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PROGRAM
15.30

Velkommen til Fremstillingsindustriens årsdag 2020
v/ Formand for Fremstillingsindustrien Palle Damborg og moderator Rolf Ejlerten

15.35

Perspektiver for dansk erhvervsliv og DI’s prioriteter
v/Adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI

15.55

Fremstillingsindustrien – mærkesager og arbejde nu og i fremtiden
v/ Palle Damborg og Jacob Kjeldsen, Chef for Fremstillingsindustrien

16.15

Det europæiske perspektiv på den grønne omstilling og muligheder for øget dansk eksport til EU’s indre marked
v/ Direktør for Tænketanken Europa Lykke Friis

16.35

Paneldiskussion om muligheder og udfordringer for danske produktionsvirksomheder i en coronaramt verden
v/ Lars Sandahl Sørensen, Lykke Friis og Palle Damborg

16.55

Klimapartnerskab for produktionsvirksomhed – anbefalinger og muligheder for dansk eksport af grønne løsninger
v/ Formand for Klimapartnerskab for produktionsvirksomhed Mads Nipper

17.20

Analyse af det amerikanske præsidentvalg
v/ USA-ekspert og medlem af Folketinget (V) Mads Fuglede

17.55

Afrunding og tak for i dag
v/ Palle Damborg
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SAMMEN FREMSTILLER
VI FREMTIDEN

FREMSTILLINGSINDUSTRIEN
– MÆRKESAGER OG ARBEJDE NU OG
I FREMTIDEN

Palle Damborg

Formand for Fremstillingsindustrien

Jacob Kjeldsen

Chef for Fremstillingsindustrien

FREMSTILLINGSINDUSTRIEN –
KORT STATUS
•
•
•
•
•
•
•

Fremstillingsindustrien er DI’s største medlemsforening
Lige nu 2.136 medlemmer med i alt over 115.000 ansatte
Foreningens samlede lønsum udgør 52,3 mia. kr.
Den samlede omsætning er ca. 280 mia. kr. – ca. 12% af
Danmarks BNP
Foreningen er repræsenteret i DI’s valgte ledelsesorganer:
Formandskab, Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse.
Derudover er foreningen repræsenteret i DI’s
Regionalforeningsbestyrelser og medlemsudvalg
Repræsentantskabet udgøres af 58 personer, der er
foreningens delegerede ved DI generalforsamling

VI ER I HELE DANMARK

KONKRETE FORDELE SOM MEDLEM
•
•

•
•

•

Adgang til Danmarks største netværk for
produktionsvirksomheder
Tilskud til kurser, netværk og aktiviteter
udbudt af DI
Besparelser på erhvervsforsikringer via Willis
Betaling af svendeprøvegebyrer til Industriens
Uddannelser
Mulighed for deltagelse i faglige og sociale
medlemsaktiviteter

FREMSTILLINGSINDUSTRIENS
SEKRETARIAT
•

Sekretariatet sørger for
➢

➢
➢
➢

➢

Fokus på vigtige politiske og faglige dagsordener for
produktionsvirksomheder i DI’s politiske
interessevaretagelse og i Danmark generelt
relevante services og aktiviteter til rådighed for
foreningens medlemmer – i og udenfor DI
Udvikling og vedligeholdelse af faglige medlemsnetværk
At foreningens økonomiske støtte til eksterne projekter
og aktiviteter, der understøtter produktion i Danmark,
kommer medlemmer til gode
Samle og dele viden om trends, der har en betydning
for medlemmerne - nu og i fremtiden

FOKUS LIGE NU

INDUSTRIEN VISER VEJEN
FORTÆLLINGER FRA VIRKSOMHEDERNE

AKTIVITETER

NETVÆRK

▪ DI’s Produktionsakademi
▪ Faglige aktiviteter i regi af DI
▪ Ledelsesdag
▪ Generalforsamling
- virtuelt

▪ Årsdag
▪ Repræsentantskabsmøde
▪ Netværksmøder
- virtuelle og fysiske

FFI TOUR
Eksport i en coronatid

▪ FFI-tour – møde medlemmer regionalt
- virtuelt

▪ Lederuddannelse
▪ Golf og Medlemsdag
▪ (Torskegilde aflyst pga. årsdag)

MEDLEMSDAGEN

SYNLIGHED

S4
HANDLINGSPLAN 2021
FREMSTILLINGSINDUSTRIEN
CENTRALT I DI

FREMSTILLINGSINDUSTRIEN
- FOKUSOMRÅDER & MÆRKESAGER

”

Produktionsvirksomheder er grundstenen
i dansk økonomi, og Danmark bygger på
fremstillingsindustrien. Uden en stærk, dansk
produktionsindustri er der ingen dansk velfærd.
Samtidig er og bliver danske produktionsvirksomheder drivkraft i den grønne
omstilling i Danmark og globalt.

”

Fremstillingsindustrien vil fremadrettet arbejde for:
• Danmark som verdens mest konkurrencedygtige
produktionsland med verdens første klimaneutrale
produktionsindustri i 2030

• Grøn omstilling og bæredygtige forretningsmodeller
for produktionsvirksomheder, der gennem styrket,
international konkurrenceevne skaber øget vækst,
eksport og beskæftigelse
• Effektiv udnyttelse af nye, teknologiske muligheder
indenfor bl.a. digitalisering og automatisering

• Arbejdskraft i verdensklasse gennem moderne
uddannelser, som skaber flere, dygtige faglærte og
lærlinge samt STEM-kompetencer
• Fremstillingsindustrien som DI's mest aktive og
innovative forening, der samler og
skaber sammenhæng for medlemmer

S4

S4 - HANDLINGSPLAN 2021

Med medlemmerne i centrum vil Fremstillingen i 2021
arbejde fokuseret for at styrke 4 områder

SYNLIGHED

SAMMENHÆNG
Fremstillingsindustrien skal skabe
sammenhæng mellem medlemmer
og mellem medlemmer, DI og
relevante interessenter

SYNLIGHED
Fremstillingsindustrien skal være
synlige over for medlemmerne ift.
viden, rådgivning, services og
den politiske dagsorden

MEDLEM

SAMTALE
Daglig medlemskontakt og dialog
med medlemmerne er essentielt
for Fremstillingsindustriens
arbejde

SAMTALE

SERVICES

SERVICES
Fremstillingsindustrien skal være
medlemmernes naturlige sted at
henvende sig, når de har behov
for viden, netværk eller værktøjer

DI & STRATEGISKE PARTNERSKABER
Fremstillingsindustrien vil bruge partnerskaber for at
optimere varetagelse af vigtige dagsordener for
medlemmerne samt sikre relevante services og
videndeling
• Internt i DI arbejder Fremstillingsindustrien tæt med
både med politiske enheder og service-enheder
• Fremstillingsindustrien samarbejder med andre
relevante DI-medlemsforeninger og
branchefællesskaber
• Fremstillingsindustrien vil i endnu højere grad
koordinere og sikre deling af viden fra
nuværende og fremtidige partnere/projekter
støttet af Fremstillingsindustrien til medlemmer

Ledelse
Automatisering
Digitalisering Bæredygtighed
Eksport
Arbejdskraft
Uddannelse
Kommunikation Arbejdsmiljø
Grøn omstilling
Produktivitet

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
Fremstillingsindustriens synlighedsmål og kommunikationsstrategi baserer sig på viden og kanaler, der øger kendskab

BRAND & KENDSKAB
Aktiv og tilgængelig forening, som formidler til medlemmerne
i øjenhøjde og går forrest med dagsordener,
der fremmer produktionsvirksomheder i Danmark.

Fremstillingsindustriens
kendskab, fokusområder og
mærkesager

PRESSE

DI-MEDIER

INSTAGRAM

TWITTER

LINKEDIN

FACEBOK

PODCAST

APP – FFI UPDATE

WEB - FFI.DI.DK

NYHEDSBREV

Temaer og viden, der
styrker medlemmer og
produktionsvirksomheder

INDUSTRINEWS

Kanaler, hvor vi formidler
relevant og effektivt til
medlemmerne i øjenhøjde

AFSÆTNING OG EKSPORT – DIGITALISERING – GRØN OMSTILLING OG
BÆREDYGTIGHED – ARBEJDSKRAFT OG LÆRLINGE – LEDELSE - MEDLEMSFORDELE

RELEVANT SERVICEUDBUD
DI SERVICES
• Fremstillingsindustrien fortsætter med et tæt
samarbejde med DI’s rådgivningsenheder indenfor
ledelsesudvikling, netværk, digitalisering, eksport
ift. både gratis og brugerbetalte services, hvor
Fremstillingsindustrien giver medlemmer tilskud ved
brug
• Fremstillingsindustrien og de relevante medlemmer
af bestyrelsen fortsætter med at give input til nye
services via DI’s Produktionsakademi (sammen
med 13 andre DI-medlemsforeninger)
• Fremstillingsindustrien vil fortsat være i jævnlig
dialog relevante DI-kolleger i DI’s
personalejuridiske enheder vedr. personalejuridisk
rådgivning
• Sekretariatet er i jævnlig kontakt med den udvidede
DI’s Lærlingeindsats
• Fremadrettet vil dialog blive suppleret af
elektronisk indsamling af ønsker til services fra
medlemmer – eksempelvis via app

STRATEGISKE PARTNERE
• Fremstillingsindustrien vil fortsætte med et tæt
samarbejde med strategiske partnere for
medlemmer af Fremstillingsindustrien
• MADE er et eksempel på en strategisk
partner, som Fremstillingsindustrien støtter
økonomisk
• Fremstillingsindustrien har fokus på at sikre
synlighed omkring MADE blandt medlemmer, men
også sikre, at MADE’s aktiviteter og
kompetencer omsættes til viden og service til
medlemmerne
• Tænketanken Europa er ligeledes en
strategisk partner, som Fremstillingsindustrien
støtter økonomisk
• Fremadrettet vil Fremstillingsindustrien indgå i
dialog med mulige strategiske partnere, som
eksempelvis AM Hub, DIRA, Odense Robotics
og andre institutioner, der arbejder med
fremtidens produktionsteknologi

FREMSTILLINGSINDUSTRIENS PROJEKTER
• Med baggrund i identificerede servicebehov vil
Fremstillingsindustrien samarbejde med
strategiske partnere og udvalgte
projektpartnere om udvikling af eksternt
finansierede projekter med fokus på styrkelse af
produktionsindustrien i Danmark
• Fremstillingsindustrien vil bidrage med
menneskelige ressourcer til projektudvikling,
projektledelse, kommunikation og
medlemsmobilisering
• Bestyrelsen i Fremstillingsindustrien kan vælge
selv dedikere midler til kontant medfinansiering
• I slutningen af 2020 introduceres et projekt omkring
CO2-reduktion i fremstillingsSMV’er finansieret af
Industriens Fond
• Fremadrettet planlægges muligheden for at projekt
omkring udbredelse af robotteknologi i
fremstillingsSMV’er

SAMTALE - AKTIVITETER 2021
• Individuel kontakt eller møder med 300+
individuelle virksomheder
• 10-20 medlemsmøder (FFI-Tour og ”Backstage”)
hos udvalgte medlemmer
• Dialogmøder med Fremstillingsindustriens
ledernetværk og andre netværk med
Fremstillingsindustriens medlemmer - fysisk & online
• Opfordre til dialog på Fremstillingsindustriens
sociale arrangementer og foreningsmøder
• Bidrage til akkvisition af nye medlemmer i
Fremstillingsindustrien og telefonisk eller fysisk
onboarde alle nye medlemsvirksomheder

• Bruge medlemmer af Fremstillingsindustriens
Repræsentantskab mere aktivt
• Involvere relevante medlemmer i udviklingen af nye
aktiviteter
• Kontakte medlemmerne som opfølgning på service- og
medlemstilfredshedsundersøgelser
• Hjælpe medlemmer i deres relation til DI
• Dialog med DI-kolleger og Fremstillingsindustriens
partnere, der er i kontakt med medlemmer
• Deltage i et årligt medlemsmøde i hvert af
smedelaugene og i samarbejde med smedelaugenes
formænd tilrettelægge og afholde ”Laugenes dag”

ENVOTHERM A/S

LYKKE I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

EUROPÆISK PERSPEKTIV PÅ DEN
GRØNNE OMSTILLING
– ØGET EKSPORT TIL EU’s INDRE MARKED

Lykke Friis
Direktør, Tænketanken Europa

PANELDEBAT:

DANSKE PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER I
EN CORONARAMT VERDEN

Lars Sandahl Sørensen
Adm. direktør, DI – Dansk Industri

Lykke Friis
Direktør, Tænketanken Europa

Palle Damborg
Formand for Fremstillingsindustrien

UNIKA DANMARK A/S
GRØN OMSTILLING

KLIMAPARTNERSKAB FOR
PRODUKTIONSVIRKSOMHED

– DANSK EKSPORT AF GRØNNE LØSNINGER

Mads Nipper
Formand for Klimapartnerskab for Produktionsvirksomhed

PRÆSENTATION FREMSTILLINGSINDUSTRIEN ÅRSMØDE 2020

To heldags
hackathons med
100 virksomheder
Koordinering
med andre
partnerskaber

Løbende input fra
14 erhvervsledere
via advisory board

Arbejdet bygger på
mange inputkilder
Skræddersyet
teknoøkonomisk
model med 25.000
datapunkter
Input fra 471 virksomheder
via spørgeskema

Inddragelse af
international best
practice og litteratur

Team
Formandsskab
Advisory board

Inddragelse

Analyse

Bent Jensen, Christopher
Sørensen, Claus Jensen, Jens
Birgersson, Torben
Christensen, Martin Tholstrup
Mikkel Krogslund Andersen,
Morten Dyrholm, Palle
Damborg, Søren Ulstrup
Troels Ranis

Baseline & gapanalyse

Mads Nipper
John Vestergaard
Toke Foss

Project management
Grundfos
BCG
DI

BCG
Partnere: Esben Hegnsholt and
Anders Faeste
Eksperter fra tysk studie: Jens
Burchardt, Cornelius Pieper,
Stefan Schoenberger
Industri-specialister: separat
slide

Teknologi &
omkostninger

Barrierer & policy
anbefalinger

Sektorstrategi

Hackathon

Survey

Kommunikation

Global impact &
potentialer

Produktionsvirksomheder er en grundsten i dansk økonomi

12.500
virksomheder

23
brancher

180.000 ansatte i
DK (yderligere

480 mia. kr. i
omsætning

240.000 i resten af
verden)

Note: Brancher følger definitioner fra Erhvervsministeriet. Vareeksporten er opgjort ud fra fremskrivning fra 2010 for præcist branchematch og sammenlignet
med udenrigshandlen med varer og tjenester
Kilder: Danmarks Statistik (primært 2017-data); kommissorium for klimapartnerskaber; klimapartnerskabets analyse

250 mia. kr. i
eksport
(40 % af Danmarks
vareeksport)

Produktionen er steget 35 % siden 1990, mens CO2e-udledningerne
er faldet ca. 65 %
Mio. tons CO2e (scope 1)
4,0

3,8
+35 %

3,0
2,8
2,0

ca. 10-20 %

Energiskift

ca. 20-40 %

Udflytning

ca. 50-60 %

Effektivisering

-67 %

0,9

1,0

0,0

2,9

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Samme produktionsmetode som 1990

Forklaring af
udviklingen

Faktiske udledninger

Kilde: DST DRIVHUS; DST ENE2HA; DST NABP117; DST NKBB10; DST OFATS1; DST ORGOUT20; AE "Industriens outsourcing og globalisering 1966-2003"; klimapartnerskabets analyse

Danske produktionsvirksomheder spiller en vigtig rolle globalt

ca. 70
mia. kr. grøn eksport

ca. 10
mio. tons CO2e i
internationale
scope 3-udledninger

ca. 350
mio. tons CO2e
fortrængt fra årligt
salg af dansk teknologi over levetiden

Kilde: Danmarks Statistik; EA Energianalyse, Europe Kommissionen; European Environment Agency; interviews med Vestas, Danfoss og Grundfos; Klimapartnerskabets analyse

Produktionsvirksomheder kan reducere udledningerne i alle
scopes
Elektrificering
og rumvarme

Skift til
biogas1

250

300

150

30

-20

Total
over 4.500

Produktion og
efterspørgsel efter
bæredygtige
løsninger

CO2-fangst
hos de største
CO2-udledere

Øget anvendelse
af overskudsvarme

Skift til grøn
transport

-5

3.200
500
280

280

150

Global indvirkning
af dansk teknologi

150

20

Scope 3
3.700

Scope 2
25

Scope 1
850

Reduktion
Energi2030
(1.000 CO2e) effektivisering

3.200

-

20

Ca.
350.ooo2

645

1. Inkluderer skift til alternative brændsler; 2. Fortrængning fra solgt dansk teknologi i udlandet over levetiden, ikke medregnet i total
Note: Negative værdier angiver en CO2-stigning; cirkler kan ikke sammenlignes for scope 3; scope 2 inkluderer ikke fald i CO2e-udledninger ifm. el- og fjernvarmeproduktion (ca. 900 kt
CO2e reduktion). Kilde: Klimapartnerskabets analyse.

Spørgeskema

Der er en generel tro på, at den grønne omstilling vil gavne
sektoren
Den grønne omstilling kan fremme væksten i Danmark f.eks. ved at øge eksport og skabe arbejdspladser
Næsten 90% mener, at den grønne omstilling
kan fremme væksten

53

35

7

2

1
1

Den grønne omstilling vil betyde højere vækst i min egen virksomhed
Over halvdelen tror, at det vil give højere
vækst for dem selv

26

32

27

6

6

11

Danske teknologier kan hjælpe med at reducere CO2 i udlandet
90% mener, at dansk teknologi kan fortrænge
CO2e i udlandet

68
Helt enig

Delvist enig

22
Hverken/eller

Delvist uenig

2

Helt uenig

Note: 471 svar af 2.441 adspurgte. Respondenterne fordeler sig overordnet set repræsentativt på tværs af størrelse og brancher, dog med en mindre underrepræsentation af helt
små virksomheder (under fem pers.) og branchen "fremst. af motorer, vindmøller og pumper", hvis man måler stikprøven ift. Danmarks Statistik.
Kilde: Undersøgelse fra klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder, jan./feb. 2020

4
Ved ikke

3

Vores ambition i 2030 er at blive
verdens første klimaneutrale
produktionsindustri og skabe øget
grøn eksport, vækst og beskæftigelse
i Danmark

Note: Med ”klimaneutralitet” menes en ambition om nul CO2e-emissioner både i scope 1 og scope 2, inklusiv egen
transport, uden brug af offsetting eller udflytning
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Hvad sektoren selv kan levere

Vores ambition i 2030
er at blive verdens
første klimaneutrale
produktionsindustri
og skabe øget grøn
eksport, vækst og
beskæftigelse i
Danmark

Indsatsområder

Vigtigste tiltag som sektoren selv leverer

Energieffektivisering

Industrien fortsætter energieffektivisering frem mod 2030 og vil i øget
grad prioritere og fremskynde automatisering og digitalisering, samt
rentable investeringer, der udskifter mindre energieffektivt maskineri
og processer.

Elektrificering
og rumvarme

Fortsætter elektrificering frem mod 2030, især elektrificering af olie til
procesvarme og naturgas til lav- og visse mellemtemperatursprocesser.

Opretter en grøn lånefond i samarbejde med Vækstfonden målrettet
Energieffektivisering, elektrificering og
den grønne omstilling blandt især SMV-segmentet hos
rumvarme
produktionsvirksomhederne.
Skift til biogas

Foretager de nødvendige investeringer for at omstille til biogas, såfremt
der er klarhed om det fremtidige udbud, infrastruktur, og pris.

Produktion og efterspørgsel efter
bæredygtige løsninger

Sætter øgede krav til underleverandører og sætter målsætninger
for virksomhedens aftryk i sourcing af materialer.

Skift til grøn transport

Stiler efter en 100% udskiftning af egne personbiler til grøn
transport, 50% på varebiler og 20% på tung transport, og sætter
krav til transportleverandører

Global indvirkning
af dansk teknologi

Laver en task force sammen med, EKF Danmarks Eksportkredit,
pensionsselskaber, Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) mfl.,
som arbejder ud fra en ambition om fordoblet eksport af grøn
teknologi i 2030
35

Hvad sektoren har
brug for hjælp til

Vores ambition i 2030
er at blive verdens
første klimaneutrale
produktionsindustri
og skabe øget grøn
eksport, vækst og
beskæftigelse i
Danmark

Indsatsområder

Vigtigste anbefalinger til regeringen

Energieffektivisering

Et nationalt bindende mål for energieffektivisering på 30 % af hele
Danmarks energiforbrug ift. 2005, herunder hjælp til virksomheder
med at gøre investeringer med lang tilbagebetalingstid mere attraktiv.

Elektrificering, rumvarme og
overskudsvarme

En grøn afgiftsreform, hvor overskudsvarmeafgiften og
elvarmeafgiften fjernes, og C02-afgiften hæves i ikke-kvotesektoren
til niveauet i kvotesektoren under forudsætning af, at provenuet
geninvesteres 1-1 i grøn omstilling i ikke-kvotesektoren.

Skift til biogas

En national biogasstrategi, der sikrer produktionsindustrien adgang til
minimum 3 PJ biogas inden 2030.

Produktion og efterspørgsel efter
bæredygtige løsninger

En offentlig indkøbsstrategi med krav til totaløkonomiske
beregninger og CO2-aftryk, samt udvikling af certificerings-ordninger
og værktøjer til øget transparens og standardisering

Global indvirkning
af dansk teknologi

Bindende mål på 40 % for energieffektiviseringer ift. 2007 samt
vedvarende energi som en del af European Green Deal og EU
klimamål på mindst 55 %

1. LCA = Life-cycle assessment
Note: Fremhævede tiltag for produktions-virksomhederne. De samlede tiltag fremgår af de efterfølgende sider og er fælles
med partnerskabet for energiintensiv industri
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SPØRGSMÅL?
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ANALYSE AF DET AMERIKANSKE
PRÆSIDENTVALG

Mads Fuglede
USA-ekspert og medlem af Folketinget (V)

VINDEREN AF QUIZZEN
KÅRES!

