser igen hundredvis af 
møder, konferencer og events, der understøtter og frem-
mer virksomhedernes forretning og engagement.

Industriens Hus er medlemsvirksomhedernes hus, som 
tilbyder forskellige platforme for at virksomhederne kan 

mødes. De fysiske events i huset er tilbage på niveauet fra 
før corona med bl.a. uddeling af Danish Diversity Awards 
2022, Nordic Defence Industry Seminar (NDIS) og Grand 
Depart, Tour de France start i København. Derudover har 
huset været ramme om en række high-level rundbordsmø-
der med internationale besøg fra bl.a. Ukraines udenrigs-
minister og Indiens premierminister. 

Vi har gennemført en værdifuld videreudvikling af hybrid-
konceptet for møder og events i huset, der muliggør akti-
viteter med live-streaming fra flere forskellige lokationer, 
f.eks. ved SMV-dagen 2022 og Årsdag for DI Byggeri.

Gl. Vindinge hotel og konferencecenter på Fyn er rammen 
for mange af DI’s medlemsaktiviteter uden for København. 
Gl. Vindinge har gennemgået en transformation gennem 
de seneste år. Coronanedlukningerne er blevet brugt kon-
struktivt til udvidelse og digitalisering af mødefaciliteterne 
samt bæredygtig istandsættelse af værelserne i medlems-
virksomhedernes tegn. Senest er der gjort en stor indsats 
for i højere grad at inddrage de naturskønne omgivelser 
som rammer for møder og samvær. 

DI’s afdeling i Aarhus har også fået nye fysiske rammer, 
idet afdelingen er rykket ind i en nybygget kontorejendom 
i Risskov. Afdelingen blev en del af DI ved sammenlæg-
ningen med Dansk Byggeri i 2020, og med plads i et nyt 
domicil er der plads til at huse flere relevante arrangemen-
ter for virksomhederne. Det nye domicil er blandt andet 
blevet udvalgt ud fra DI’s princip om bæredygtighed, idet 
bygningen er konstrueret efter grønne principper og er en 
mere moderne og højteknologisk version af det tidligere 
Aarhus kontor.
 

DI’s bestyrelsesuddannelse er et forum, hvor virksom-
hederne kan blive fortrolige med bestyrelsesrollen. 
Uddannelsen er målrettet SMV-bestyrelser, -ejere og 
-ledere. DI revitaliserede uddannelsen i september 2021 
for at opfylde et behov hos SMV’erne, der ser et poten-
tiale i at udvikle deres bestyrelser, så de kan skabe mere 
værdi for virksomhederne. I forlængelse af uddannelsen 
tilbyder DI medlemskab i DI’s bestyrelsesnetværk og 
herigennem professionel og faglig sparring om bestyrel-
sesarbejdet.

DI e-commerce er et eksempel på, at DI samler virksom-
heder på tværs af brancher og produkter om at gribe nye 
muligheder. De seneste år har e-commerce været i vold-
som vækst og udvikling, bl.a. på grund af coronapande-
mien. Nye teknologiske muligheder og øget udbredelse 
af digitale værktøjer har betydet nye forretningsmodeller 
og afsætningskanaler globalt. For alle virksomheder på 
tværs af brancher og produkter betyder det et signifikant 
skift i de traditionelle værdikæder og nye muligheder for 
at styrke den digitale eksport. For at bistå virksomheder-
ne med at navigere i udviklingen og få det bedste ud af 
mulighederne har DI lanceret DI e-commerce, som skal 
levere stærk faglig viden, analyser, events og fællesskab, 
der bringer virksomhederne på forkant, så de kan træffe 
de rigtige e-commerce forretningsbeslutninger. 

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-digital/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-energi/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-energi/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-foedevarer/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-handel/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-lifescience/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-radgiverne/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-radgiverne/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-transport/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-turisme-oplevelser/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/8/di-giver-biosolutions-en-ny-og-stark-stemme/
https://www.danskindustri.dk/konferencecenter-og-modelokaler/Modefaciliteter-og-konferencer-i-Kobenhavn/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/5/di-fejrer-diversitet/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/5/di-fejrer-diversitet/
https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/fos/arrangementer/events/2022/juni/ndis-2022/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/1/ukraines-udenrigsminister-til-danske-virksomheder-we-are-open-for-business/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/1/ukraines-udenrigsminister-til-danske-virksomheder-we-are-open-for-business/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/4/modi-i-di-danmark-har-evnerne--indien-har-storrelsen/
https://www.danskindustri.dk/smv-dagen-2022/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/kurser-og-arrangementer/sog-arrangementer/arrangementer/generalforsamlinger-og-arsdage/byggeriets-arsdag-2022-og-di-byggeri-generalforsamling-2022/
https://www.danskindustri.dk/konferencecenter-og-modelokaler/gl-vindinge-hotel-og-konferencecenter/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2021/11/di-styrker-og-moderniserer-afdeling-i-aarhus/
https://www.danskindustri.dk/arrangementer/soeg/kurser/ledelse/dis-bestyrelsesuddannelse/?gclid=CjwKCAjwwo-WBhAMEiwAV4dybcN4yXFpiMyxiih7Ssst994GykQSTzZrQYU9pYUuHY9EpV35i8ZugRoCoC0QAvD_BwE
https://www.danskindustri.dk/ecommerce
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I den kommende tid vil DI arbejde videre med de dags-
ordner og problematikker, som er omtalt i denne årsberet-
ning. Og med mange andre, som vi ikke har fundet plads 
til her, men som ikke desto mindre også er væsentlige for 
virksomhederne. Alt sammen med det formål at skabe de 
bedste vilkår for at drive virksomhed i Danmark til gavn 
for det danske samfund og danskerne. 

Vi kan se frem til et folketingsvalg og fornyelse af mere 
end 200 overenskomster på det danske arbejdsmarked. 
Beskæftigelsen, den grønne omstilling og digital trans-
formation vil have vores fulde opmærksomhed. Og vi 
kommer også til at holde skarpt øje med den økonomiske 

KAPITEL 7 

EN PLAN FOR DEN 
KOMMENDE TID

udvikling og give svar på, hvordan vi som samfund tackler 
de usikkerheder, som økonomien og den globale udvikling 
byder på. DI vil altid være til stede, hvor der er mulighed 
for at påvirke retningen for erhvervslivet og Danmark, og vi 
vil tale konstruktivt ind i de aktuelle politiske dagsordener 
lokalt, national og internationalt. 

Der er mange flere detaljer om DI’s ambitioner for Dan-
mark i DI’s 2030-plan. Den viser DI’s bud på, hvordan 
Danmark kan gennemføre økonomiske, politiske og grøn-
ne reformer, der fører Danmark ind i fremtiden og løfter 
velstanden i Danmark til gavn for alle i samfundet.

https://www.danskindustri.dk/2030-plan/
https://www.danskindustri.dk/2030-plan/
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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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Foreningsoplysninger

DI
1553 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

Klaus Holse, viceformand
Britta K. Stenholt, viceformand

Torben Bang
Claus Bering
Troels Bjerg
Berit Didriksen
Camilla Haustrup Hermansen
Jesper Hjulmand
Flemming Jensen
Christian Dahl Pedersen
André Stelsig Rogaczewski
Jørn Skov
Jesper Uggerhøj
Søren Ulstrup

Direktion
Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør

Kim Graugaard, vice adm. direktør
Thomas Bustrup, vice adm. direktør

Anders Søndergaard Larsen, medlemsdirektør
Kinga Szabo Christensen, rådgivningsdirektør
Pernille Tang Raschke, direktør for HR og organisationsudvikling
Morten Høyer, direktør for Public Affairs og kommunikation
Emil Fannikke Kiær, politisk direktør
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Ledelsespåtegning

Forretningsudvalget og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regn-
skabsåret 1. januar til 31. december 2021 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 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar til 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 8. marts 2022

Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør
Thomas Bustrup, vice adm. direktør

Steffen Egebjerg, underdirektør

Tiltrådt af forretningsudvalget den 8. marts 2022 og indstillet til hovedbestyrelsens godkendelse.

Lars-Peter Søbye, formand

Klaus Holse, viceformand
Britta K. Stenholt, viceformand

Torben Bang
Claus Bering
Troels Bjerg
Berit Didriksen
Camilla Haustrup Hermansen
Jesper Hjulmand
Flemming Jensen
Christian Dahl Pedersen
André Stelsig Rogaczewski
Jørn Skov
Jesper Uggerhøj
Søren Ulstrup

Godkendt af hovedbestyrelsen den 21. april 2022

På hovedbestyrelsens vegne

Lars-Peter Søbye
Formand
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Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning

Til medlemmerne af DI

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for DI for regnskabsåret 01.01.2021 – 31.12.2021, 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. 31.12.2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
01.01.2021 – 31.12.2021 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 nærme-
re beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standard Board for Accoun-
tants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til 
disse krav og IESBA Code. 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 overens-
stemmelse 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 fort-
sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbej-
de 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 
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væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af foreningens 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 note-
oplysningerne, 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 place-
ring 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 fejlinfor-
mation. 
 
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 overensstemmel-
se med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 8. marts 2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Eskild Nørregaard Jakobsen Jens Serup
Statsautoriseret revisor  Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 11681 MNE-nr. 45825
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Ledelsesberetning

Årets resultat i DI blev et overskud på 37,4 mio. kr. mod et underskud på 7,0 mio. kr. i 2020.  
 
Årets resultat på 37,4 mio. kr. foreslås overført til DI’s kapitalkonto.

For at sikre, at DI kan arbejde langsigtet med Gl. Vindinge som et medlemstilbud og sikre løbende 
vedligeholdelse af ejendommen, er Gl. Vindinge i 2021 blevet overført til DI’s Konfliktfond.

Årets resultat i DI’s Konfliktfond blev et overskud på 355,4 mio. kr. mod et overskud på 177,4 mio. 
kr. i 2020. Det samlede investeringsafkast blev positivt med 9,8 pct. mod et afkast på 4,3 pct. i 
2020. Ultimo året havde DI’s Konfliktfond en egenkapital på 4.907,4 mio. kr., som kan anvendes til 
konfliktunderstøttelse. 
 
DI’s medlemsvirksomheder har i forbindelse med 5 overenskomststridige konflikter i 2021 fået 
udbetalt i alt 940 t.kr. (2020: 1,3 mio. kr.) i konfliktunderstøttelse fra DI’s Konfliktfond og Dansk 
Arbejdsgiverforening. I 2020 var der 5 overenskomststridige konflikter. 
 
Industriens Barselsfond, der er en udligningsordning mellem DI’s medlemsvirksomheder, opkræve-
de i 2021 et samlet bidrag på 604 mio. kr., mens de udbetalte refusioner i alt beløb sig til 647 mio. 
kr. Refusionerne fordeler sig med 377 mio. kr. på 12.816 sager vedrørende barselsorlov og 187 
mio. kr. på 14.069 sager vedrørende fædreorlov. Hertil kommer betaling af udligning til DA-barsel. 

Årets resultat for Industriens Barselsfond blev et underskud på 54,7 mio. kr. og det samlede under-
skud i barselsordningen udgjorde 146,5 mio. kr. pr. 31. december 2021. 

Overførte midler fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden udgjorde 150,0 mio. kr. ved ud-
gangen af 2021. Midlerne anvendes til projekter indenfor branchefællesskaberne DI Handel, DI 
Transport og DI Service. Midlerne i DI Dansk Byggeri Fonden anvendes til finansiering af aktiviteter 
i DI Dansk Byggeri.
 
Ved årets udgang udgør DI’s samlede egenkapital 5.941,9 mio. kr. Heraf udgør kapitalkontoen 
1.030,9 mio. kr., mens den bundne del – DI’s Konfliktfond, Industriens Barselsfond og saldo over-
ført fra HTS-Fonden til branchefællesskaber samt DI Dansk Byggeri Fonden – udgør i alt 4.911,0 
mio. kr. 
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Hovedtal
Beløb i t.kr.

DI: 2021 2020 20191) 20181) 20171)

Indtægter 852.979 839.114 650.502 610.295 631.928

Udgifter -844.878 -821.414 -647.645 -607.214 -612.803

Resultat af foreningsdrift 8.101 17.700 2.857 3.081 19.125

Intern digitalisering -5.336 -9.042 -4.691 0 0

Eksportprojekter ifm. genstart -1.765 0 0 0 0

Resultat af erhvervsmæssige

ejendomsaktiviteter mv. 14.961 11.880 14.400 13.505 8.742

Nettoresultat af Gl. Vindinge 0 -2.910 -1.104 -2.523 -3.073

DI’s andel af vedligeholdelsesudgifter mv. 
Industriens Hus

-8.990 -8.784 -6.496 -8.045 -8.085

Resultat af ordinær drift 6.971 8.844 4.966 6.018 16.709

Erhvervspolitiske formål -9.027 -12.512 -5.655 -17.575 -5.030

Tech der Tæller og klimapartnerskaber mv. -6.864 -4.300 -1.215 0 -3.919

Engangsudgifter ifm. Sammenlægning m. DB 0 -15.555 0 0 0

Resultat før fin. poster -8.920 -23.523 -1.904 -11.557 7.760

Finansielle poster 47.480 19.920 61.567 -22.345 23.621

Skat -1.172 -3.409 -3.973 7.996 -161

Årets resultat 37.388 -7.012 55.690 -25.906 31.220

Årets resultat for DI’s Konfliktfond 355.417 177.401 327.118 -87.764 147.930

Årets resultat for Industriens Barselsfond -54.683 -20.316 -69.219 -56.896 -39.252

Årets resultat af Midler ovf. fra HTS-Fonden/
DI DB Fonden -2.037 -160 538 -5.802 -5.073

DI mv.: 2021 2020 2019 2018 2017
Samlet balance 6.470.879 6.115.902 5.044.887 4.634.162 4.793.127

DI 1.030.913 993.525 974.365 918.675 944.581

DI’s Konfliktfond 4.907.446 4.552.029 3.714.970 3.387.852 3.475.616

Industriens Barselsfond -146.456 -91.773 -71.457 -2.238 54.658

Overførte midler fra HTS-Fonden og DI DB 
Fonden 150.036 152.073 51.233 50.695 56.497

Egenkapital i alt 5.941.939 5.605.854 4.669.111 4.354.984 4.531.352

1) Omfatter alene daværende DI før sammenlægningen med Dansk Byggeri
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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.

Regnskabspraksis for indregning af udligning af DA barselsrefusioner er ændret i regnskabsåret 
2021, hvor DI har indarbejdet et ledelsesmæssigt skøn over forventet udligning af DA barselsrefu-
sioner for 2021. Det endelige resultat er først kendt efter tidspunktet for DI’s regnskabsaflæggelse. 
Regnskabsposten ”Refusioner mv.” i Industriens Barselsfonds resultatopgørelse er, som følge af 
den ændrede regnskabspraksis, forøget med 41,5 mio. kr. og årets resultat og egenkapital er tilsva-
rende reduceret. 

Den anvendte regnskabspraksis er, med undtagelse af ovenstående ændring, uændret i forhold til 
sidste regnskabsår

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremti-
dige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en 
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virk-
somheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes 
med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
 
Virksomhedssammenslutninger
Ved sammenlægning anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter overtagne identificerbare aktiver og 
forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. 

Resultatopgørelse og balance
Kontingenter og associeringsbidrag
Kontingenter og associeringsbidrag indregnes i resultatopgørelsen på opkrævningstidspunktet.
 
Kurser, konferencer og eksportfremme
Indtægter fra kurser, konferencer og eksportfremme indregnes i resultatopgørelsen, når disse er 
afholdt.
 
Øvrige indtægter
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. 

Overenskomstbestemte ørebidrag pr. præsteret arbejdstime opkræves hos DI’s medlemmer af 
eksterne parter. Ørebidrag afregnes herfra til DI og indregnes som indtægter i DI på indbetalings-
tidspunktet, hvilket sædvanligvis er forskudt for regnskabsåret.

Løn og pension mv.
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til forenin-
gens medarbejdere.
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Omkostninger
Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
 
Dansk Arbejdsgiverforening beregner årligt en barselsudligning af refusioner, hvor konklusionen 
først er kendt efter tidspunktet for DI’s regnskabsaflæggelse. Der er indregnet et ledelsesmæssigt 
skøn over forventet barselsudligning vedrørende indeværende regnskabsår.

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 be-
regnet 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 un-
derskud, 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 regnskabs-
året. Der foretages ikke periodisering af opkrævningsgrundlaget. Tilsvarende indregnes refusioner, 
der er foretaget i regnskabsåret. Indtægter og udgifter hidrørende fra udligningsordningen indreg-
nes, når udligningen bliver opgjort og afregnet, da disse ikke kan opgøres pålideligt på et tidligere 
tidspunkt.

Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden 
Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden indgår som en integreret del af DI’s 
balance. Formuen i HTS-Fonden anvendes til udviklingsprojekter i branchefællesskaberne inden 
for Handel, Transport og Service. Formuen i DI Dansk Byggeri Fonden anvendes til finansiering af 
aktiviteter i DI Dansk Byggeri.
 
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 brugs-
tid. Restværdien revurderes årligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurde-
ring 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
Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Unoterede værdipapi-
rer måles til laveste værdi af anskaffelsesværdi eller indre værdi i henhold til seneste aflagte årsregn-
skab.

Kursreguleringer på værdipapirer indregnes i resultatopgørelsen.
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Varebeholdninger
Køb af publikationer indregnes i resultatopgørelsen. Andre varer måles til laveste værdi af anskaffel-
ses- eller nettorealisationsværdi.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med 
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
 
Tilskudsprojekter
Modtagne tilskud og afholdte omkostninger vedrørende tilskudsprojekter indregnes på balancen 
frem til projektets afslutning. Egenfinansiering indregnes i resultatopgørelsen i takt med projekter-
nes gennemførelse.
 
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
 
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
 
Operationelle leasingaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over
leasingperioden.
 
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultat-
føring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Resultatopgørelse for året 2021
DI

2021 2020
Note t.kr. t.kr.

INDTÆGTER
1 Kontingenter og associeringsbidrag 557.892 563.796

Indtægter for administration og branchearbejde 104.035 102.820

Kurser, konferencer og eksportfremme 60.173 50.463

DA/LO Udviklingsfonden mv. 112.473 103.342

Publikationer 1.607 1.868

2 Andre indtægter 16.799 16.825

Indtægter i alt 852.979 839.114

UDGIFTER
3 Løn og pension mv. -529.900 -501.633

Andre personaleudgifter -32.973 -34.191

Honorarer -17.802 -13.635

Møder og rejser mv. -47.772 -44.676

Tryk, reklame og distribution -22.264 -23.971

4 Lokaleudgifter -56.247 -59.223

Administration og IT-udgifter -64.128 -58.892

Nyanskaffelser -5.483 -6.204

5 Kontingenter og andre ydelser -57.786 -72.997

Tab Byg Garanti -6.376 -6.280

Tab på tilgodehavender -4.147 288

Udgifter i alt -844.878 -821.414

RESULTAT AF FORENINGSDRIFT 8.101 17.700

Intern digitalisering -5.336 -9.042

Eksportprojekter i forbindelse med genstart -1.765 0

6 Resultat af erhvervsmæssige ejendomsaktiviteter 14.961 11.880

Nettoresultat af Gl. Vindinge 0 -2.910

DI’s andel af vedligeholdelsesudgifter mv. Industriens Hus -8.990 -8.784

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 6.971 8.844
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2021 2020
Note t.kr. t.kr.

Ekstra bevillinger og indsatser
Erhvervspolitiske formål -9.027 -12.512

Engangsudgifter ifm. sammenlægning med Dansk Byggeri 0 -15.555

Styrkelse af DI’s Lærlingeindsats -2.000 0

Etablering af erhvervsklynger -670 0

Tech der Tæller og klimapartnerskaber -4.194 -4.300

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -8.920 -23.523

7 Finansielle poster, netto 47.480 19.920

RESULTAT FØR SKAT 38.560 -3.603

8 Skat -1.172 -3.409

ÅRETS RESULTAT 37.388 -7.012

Forslag til dette års disponeringer: 37.388 -7.012

– DI’s kapitalkonto 37.388 -7.012
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Resultatopgørelse for året 2021
DI’s Konfliktfond

2021 2020
Note t.kr. t.kr.

Indtægter
Kontingenter 0 0

Industriens Hus
Resultat før afskrivninger 45.768 42.191

Regnskabsmæssige afskrivn. på bygninger og installationer -10.057 -9.974

35.711 32.217

Gl. Vindinge
Resultat før anskaffelser og afskrivninger -430 0

Anskaffelser og vedligeholdelse -2.882 0

Regnskabsmæssige afskrivn. på bygninger og installationer -195 0

-3.507 0

Konfliktunderstøttelser -318 -470

Administrationsudgifter -2.733 -2.150

-3.051 -2.620

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER OG SKAT 29.153 29.597

Finansielle poster
Afkast Investeringsforeninger 392.870 158.016

Andre renter mv., netto -225 0

Finansielle poster i alt 392.645 158.016

RESULTAT FØR SKAT 421.798 187.613

8 Skat -66.381 -10.212

ÅRETS RESULTAT 355.417 177.401

Der foreslås disponeret således:

Overført til DI’s Konfliktfonds kapitalkonto 355.417 177.401
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Resultatopgørelse for året 2021
Industriens Barselsfond

2021 2020
Note t.kr. t.kr.

Bidrag 604.443 549.288

Refusioner mv. -647.067 -557.667

DIREKTE RESULTAT AF UDLIGNINGSORDNING -42.624 -8.379

Administrationsudgifter -11.461 -11.436

Tab på tilgodehavender -420 -319

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -54.505 -20.134

Finansielle poster, netto -178 -182

RESULTAT FØR SKAT -54.683 -20.316

8 Skat 0 0

ÅRETS RESULTAT -54.683 -20.316

Der foreslås disponeret således:

Overført fra Industriens Barselfonds kapitalkonto -54.683 -20.316
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Resultatopgørelse for året 2021
Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden

2021 2020
Note t.kr. t.kr.

Projekter og underskudsdækning DI Dansk Byggeri -14.323 -6.528

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -14.323 -6.528

Afkast Investeringsforeninger 14.659 6.852

RESULTAT FØR SKAT 336 324

8 Skat -2.373 -484

ÅRETS RESULTAT -2.037 -160

Der foreslås disponeret således:

Overført til kapitalkonto -2.037 -160
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AKTIVER
2021 2020

Note t.kr. t.kr.
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

9 Grunde og bygninger 993.676 1.011.555

Materielle anlægsaktiver i alt 993.676 1.011.555

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
10 Værdipapirer 5.025.757 4.760.039

Andre finansielle anlægsaktiver 719 455

Finansielle anlægsaktiver i alt 5.026.476 4.760.494

Anlægsaktiver i alt 6.020.152 5.772.049

VAREBEHOLDNINGER 993 1.022

TILGODEHAVENDER
Kontingenter 7.602 22.510

11 Andre foreninger mv. 53.173 56.706

Andre tilgodehavender 117.162 137.927

Periodeafgrænsningsposter 6.426 13.200

Tilgodehavender i alt 184.363 230.343

12 LIKVIDE BEHOLDNINGER 265.371 112.488

Omsætningsaktiver i alt 450.727 343.853

AKTIVER I ALT 6.470.879 6.115.902

Samlet balance 
pr. 31. december 2021
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PASSIVER
2021 2020

Note t.kr. t.kr.
EGENKAPITAL
Saldo 1. januar 993.525 974.365

Effekt af sammenlægning 0 26.172

Årets resultat 37.388 -7.012

Kapitalkonto i alt 1.030.913 993.525

Saldo 1. januar 4.552.029 3.714.970

Effekt af sammenlægning 0 659.658

Årets resultat 355.417 177.401

DI’s Konfliktfond i alt 4.907.446 4.552.029

Saldo 1. januar -91.773 -71.457

Årets resultat -54.683 -20.316

Industriens Barselsfond i alt -146.456 -91.773

Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden 152.073 51.233

Effekt af sammenlægning 0 101.000

Årets resultat -2.037 -160

HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden i alt 150.036 152.073

Egenkapital i alt 5.941.939 5.605.854

HENSÆTTELSER
8 Udskudt skat 17.616 15.272

Hensættelser i alt 17.616 15.272

KORTFRISTET GÆLD
8 Skat 27.482 12.883

13 Kontingenter 9.500 8.882

11 Andre foreninger mv. 192.780 152.308

Skyldige beregnede feriepenge 22.343 67.865

Huslejedeposita 13.233 11.531

14 Anden gæld 223.417 212.123

Periodeafgrænsningsposter 22.569 29.184

Kortfristet gæld i alt 511.324 494.776

PASSIVER I ALT 6.470.879 6.115.902

15 Forpligtelser
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2021 2020
Note t.kr. t.kr.

1 Kontingenter og associeringsbidrag
Kontingenter 492.611 504.522

Associeringsbidrag fra virksomheder 65.281 59.274

557.892 563.796

2 Andre indtægter
Salg af dokumenter 7.543 7.255

Indtægter Byggeriets Ankenævn og rabatordninger 7.748 8.622

Øvrige indtægter 1.508 948

16.799 16.825

3 Løn og pension mv.
Løn og pension mv. -548.409 -521.815

Løn afholdt af eksternt finansierede projekter 18.509 20.182

-529.900 -501.633

Der har i 2021 – baseret på ATP-grundlaget – i gennemsnit været ansat 760 medarbejdere (heraf 17 elever) 
opgjort som fuldtidsbeskæftigede.

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 31,8 mio. kr. I 2021  har der til disse funktioner været ansat 56 medarbejdere 
opgjort som fuldtidsbeskæftigede.

4 Lokaleudgifter
Fællesudgifter mv. Industriens Hus -45.321 -48.779

Leje Bruxelleskontor mv. -1.866 -1.251

El og varme mv. -4.170 -3.192

Rengøring -3.335 -4.723

Andre lokaleudgifter -1.555 -1.278

-56.247 -59.223

5 Kontingenter og andre ydelser
Dansk Arbejdsgiverforening -37.770 -52.232

Andre nationale organisationer mv. -11.143 -12.212

Internationale organisationer mv. -5.571 -5.965

Tilskud til paritetiske uddannelsesudvalg og sekretariater -3.302 -2.588

-57.786 -72.997

Noter
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2021 2020
Note t.kr. t.kr.

6 Resultat af erhvervsmæssige ejendomsaktiviteter
Resultatet omfatter de fremmede lejeres andel af driften vedr. ejendommen Industriens Hus.

7 Finansielle poster, netto

Renteindtægter 31 57

Renteudgifter -1.764 -608

-1.733 -551

Afkast Investeringsforeninger 49.213 20.471

47.480 19.920

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

Årets samlede skat til betaling 

DI’s Konfliktfond -65.109 -12.152

Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden -2.373 -731

-67.482 -12.883

Regulering vedr. tidligere år 

DI 0 1.909

DI’s Konfliktfond -101 8.241

Midler overført fra HTS-Fonden 0 247

-101 10.397

Årets samlede regulering af udskudt skat 

DI -1.172 -5.318

DI’s Konfliktfond -1.171 -6.301

-2.343 -11.619

Årets samlede skat i alt 

DI -1.172 -3.409

DI’s Konfliktfond -66.381 -10.212

Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden -2.373 -484

-69.926 -14.105

Udskudt skat, der er beregnet med 22 pct., udgør ved årets udgang 17.616 t.kr. 

Der er betalt 40 mio. kr. i a contoskat i 2021. 
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2021 2020
Note t.kr. t.kr.

9 Grunde og bygninger
Værdi pr. 1. januar 1.166.114 1.162.745

Tilgang ved sammenlægning 0 100.630

Tilgang 1.792 3.369

Afgang 0 -100.630

1.167.906 1.166.114

Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar -154.559 -135.054

Årets afskrivninger -19.671 -19.505

-174.230 -154.559

993.676 1.011.555

10 Værdipapirer
Værdipapirer DI: 

Investeringsforeninger 499.754 463.364

Unoterede aktier 48.666 51.166

548.420 514.530

Værdipapirer DI’s Konfliktfond: 

Investeringsforeninger 4.327.301 4.093.436

4.327.301 4.093.436

Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden: 

Investeringsforeninger 150.036 152.073

150.036 152.073

5.025.757 4.760.039

11 Andre foreninger mv.
Såvel tilgodehavender som gæld hos andre foreninger mv. er udtryk for den mellemregning DI har ved sin 
administration for de pågældende foreninger. Mellemregningen forrentes pt. med nul procent.

12 Likvide beholdninger
Industriens Barselsfond 25.879 22.418

Uddannelsesfonde 90.482 96.108

DI’s Konfliktfond 5.743 7.195

DI 143.267 -13.233

265.371 112.488
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13 Kontingenter
Posten indeholder indgåede ikke afregnede kontingenter til andre organisationer.
Beløbet forfalder til betaling ultimo januar 2022.

14 Anden gæld
I anden gæld er indeholdt skyldige bidrag på 90.482 t.kr. (2020: 96.108 t.kr.) vedr. uddannelsesfonde samt 
41,5 mio. kr. vedr. barselsfond.

15 Andre forpligtelser
DI har indgået leasingaftaler dækkende forskellige perioder indtil 31. marts 2025med en samlet leasing-
forpligtelse på 4.463 t.kr. Heraf forfalder 2.250 t.kr. inden for et år.
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