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Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 

 

Til: 

Dato: 

Udvalgets medlemmer 

28. juni 2016 

Udvalgets høring: ”Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark?” onsdag 

den 7. september 2016 

 

Formål  

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg afholder onsdag den 7. 

september kl. 12.30 – 15.30 en høring om, hvordan vi styrker produktionser-

hvervenes forhold i Danmark. Høringen afholdes i Landstingssalen, Christi-

ansborg og tv-optages. 

 

På høringen vil formanden for Produktionspanelet Niels B. Christiansen sam-

men med to medlemmer af Produktionspanelet Peder Holk Nielsen og Claus 

Jensen holde indlæg om Produktionspanelets anbefalinger til et styrket pro-

duktionserhverv med fokus på bl.a. investeringer, forskning og udvikling af 

avanceret teknologi og sikring af velkvalificeret medarbejdere. Endvidere vil 

formanden for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen holde et 

indlæg om Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for et 

styrket produktionserhverv.  Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen 

afslutter høringen med et indlæg om regeringens synspunkter og planer. 

 

I høringen deltager et debatpanel, som kan stille spørgsmål til oplægsholder-

ne og debattere høringens temaer. Deltagerne i debatpanelet er: 

 Kent Damsgaard, vicedirektør, Dansk Industri,  

 Mikael Bay Hansen, sekretariatschef, Dansk Metal,  

 Mads Andersen, gruppeformand i industrigruppen, 3 F  

 Niels Techen, formand, Håndværksrådet  

 Thomas Damkjær Petersen, formand, Ingeniørforeningen, IDA 

 Jan Stentoft, professor ved Institut for Entreprenørskab og Relations-
ledelse på Syddansk Universitet 
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Politisk panel og tilmelding 

Udvalget nedsætter endvidere et politisk panel med deltagelse af fortrinsvis 

erhvervsordførere fra hvert parti. 

 

Hvert parti medes tilmelde en repræsentant – fortrinsvis erhvervsordføreren – 

til at deltage i det politiske panel. Har partiets erhvervsordfører ikke mulighed 

for at deltage, bedes man sende en anden repræsentant for sit parti. Besked 

om, hvem som deltager i det politiske panel, bedes sendt til Li-

za.christensen@ft.dk senest mandag den 29. august 2016. 

 

Inviterede Folketingsudvalg og tilmelding 

Beskæftigelsesudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget, Uddannelses- og 

Forskningsudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer er inviteret til at 

deltage i høringen. Medlemmer af disse udvalg bedes tilmelde sig høringen 

ved at sende en mail til ftsidb@ft.dk senest mandag den 5. september 

2016, kl. 14.00. 

Offentlighedens tilmelding til høringen 

Offentligheden kan tilmelde sig høringen ved at sende en mail med angivelse 

af navn og organisation til tilmelding@ft.dk senest mandag den 5. september 

kl. 14.00. Angiv navnet på høringen "ProduktionsDanmark" i emnefeltet. Der 

er et begrænset antal pladser til rådighed. Tilmelding er derfor ikke gyldig, 

før man har modtaget en bekræftelse pr. mail. 

Med venlig hilsen 

 

 

Liza Christensen, 

udvalgssekretær 

 
  

mailto:Liza.christensen@ft.dk
mailto:Liza.christensen@ft.dk
mailto:ftsidb@ft.dk
http://www.ft.dk/?sc_itemid=%7bA238B16C-9913-4645-9418-B6DC1D18F1A1%7d&sc_mode=preview&sc_lang=da
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Program for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgs høring  

”Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark?”  

onsdag den 7. september kl. 12.30-15.30 i Landstingssalen, Christians-

borg 

 

Kl. 12.30 Velkomst  

Formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Morten 

Bødskov (S) 

 

Kl. 12.35 Introduktion til Produktionspanelets arbejde og anbefalinger 

 Formanden for Produktionspanelet Niels B. Christiansen 

 

Kl. 12.50 Styrkelse af produktionserhvervenes investeringer og styrket 

forskning og udvikling af avanceret teknologi 

Peder Holk Nielsen, Koncernchef Novozymes, medlem af Pro-

duktionspanelet   

 

Kl. 13.05 Spørgsmål og debat  

 

Kl. 13.25 Hvordan får vi flere dygtige og velkvalificerede medarbejdere i 

produktionserhvervene? 

Claus Jensen, forbundsformand Dansk Metal, medlem af Pro-

duktionspanelet 

 

Kl. 13.40 Spørgsmål og debat  

 

Kl. 14.00 Kaffepause 

 

Kl. 14.30 Regeringens synspunkter og planer 

 Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen 

 

Kl. 14.45 Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for et 

styrket produktionserhverv (bl.a. uddannelse, planlov, infra-

struktur og skat) 

 Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen 

 

Kl. 15.00 Spørgsmål og debat  

   

Kl. 15.25 Afrunding 

 Torsten Schack Pedersen (V), erhvervsordfører 

 

 

 


