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Produktivitetskommissionen: Unødvendige regler og 

for lidt konkurrence spænder ben for dansk  

produktivitet 

Ryd op i unødig regulering, skærp konkurrencen og fjern hegnet om de beskyttede  

brancher. Sådan lyder hovedbudskabet fra Produktivitetskommissionen, som i dag  

offentliggør sin anden analyserapport. 

 

I rapporten Konkurrence, internationalisering og regulering stilles der skarpt på, hvad der 

skal til for at øge produktiviteten i den private sektor og især i servicebrancherne.  

 

Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen, siger: ”Produktivitets-

kommissionen har en række konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan hjælpe  

produktiviteten på vej. De handler alle om at styrke konkurrencen og fjerne unødvendige 

regler. Hvis man politisk vælger at følge anbefalingerne, vil den samlede indkomst i  

Danmark stige med i hvert fald 10 mia. kroner frem mod 2020 – sandsynligvis en hel del 

mere.”  

 

Blandt anbefalingerne i rapporten peger formanden på tre, der – på hver sin måde – vil 

bidrage væsentligt til en øget produktivitet. Den ene er en anbefaling om at ændre planlo-

ven, så det bl.a. bliver muligt at skabe større butikker end i dag. Den anden er, at togdrif-

ten på flere strækninger sendes i udbud. Og den tredje er, at den udbredte brug af ansæt-

telsesklausuler skal rulles tilbage. 

 

”Der skal simpelthen skabes større muligheder for, at mennesker, der vil og kan, får lov til 

at opstarte, udvikle og skifte firma. Vi skal sikre, at vores konkurrencelov og andre love 

skaber de bedste konkurrencevilkår og åbner op for de brancher, der i dag er for lukkede 

for nye spillere. Vi skal skabe sikkerhed for, at det er de mest produktive virksomheder, 

der overlever. Sådan er det ikke altid i dag,” siger Peter Birch Sørensen. 

 

På Produktivitetskommissionens hjemmeside (www.produktivitetskommissionen.dk) kan 

man finde:  

 

- Analyserapport 2, Konkurrence, internationalisering og regulering  

- En folder, der samler rapportens mest centrale konklusioner  

- Et faktaark, der giver et overblik over rapportens anbefalinger  

- Baggrundsrapporter og indspil fra branche- og lønmodtagerorganisationer  

 

For yderligere oplysninger:  

Sekretariatschef Niels C. Beier 

Tlf.: 50 77 56 81 

Mail: ncb@produktivitetskommissionen.dk   
 
Kommende aktiviteter 
Den 6. juni 2013 holder en Produktivitetskommissionen en konference, hvor blandt andet erhvervs- og  
vækstminister Annette Vilhelmsen og handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr vil diskutere rapporten.  
Se mere på Produktivitetskommissionens hjemmeside.  
Rapporten Konkurrence, internationalisering og regulering er den anden i en række af analyserapporter, som  
Produktivitetskommissionen kommer med i 2013. Den næste rapport handler om den offentlige sektor.  
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