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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Hvad lever vi af i dag?
(netto)

Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 mia., 
møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

Eksport landbrug, fiskeri mv. (70 mia.)

Søtransport (52-60 mia.)

Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

…resten giver underskud



Industriproduktion i Verden: Kina 
og USA på 1.- 2. pladsen



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014













Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320



Medarbejdere

Dyb arbejdskraftmangel fremover

Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

Automatisering, outsourcing og nye forretningsmodeller

Tage sig godt af de unge og seniorerne

Passe på familiernes midt i livet

Rekruttere fra Øst og Sydøsteuropa

Opprioritere HRM







Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017
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Delivery Robot





Selvkørende traktor



Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer i 

danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 

deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en andel af højt specialiseret arbejdskraft bliver 

vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi 

(rutinejobs contra ikke-rutine)

Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive større 

(Klaus Schwab, Davos)



BE GOOD 
Vejen til de unge og yngre

Gøre noget godt

Gøre en forskel

Hjælpe verden, bygge en 
skole, redde nogen

Redde dyrene, kloden, 
regnskoven eller de 
oprindelige folk

Se din virksomhed som en 
mulig belastning



Kilde: Berlingske Tidende, marts 2015



Trafikmodel 2050 
med
nye motorveje

TGV:
Flensburg
Hamburg
Kiel

Tværvejene i 
Sønderjylland –
opgradering nødvendig



Indsatsområder for 
Udviklingsrådet

Uddannelsesindsats og en stor indsats for at få flere faglærte 
blandt egne unge og voksne

Indsats for at skaffe faglærte til området

Arbejdskraftindsats på alle områder – der bliver stor mangel frem 
mod 2023-25

Infrastruktur – der er brug for at få Sønderjylland tilbage på det 
politiske trafikkort – I har mange ønsker, der vil kunne gavne 
erhvervsudviklingen

Det er vigtigt at gøre sig gældende og fremføre 
erhvervsargumentet – ellers går det hele til velfærd 

Der er snart valg….



Samarbejdet mellem 
kommunerne

Sammen er I stærkere – se på Herning, Ikast-Brande, som skabte et 
stærkt samarbejde i 1990erne (7 kommune samarbejdet) Man 
løfter hinanden – tager ikke fra hinanden

Erhvervsmotorvejen Herning-Silkeborg-Århus

Business Region Aarhus (Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, 

Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Randers, Viborg og Aarhus)

I har brug for at stå sammen i Sønderjylland og gerne med 
Sydjyderne også

Få også skoler, uddannelsessteder, fagskoler og virksomheder med 
praktikpladser til at samarbejdet 





Fortæl historien i resten af 
landet og i Tyskland

Business Region Slesvig – der er meget at hente ved et udvidet 
samarbejdet over grænsen

I forhold til resten af Danmark skal I naturligvis være porten til 
Tyskland – brug det aktivt hele tiden

Tysk økonomi er stærk og vil vokse i mange år fremover (undtaget 
kriser)

I resten af landet skal I være en del af ProduktionsDanmark og 
TransportDanmark– der hvor vi skaber velstanden via eksporten

Byg et billede op af den brede forbindelse hele vejen fra øst til vest af 
Sønderjylland – (der er lige vindsvinehegnet og grænsekontrollen –
sig noget!)



Kontakt til virksomhederne

Langt det meste iværksætteri og vækst i 
virksomheder skabes indenfor egne rækker

I skal I kontakt med virksomhederne og faciliteter 
samtaler om vækst, rammebetingelser og hvad 
der kan gøres for dem

Lær at Midt- og Vestjyderne – hvem vinder DI 
erhvervskonkurrence hvert år – Ikast, Herning 
Hedensted & Ringkøbing-Skjern (1,2,3,5 i 2018)

Kommunernes erhvervsvenlighed kan forbedres og 
det kan faktisk gå hurtigt

Find jeres svage punkter og gør dem bedre



Fortællingen om 
Sønderjylland

I er kendte i det meste af landet

I skal overvinde historier om tilbagegang, men har også rigtig gode 
fortællinger om de store og mellemstore virksomheder

Lån så meget som muligt at den tyske produktionsfortælling – alle 
kender tyske biler, få de sønderjyske underleverandører

Jeres egenart må I gerne dyrke (Bodil Jørgensens monologer) –
fortællingen er bedre end nordjydernes

Der er en bevægelse i gang væk fra de store byer – benyt chancen
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