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Forord 

 

 

Med afleveringen af vores slutrapport til regeringen 31. marts 2014 på et pressemøde i Fæl-

lessalen på Christiansborg er Produktivitetskommissionens arbejde færdigt. Herefter er det 

op til politikerne og andre at arbejde videre med vores analyser og anbefalinger.  

 

Vores analyser og anbefalinger er sammenfattet i slutrapporten og i seks analyserapporter 

og en række baggrundsnotater. Hensigten med denne pjece om Produktivitetskommissio-

nens virke er at fortælle historien om vores arbejde, der for alvor gik i gang i august 2012, 

hvor sekretariatet var samlet.  

 

Rigtig mange organisationer og eksperter har givet en hånd med på vejen. Mange har taget 

sig tid til at dele deres viden ved møder, andre er kommet med skriftlige indspil, og atter 

andre har hjulpet med helt praktiske ting. Generelt har vi oplevet en stor imødekommenhed. 

Det vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak for. Ansvaret for alle analyser og anbefalin-

ger er dog Produktivitetskommissionens.  

 

God læselyst! 

 

Peter Birch Sørensen 

Formand for Produktivitetskommissionen  
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Produktivitetskommissionen bliver 
nedsat  

1 Etablering og kommissorium 
 

 
 
Produktivitetskommissionen blev nedsat af regeringen 20. marts 2012. Kommissionen skulle 

undersøge den danske produktivitetsudfordring og komme med anbefalinger til at styrke 

produktiviteten. Udfordringen er, at Danmarks vækst i produktiviteten de seneste år har væ-

ret dalende. Vi kan ikke følge med de lande, som vi normalt sammenligner os med.  

Kommissionen fik et selvstændigt sekretariat, som startede sit virke per 1. august samme år. 

Arbejdet blev afsluttet et år og otte måneder senere, da slutrapporten blev offentliggjort 31. 

marts 2014 og overleveret til regeringen på et pressemøde i Fællessalen på Christiansborg.  

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager tog imod rapporten.  

 
FIGUREN VISER, HVORDAN DANMARKS PRODUKTIVITETSUDVIKLING ER SAKKET BAGUD I FORHOLD TIL 

USA, HOLLAND, SVERIGE OG TYSKLAND (FRA FOLDEREN TIL ANALYSERAPPORT 1).  
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Produktivitetskommissionens kommissorium 

Dansk økonomi står over for en stor vækstudfordring. Danmark har de senere år tabt terræn 

i forhold til de rigeste OECD-lande. Siden 1970 har Danmark i flere perioder været blandt de 

fem rigeste lande i OECD - senest i 1998. Men siden er de rigeste lande trukket fra Dan-

mark. Det skyldes blandt andet, at lande som USA, Sverige, Holland, Tyskland og Storbri-

tannien har haft en stærkere vækst i produktiviteten end Danmark siden midten af 

1990’erne. 

Hvis den hidtidige svage produktivitetsudvikling fortsætter, er der betydelig risiko for, at 

Danmark taber yderligere terræn i forhold til andre velstående lande og derfor får svært ved 

at fastholde en privat og offentlig velfærd af internationalt høj kvalitet. 

Det er derfor en hovedopgave for regeringen at få lagt grundlaget for en stærk produktivi-

tetsudvikling i hele samfundet, både i eksportvirksomhederne, i hjemmemarkedserhverv og i 

den offentlige sektor. Målet er, at det danske produktivitetsniveau på sigt skal ligge tæt på 

toppen i OECD. 

Omkring en tredjedel af de beskæftigede er ansat i den offentlige sektor, men der er i dag 

kun begrænset viden om produktiviteten i denne sektor. Det er en væsentlig barriere i be-

stræbelserne på at sikre effektivitet og kvalitet i den offentlige serviceproduktion. 

Regeringen nedsætter derfor en produktivitetskommission med uafhængige eksperter og 

særligt sagkyndige, der skal analysere den danske produktivitetsudvikling og komme med 

konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i dansk erhvervsliv og i den offentlige 

sektor i de kommende år. 

Kommissionen får til opgave at: 

Kortlægge årsagerne til den relativt lave danske produktivitetsvækst siden midten 

af1990’erne. Kommissionen skal tage udgangspunkt i eksisterende viden og supplere med 

nye analyser. 

 

 Udpege de væsentligste drivkræfter bag produktivitetsudviklingen og kortlægge de stør-

ste barrierer, herunder særskilt belyse virksomhedernes anvendelse af viden og uddan-

nelse, samt allokeringen af disse ressourcer i økonomien. 

 Belyse sammenhængen mellem virksomhedernes/erhvervslivets produktivitet, omkost-

ninger og konkurrenceevne. 

 Komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i den private sektor, 

herunder både i industrien, byggeriet og serviceerhvervene. 

 Bidrage med ny viden om produktiviteten i den offentlige sektor og komme med konkrete 

anbefalinger, der kan styrke den, herunder i kommuner, regioner og staten. Målet er, at 

resurserne skal anvendes mere effektivt i den offentlige sektor fx gennem modernise-

ring, digitalisering og bedre organisering. 

 Vurdere effekterne af anbefalingerne og inddrage relevante internationale erfaringer. 

 Den samlede forslagspakke må ikke svække den strukturelle saldo i 2020 eller den fi-

nanspolitiske holdbarhed. I det omfang anbefalingerne indebærer offentlige merudgifter, 

skal kommissionen pege på modgående finansiering i form af udgiftsreduktioner. 

 

Kommissionen sammensættes af en formand og et antal medlemmer. Et sounding board 

med internationale eksperter skal bidrage til, at kommissionen baserer sit arbejde på uden-

landske erfaringer og viden. Kommissionen bør desuden inddrage relevante eksperter i EU-

kommissionen, OECD mv. 

Det forudsættes, at Kommissionen inddrager særligt sagkyndige, organisationer mv. med 

henblik på at belyse specifikke udfordringer for dele af dansk erhvervsliv eller dele af den 

offentlige sektor og komme med relevante anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i den 

pågældende sektor. 
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Det er regeringens ønske, at kommissionen arbejder åbent med henblik på en løbende de-

bat om kommissionens arbejde og temaer. Kommissionen skal derfor offentliggøre delrap-

porter undervejs i forløbet, herunder i 2012. Kommissionen kan desuden vælge at afholde 

konferencer mv. om konkrete temaer. 

Produktivitetskommissionen er uafhængig. Kommissionen betjenes af et selvstændigt sekre-

tariat. Kommissionen udpeger sekretariatschefen. Kommissionen kan rekvirere eksterne 

analyser i det omfang, kommissionen finder behov herfor og råder over egne midler i det 

fornødne omfang. 

Kommissionen skal afslutte sit arbejde senest ved udgangen af 2013. 

 

 

 
REGERINGEN TAGER IMOD SLUTRAPPORTEN 
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Holdet bliver sat 
2 Kommissionens medlemmer og sekretariatets ansatte  

 

 

Medlemmer af kommissionen 

 Peter Birch Sørensen, formand. Professor ved Københavns Universitet.  

 Carl-Johan Dalgaard, medlem. Professor ved Københavns Universitet.  

 Agnete Gersing, medlem (tilforordnet). Direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

 Hans Nikolaisen, medlem. Kommunaldirektør i Randers Kommune.  

 Agnete Raaschou-Nielsen, medlem. Tidligere administrerende direktør og nu medlem af 

bestyrelsen i flere private virksomheder.  

 Philipp Schröder, medlem. Professor ved Aarhus Universitet.  

 Jan Rose Skaksen, medlem (tilforordnet). Direktør for Institut for Kommunernes og Re-

gonernes Analyse og Forskning, KORA.  

 Birgitte Sloth, medlem. Prodekan og professor ved Københavns Universitet.  

 Anders Sørensen, medlem. Professor ved Copenhagen Business School.  

 

 
KOMMISSIONSMEDLEMMERNE ER SAMLET.  

 

 

 



Læs mere om Kommissionens medlemmer 
på www.produktivitetskommissionen.dk // 

produktivitetskommissionens 
medlemmer

Formand: Peter Birch 
Sørensen, professor, 
Københavns Universitet  // 

Hans Nikolaisen, 
kommunaldirektør, 
Randers Kommune  //

Jan Rose Skaksen (tilforordnet), 
direktør, KORA  //

Carl-Johan Dalgaard, 
professor, Københavns 
Universitet  // 

Agnete Raaschou-Nielsen, 
bestyrelsesmedlem i en række 
danske virksomheder  //

Birgitte Sloth, prodekan, 
professor, Københavns 
Universitet  //

Agnete Gersing (tilforordnet), 
direktør, Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen  //

Philipp Schröder, professor, 
Aarhus Universitet  //

Anders Sørensen, professor, 
Copenhagen Business School  //
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Kommissionen slår sig ned   
3 Bredgade: Interne møder og seminarer 

 

 

Produktivitetskommissionen var et uafhængigt ekspertudvalg. Vi blev betjent af et selvstæn-

digt sekretariat, og vi rådede over egne midler. For at understrege uafhængigheden af det 

politiske system valgte kommissionen desuden at slå sig ned uden for Slotsholmen. Bredga-

de 38 blev det domicil, hvor kommissionen og sekretariatet har holdt til.  

 

Lokalerne i Bredgade har således været rammen om størstedelen af de interne aktiviteter: 

Kommissionsmøder og interne seminarer. Men også for eksterne arrangementer som pres-

semøder og seminarer. Sidstnævnte kan man læse mere om i afsnittet Kommissionen ska-

ber debat.   

Interne møder 

De interne møder er de møder, hvor kommissionen internt har vendt og drejet: Hvad skal der 

analyseres, hvad kan vi sige ud fra analyserne, og hvilke anbefalinger fører det i sidste ende 

til? 34 møder er der holdt gennem kommissionens tid – foruden de internater, som er omtalt 

nedenfor. Møderne er listet i bilag 1. Derudover er der i øvrigt holdt en række møder mellem 

sekretariatet og kommissionsmedlemmerne.  

 

 

KOMMISSIONSMØDE.  

Internater. De interne seminarer.  

Kommissionen har holdt tre interne seminarer. På disse internater er kommissionen og se-

kretariatet gået i et par døgns arbejdshi. Det første blev holdt på Comwell i Snekkersten, de 

to andre løb af stablen i kommissionens egne lokaler. Det første skød arbejdet med analyse-

rapporterne i gang og blev holdt den 24.-25. november 2012, mens de to øvrige blev holdt 

henholdsvis 8.-9. april og 19.-20. november 2013.  

 

Også på internaterne blev der hentet ekstern viden ind i form af eksperter. I boksen gives et 

overblik over nogle af de personer, der har holdt oplæg for kommissionen på et af de vores 

internater.  
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KOMMISSIONSMØDE.  

 

 

 
Ekstern viden på internater 
 
På kommissionens internater har blandt andre følgende eksperter bidraget med oplæg:   

 

Michael Christiansen (bestyrelsesformand for Danmarks Radio), Jens Moberg (Bl.a. 

bestyrelsesformand i Grundfos), Carsten Greve (Handelshøjskolen), Niels Ejersbo (Syd-

dansk Universitet), Christian Bason (MindLab), Martin Ruby (Googles europæiske politi-

ske chef). 
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Kommissionen inddrager  
viden og går i dialog 
Organisationer og personer, der har bidraget med input 
 

 

”Kommissionen inddrager særligt sagkyndige, organisationer mv.” står der i kommissoriet. 

Inddragelse af relevant viden og dialog har været centralt for kommissions arbejde. Jo mere 

input, des større et videngrundlag for det videre arbejde med at skabe ny viden om, hvordan 

Danmarks produktivitetsudvikling kan komme tilbage på sporet. 

 

Med inddragelse af relevant viden og dialog forstår Produktivitetskommissionen at være 

lydhør over for den viden, som organisationer og personer ligger inde med. Ambitionen har 

været at hente faglige input fra flest mulige relevante aktører. Det gælder fx danske og uden-

landske eksperter, erhvervslivet, fagbevægelsen, ministerier, kommuner og styrelser.  

 

Det har udmøntet sig i:  

 Skriftlige bidrag fra relevante og centrale aktører over tre omgange 

 Skriftlige bidrag fra repræsentanter for andre professioner 

 En lang række videndelende møder med centrale aktører 

 Bidrag fra og videndelende møder med internationale organisationer og eksperter  

 

 

 

 
KOMMISSIONSMØDE 
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Skriftlige bidrag fra relevante og centrale danske aktører 

Over tre omgange har kommissionen inviteret relevante og centrale aktører til at byde ind 

med viden ved at skrive et indlæg. Ved centrale aktører menes aktører, der kan ligge inde 

med relevant viden – om produktivitetsudviklingen i det hele taget eller om områder med 

relevans for en given rapport.  

 

 

 
  

 
Første invitation 

 

Allerede da kommissionen startede sit arbejde, sendte vi den første invitation til relevante 

og centrale aktører, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med den danske 

produktivitetsdagsorden. Invitationen lød på at bidrage med bud på:  

 

 Hvilke drivkræfter, der er væsentlige for produktivitetsudviklingen i det private er-

hvervsliv og i den offentlige sektor 

 Hvilke barrierer, der måtte være for en stærkere produktivitetsvækst i Danmark 

 

Bidragene blev offentliggjort på www.produktivitetskommissionen.dk samtidigt med, at 

kommissionens debatpublikation blev offentliggjort i oktober 2012.  

 

Følgende organisationer bidrog med et skriftligt indspil: 

Arbejdernes Erhvervsråd, Akademikernes Centralorganisation, Bygge- Anlægs- og Træ-

kartellet, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Byggepolitisk Netværk, Cen-

tralorganisationernes Fællesudvalg, Centralorganisationen af Industriansatte, Dansk 

Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, 

Finansrådet, Fag og Arbejde, FTF, HK, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, 

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Landbrug og Fødevarer, Landsor-

ganisationen i Danmark, Nationalbanken, Offentligt Ansatte Organisationer og Styrelsen 

for Forskning og Innovation.   

 

 
Anden invitation 

 

Anden invitation blev sendt ud i forbindelse med arbejdet med den Analyserapport 2, der 

blandt andet skulle handle om regulering. Kommissionen ville samle relevant viden om 

hæmmende regulering. Invitationen lød her på at komme med bud på:  

 

 Uhensigtsmæssige reguleringer inden for det område, som den centrale aktør be-

skæftiger sig med 

 De reguleringer inde for området, der gør mest skade 

 

Indsparkene blev offentliggjort på www.produktivitetskommissionen.dk samtidig med 

rapporten.  

 

Følgende organisationer bidrog med et skriftligt indspil: 

Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Metal, Danske 

Advokater, De Samvirkende Købmænd, Dansk Industri, Dansk Transport og Logistik, 

Finansrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Revisorer, FTF, HK, HORE-

STA, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen, IT-Branchen.  

 

http://www.produktivitetskommissionen.dk/
http://www.produktivitetskommissionen.dk/
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Skriftlige bidrag fra repræsentanter for andre professioner 

Produktivitetskommissionens medlemmer består overvejende af økonomer. Derfor ser 

kommissionen først og fremmest det danske produktivitetsproblem gennem økonomiske 

briller. 

 

Kommissionen inviterede derfor i foråret 2013 en række forskere, samfundsdebattører og 

topledere til at give deres bud på, hvordan de ser den danske produktivitetsudfordring – og 

hvilke veje de ser, vi kan gå for at styrke produktivitetsudviklingen. Fælles for dem er, at de 

ikke er økonomer af baggrund og samtidig er stærkt positionerede fagligheder inden for de-

res felt.  

 

Målet var på den ene side at blive opmærksom på nuancer og andre forståelser af udfor-

dringen, som potentielt krævede et andet perspektiv og en anden tilgang, på den anden side 

at fremme debatten om produktivitet. Det var således lige fra professoren i engelsk til besty-

relsesformanden for DSB, der blev opfordret til at give sit bud. Formen var fri – temaet var 

produktivitet.  

 

Tredje invitation  

Tredje invitation blev sendt i forbindelse med Analyserapport 6. Kommissionen ville sam-

le relevant viden om potentialer og barrierer for offentlig-privat samarbejde i praksis. 

Invitationen lød på at: 

 Beskrive, hvad de måtte opfatte som potentialet for offentlig-privat samarbejde til at 

løfte produktiviteten og innovationskraften i den offentlige sektor 

 Vurdere de barrierer, der kunne være for offentlig-privat samarbejde  

 

Indsparkene blev offentliggjort på www.produktivitetskommissionen.dk samtidig med 

Analyserapport 6.  

 

Følgende organisationer bidrog med et skriftligt indspil: 

Fagligt Fælles Forbund, Akademikerne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Bygge- An-

lægs- og Trækartellet, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Byggepolitisk 

Netværk, Centralorganisationernes Fællesråd, Centralorganisationen af Industriansatte, 

Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske 

Regioner, Fag og Arbejde, Forbrugerrådet, FTF, HK, Håndværksrådet, Kommunernes 

Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Landsorganisationen i Danmark, KTO, Fonden 

Dansk Standard, Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, Statens og Kommunernes Ind-

købs Service, Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Offentligt Ansattes Organisationer 

og Dansk Metal.  

 

http://www.produktivitetskommissionen.dk/
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BIDRAG AF FREMTIDSFORSKER MARIANNE LEVINSEN SOM DET SÅ UD PÅ PRODUKTIVITETSKOMMISSI-

ONENS HJEMMESIDE. 

Videndelende møder med centrale aktører 

Kommissionen har løbende holdt en lang række møder med centrale aktører og eksperter. 

Både med de samme som dem, der har bidraget med skriftlige input, og med flere andre.  

 

Flere af disse eksperter har også givet kommentarer til de enkelte kapitler.  

Bidrag fra internationale organisationer og eksperter 

De internationale erfaringer skal inddrages i kommissionens arbejde. Det har både været 

kommissionens mål og en del af kommissoriet. I kommissoriet står der, at ”et sounding 

board med internationale eksperter skal bidrage til, at kommissionen baserer sit arbejde på 

udenlandske erfaringer og viden.”  

Derfor har kommissionen løbende været i dialog med internationale organisationer og ek-

sperter. 

Samarbejde med OECD 

I maj måned læste Hildegunn Kyvik Nordås, som arbejder med international økonomi i 

OECD, de første to analyserapporter i gennem. Hun kunne bidrage med konstruktiv kom-

mentarer i en international optik – ikke mindst på analyserapport 2, som dækkede nogle af 

Hildegunns forskningsområder   

Carl-Johan Dalgaard, medlem af kommissionen, og enkelte medarbejdere i sekretariatet 

besøgte desuden OECD’s hovedkontor i Paris den 17.- 20. maj 2013. Her blev en stor del af 

Invitation til repræsentanter for andre professioner 

Bidragene blev løbende publiceret som nyheder på www.produktivitetskommissionen.dk.  

 

Følgende personer bidrog med et skriftligt indspil:  

 

Bidrag blev modtaget fra:  

Hans Hauge (Aarhus Universitet), Jacob Torfing (Roskilde Universitet), Marianne Levin-

sen (Center for Fremtidsforskning), Peter Harder (Københavns Universitet), Peter Schüt-

ze (bestyrelsesformand for DSB og Handelshøjskolen), Steen Hildebrandt (Aarhus Uni-

versitet) og Stefan Herman (Professionshøjskolen Metropol). 

 

file:///D:/www.produktivitetskommissionen.dk
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Under besøget i OECD mødtes  
Produktivitetskommissionen blandt 
andre med følgende personer: 

 

Jørgen, Stéphanie Jamet, Muge Adalet-

McGowan, Peter Hoeller, Isabelle Jou-

mard, Douglas Sutherland, Hansjörg 

Bloechiger, Alain de Serres, Åsa Jo-

hansson, Cyrille Schwellnus, Pierre 

Leblanc, Alain de Serres, Fabrice 

Murtin, Andrea Bassanini, Alex Hijzen, 

Dan Andrews, Ben Westmore, Chiara 

Criscuolo, Carlo Menon, Orsetta Causa, 

Fabrice Murtin, Henrik Braconier, og 

Glenda Quintini. 

 

Under besøget i Stockholm mødtes Pro-
duktivitetskommissionen blandt andre 
med følgende personer:    

 

Johan Göterlund (Privat förskola-

leverandør, Academedia, v/ segments-

chef), Johan Hedelin (Konkurrensverket 

v/ konkurrensråd), Eva-Lena Arefäll 

(Sveriges Kommuner og Landsting v/ 

udreda), Stefan Larsson-Lindmark 

(Stockholm v/ enhetschef), Christer Tof-

tenius (Utbildingsdepartementet v/ äm-

nesråd),Ulrika Lundqvist (Skolverket v/ 

enhetschef) og forsker Henrik Jordahl. 

kommissionens arbejde og de emner, som var på dagsordenen, vendt og drejet. Her kunne 

OECD bidrage med deres nyeste analyser og viden inden for områder som innovation, kon-

kurrence og handel – blot for at nævne nogle.   

Desuden har tidligere vicecheføkonom i OECD, Jørgen Elmeskov, deltaget i både en konfe-

rence og et seminar, som kommissionen har holdt (se Kommissionen skaber debat). Her har 

han bidraget med et internationalt perspektiv på de udfordringer, som kommissionen står 

over for. Peter Birch Sørensen, formand for kommissionen, er desuden mødtes med Jørgen 

Elmeskov for at få nuanceret dette internationale perspektiv.  

Sekretariatschef Niels C. Beier havde derudover en række møder med Europa-

kommissionen 3. maj 2013. Emnerne var konkurrence, internationalisering og regulering.   

 

Den 22. oktober 2013 var kommissionsformanden og enkelte medarbejdere fra sekretariatet 

i Stockholm. Besøget bidrog med viden om de svenske erfaringer med offentlig-privat sam-

arbejde. Produktivitetskommissionen fik desuden udarbejdet tre svenske cases, der indgår i 

casesamlingen offentlig-privat samarbejde om velfærd. 

 

Seminar med New Zealands Produktivitetskommission 

New Zealands produktivitetskommission lagde vejen forbi Danmark for at besøge den dan-

ske produktivitetskommission den 24.- 25. oktober 2013. Den new zealandske kommission 

har eksisteret længere end den danske, og de var på den måde en interessant og garvet 

sparringspartner. Målet var at udveksle erfaringer. Om besøget sagde de to formænd:  

//
Vi vil gerne sætte os ind i arbejdet i den danske Produktivitetskommission og 

komme tættere ind på den viden, som kommissionen har fået, og de analyser, 

som der ligger til grund.//  
Murray Sherwin, formand for New Zealands produktivitetskommission i forbindelse med besøget 
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//
Selvfølgelig skal vi være opmærksomme på, hvordan vi kan lære af hinanden. 

Som vi selv skrev i vores seneste rapport, skal vi huske at skæve til andre, der 

ligner os selv. Det gælder også kommissionen. Jeg glæder mig til at byde New 

Zealænderne velkommen.//   
Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen op til besøget af New Zealands 

Produktivitetskommission 
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New Zealands Produktivitetskommission kunne bidrage med deres erfaringer som kommis-

sion og med deres analyser om den New Zealandske økonomi.  

Ud over møder med to repræsentanter for kommissionen – formanden, Murray Sherwin, og 

cheføkonom i sekretariatet, Paul Conway – arrangerede kommissionen i forbindelse med 

besøget også et seminar med New Zealands produktivitetskommission (se mere under 

Kommissionen skaber debat).  

 

 

FORMAND FOR NEW ZEALANDS PRODUKTIVITETSKOMMISSION, MURRAY SHERWIN, FORTÆLLER VED 

SEMINARET DEN 25. OKTOBER 2013. I FORGRUNDEN RIGSSTATISTIKER JØRGEN ELMESKOV.  
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Kommissionen i kroner og øre  
4 Økonomisk overblik 

 

 
 
Kommissionen har haft et rammebudget på 18,5 mio. kroner.  

 

 

UDGIFTER 

 

POST BELØB 

Husleje  1.148.933 kr.  

Løn, vederlag mv.  10.171.121 kr. 

Køb af varer og tjenester 7.116.171 kr. 

Ej benyttet 63.776 kr. 

 

Regnskabet er opgjort per 28. marts og inkluderer skønnede udgifter til fraflytning mv. 

 

 

MINISTEREN OG KOMMISSIONENS RAPPORTER 
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Kommissionen skaber debat 
5 Formidling og debatskabende aktiviteter  

 

 

Kommissoriet angiver, at ”Det er regeringens ønske, at kommissionen arbejder åbent med 

henblik på en løbende debat om kommissionens arbejde og temaer.” Produktivitetskommis-

sionen har søgt at efterleve dette gennem en række formidlende og debatskabende aktivite-

ter, herunder: 

  

 To faglige konferencer: Én om produktivitet i den offentlige sektor og én om konkurren-

ce, internationalisering og regulering 

 Deltagelse på Folkemødet på Bornholm 2013, hvor kommissionen også åbnede op for 

en del af sin første analyse af den offentlige sektor på et pressemøde og holdt et debat-

arrangement   

 Seminar med den New Zealandske produktivitetskommission 

 Et antal artikler i dagspressen og andre medier 

 En lang række foredrag i ind- og udland 

 Generelt fokus på at kommunikere med offentligheden 

Kommissionens kommunikation  

Kommunikationspolitikken har været båret af det overordnede princip om åbenhed (jf. kom-

missoriet) inden for de rammer, det har været muligt. Kommissionen har lagt vægt på at 

bidrage til debatten ved at være proaktiv og imødekommende i sin kommunikation. Ved si-

den af målgrupper som politiske beslutningstagere og interessenter har kommissionen også 

inddraget offentligheden som en målgruppe for sin formidling.  

 

Målet har været, at Produktivitetskommissionen – det lange navn til trods – og dens arbejde 

skal være tilgængeligt. Det til tider komplicerede stof skulle på en måde, der var forståelig for 

en bred gruppe af læsere med interesse for samfundsforhold. 

  

I praksis har kommissionen med princippet om åbenhed i kommunikationen blandt andet:  

 Udviklet og administreret en hjemmeside, hvor publikationer, oplysninger, bidrag og 

nyheder er samlet 

 Udarbejdet foldere med læs let-udgaver af hver analyserapport 

 Fokuseret på at være tilgængelig for og samarbejde med pressen  

 

Hjemmesiden har været en central kommunikationskanal, som er administreret med henblik 

på, at den - også efter kommissionen har afsluttet sit arbejde - skal være en ’Produktivitets-

kommissionens videnbank’. Et sted, hvor rapporter, historik, bidrag og viden om konkrete 

arrangementer er tilgængelig for både den nysgerrige borger, den studerende og interessen-

ten.  
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PRODUKTIVITETSKOMMISSIONENS HJEMMESIDE 

 

Folderne, der er fulgt med hver analyserapport, er et led i at 

formidle kommissionens konklusioner på en lettilgængelig 

måde for den, der er nysgerrig, men aldrig ville hoppe ombord i 

en 180-siders detaljespækket rapport – og for den, der ikke har 

tiden. De to eksterne kommunikationsbureauer, der har bidra-

get til folderne er Slotsholm og Einfeldt Kommunikation.  

 

Fokus på at være tilgængelig for og samarbejde med pressen 

har blandt andet bidraget til en stor mediedækning af kommis-

sionens arbejde, som kan ses i den kvantitative måling af me-

diedækningen. Det har på samme måde bidraget til at sætte 

produktivitet på dagsordenen, cementere produktivitetsbegre-

bet og på den måde skabe debat og en bevidsthed om den 

sløve udvikling i dansk produktivitet og konsekvenserne heraf.  

 

Pressestrategien har været styret af et primært mål om at fremstå troværdig og at sikre, at 

kommissionens analyser og anbefalinger bliver forstået korrekt af både pressen og slutmål-

gruppen. Debatindlæg har blandt andet været anvendt til at rette op på misforståelser.  

 

Før pressemøderne har Produktivitetskommissionen typisk udleveret klausulerede versioner 

af analyserapporterne. Det blev gjort for at give journalisterne det bedst mulige grundlag for 

at forberede sig.  

FOLDER TIL ANALYSE-

RAPPORT 6 
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MEDIEOMTALE OVER TID 

 

 
FIGRUEN VISER, HVORDAN OMTALEFREKVENSEN HAR UDVIKLET SIG OVER TID. DER ER I INFOMEDIAS 
DATABASE SØGT PÅ ”PETER BIRCH SØRENSEN” OG ”PRODUKTIVITETSKOMMISSIONEN”.  

Kronikker og debatsvar i aviser 

 8. april 2014 i Politiken: ”Produktivitet handler om velstand og velfærd” 

 26. marts 2014 i Politiken: ”Sørensens uproduktive fejltagelser”
1
 

 30. januar 2014 i Børsen: ”Hurtigere bredbånd til alle: Hvem skal betale?” 

 28. januar 2014 i Jyllands-Posten:” Lad markedet tage sig af bredbåndet” 

 24. januar 2014 i Børsen: ”Vi prioriterer selv” (Oprindeligt: ”Prioritering er en del af kom-

missionsopgaven”) 

 22. januar 2014 i Politiken: ”Uddannelse til arbejdsløshed truer velstand” (Oprindeligt: 

”Uddannelse, velstand og lighed”) 

 19. januar 2014 i Politiken: ”Vi kan få mere for pengene” (Oprindeligt: ”Vi undersøger, 

politikerne bestemmer”) 

 18. december 2013 i Berlingske: ”Humanisternes ledighed” 

 2. juli 2013 i Børsen: ”En helt nødvendig kulegravning”  

 10. juni 2013 i Berlingske: ”Planloven koster danskerne milliarder om året” 

 31. maj 2013 i Politiken: ”Ryd op i unødig regulering”  

 23. oktober 2012 i Berlingske: ”Det handler om velstand og velfærd” 

 23. oktober 2012 i Politiken: ”Mål. Sådan får vi en effektiv offentlig sektor”  

 

 
1
 I forbindelse med debatsvaret udarbejdede Produktivitetskommissionen også et bagvedliggende notat og datadokumentation, der 

kan findes på www.produktivitetskommissionen.dk sammen med andre kronikker og debatsvar.  
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Andet 

Administrativ Debat, 2. januar 2013: ”Produktivitet, effektivitet og kvalitet i den offentlige sek-

tor”  

Foredrag  

Kommissionsmedlemmerne og sekretariatets ansatte har holdt en lang række foredrag og 

oplæg i både ind- og udland. De er listet i bilag 2. Samlet har kommissionen holdt mere end 

100 oplæg gennem sit virke. Alligevel har kommissionen beklageligvis og på grund af tids-

pres været nødt til at takke nej til flere foredrag særligt i slutfasen.   

Seminarer og konferencer 

Kommissionen har arrangeret to konferencer og ét seminar. Målet har været at få ny viden 

samtidig med, at eksisterende viden deles. Samtidig har målet med konferencerne været at 

skabe debat.   

 

Konferencer 

Produktivitetskommissionen har holdt to konferencer. Én om produktivitet i den offentlige 

sektor og én om produktivitet i den private sektor. De har begge været åbne for offentlighe-

den ved tilmelding.  

 

Den første konference – om produktivitet i den offentlige sektor – blev holdt den 12. decem-

ber 2012. Titlen var Ledelse, motivation og produktivitet i den offentlige sektor. Konferencen 

blev holdt i Folketinget.  

 

 
 

Den anden konference – om produktivitet i den private sektor – blev holdt den 6. juni 2013. 

Titlen var Konkurrence, internationalisering og regulering. Konferencen blev holdt i Bispetorv 

Annekset på Københavns Universitet. 

Konference om produktivitet i den offentlige sektor 

På konferencen var der oplæg fra følgende eksperter:   

 

Mogens Kühn Pedersen (Handelshøjskolen), Jens Kristian Elkjær (Handelshøjskolen), 

Lars Frelle-Pedersen (Digitaliseringsstyrelsen), Lotte Bøgh Andersen (Aarhus Universi-

tet), Tage Søndergård Kristensen (Task-Consult), Per Nikolaj Bukh (Aalborg Universitet), 

Christian Bason (MindLab), Stefan Hermansen (Professionshøjskolen Metropol), Gorden 

Ørskov Madsen (Danmarks Lærerforening), Birgit Andersen (Strandgårdsskolen), Jørgen 

Søndergård (SFI), Claus Juhl (Købehavns Kommune) og Christina Holm-Petersen (Det 

Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). 
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FORMANDEN INDLEDER KONFERENCEN 

 

 

  

Konference om produktivitet i den private sektor 

Konferencen var delt i to: Den første bestod af oplæg, mens anden del bestod af en pa-

neldebat, der i øvrigt blev styret af Solveig Bjørnestad og transmitteret på DR’s P1 Busi-

ness.  

 

På konferencens første del var der oplæg af følgende eksperter:  

Philipp Schröder (Aarhus Universitet og medlem af Produktivitetskommissionen), Pia 

Olsen Dyhr (Handels- og investeringsminister), Jørgen Elmeskov (OECD), Peter Birch 

Sørensen (Københavns Universitet og formand for Produktivitetskommissionen), Annette 

Vilhelmsen (Erhvervs- og vækstminister) og Peter Møllgaard (Handelshøjskolen).  

På konferencens anden del var der en paneldebat med deltagelse af følgende personer: 

Jens Klarskov (Dansk Erhverv), Simon Tøgern (HK/Privat), Karsten Dybvad (Dansk In-

dustri), Carl Aage Dahl (Ingeniørforeningen), Peter Birch Sørensen (Københavns Uni-

versitet og formand for Produktivitetskommissionen). 
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KONFERENCE DEN 6. JUNI 2013. PÅ TALERSTOLEN: TIDLIGERE TRANSPORTMINISTER PIA OLSEN DYHR, 

TIDLIGERE ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTER ANNETTE VILHELMSEN OG KOMMISSIONSMEDLEM PHILIPP 

SCHRÖDER 

  

Desuden holdt RegLab i samarbejde med Produktivitetskommissionen sin årskonference 

under overskriften Produktivitetens blinde vinkel den 30. april 2013. Konferencen tog ud-

gangspunkt i, hvad vi ved om de danske produktivitetsudfordringer, hvad vi ikke ved nok om, 

og hvor produktivitetens blinde vinkel er. RegLab arbejder for at styrke viden, kompetencer 

og netværk inden for regional erhvervsudvikling.  

I forbindelse med, at New Zealands Produktivitetskommission besøgte Danmark og den 

danske Produktivitetskommission i oktober 2013 (se Kommissionen inddrager viden og går i 

dialog) holdt kommissionen et seminar den 25. oktober.  

Seminaret havde fokus på produktivitetsudfordringer i et internationalt perspektiv og foruden 

repræsentanter for både den danske og den New Zealandske kommission, var rigsstatistiker 

Jørgen Elmeskov i kraft af sin rolle som tidligere vicecheføkonom også på podiet for at per-

spektivere de paralleller og forskelligheder, der er mellem de to landes udfordringer.  
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Til seminaret var en række interessenter bredt repræsenteret. Kommissionen brugte også 

anledningen til at åbne op for analyser i den kommende analyserapport om uddannelse. 

Derudover har Produktivitetskommissionen afholdt 

en række mindre arrangementer med vi-

denpersoner eller grupper. Fx arrangerede Pro-

duktivitetskommissionen som en del af arbejdet 

med analyserapport 1’s kapitel om investeringer et 

miniseminar med modelgrupperne fra Danmarks 

Statistik, DØRS og Nationalbanken om investerin-

gerne i Danmark.  

Folkemødet på Bornholm 

Kommissionen var med på Folkemødet på Born-

holm 2013.  

Deltagelsen var et led i forvaltningen af princippet 

om åbenhed og målet om at skabe debat. Kom-

missionen brugte lejligheden til at åbne op for ana-

lyserne af produktivitetsproblemer i den offentlige 

sektor under uformelle rammer, hvor borger, politi-

ker og interessent på lige fod kunne stille direkte 

spørgsmål. 

Kommissionen inviterede også til debat i samme 

telt som pressemødet fandt sted. Begge dele ske-

te lørdag 15. juni 2013. Teltet, der var et af de 

største, var pakket med mennesker. Debatten var 

delt i to. Ordet blev styret af journalist Camilla Thorning.  

Med egen stand på Folkemødet havde kommissionen desuden et udgangspunkt for at gå i 

dialog - med både borgere, politikere og interessenter. Udfordringen, arbejdet og potentielle 

løsninger blev vendt og drejet ved teltet med dem, der planlagt eller tilfældigt kom forbi, og 

begrebet ”produktivitet” blev forklaret og diskuteret. 

 

 

Paneldebat på Folkemødet på Bornholm 

Paneldebatten var delt i to.  

Temaet for første runde var Hvordan får vi en mere effektiv offentlig sektor?                  

Her var debattørerne: 

Bent Hansen (Danske Regioner, Socialdemokraterne), Bente Sorgenfrey (FTF), Erik 

Jylling (Akademikernes Centralorganisation), Jørgen Søndergaard (SFI) og Frank Jen-

sen (overborgmester i København, Socialdemokraterne) og Peter Birch Sørensen (for-

mand, Produktivitetskommissionen).  

Temaet for anden runde var Afbureaukratisering i det offentlige – en umulig opgave?  

Her var debattørerne: 

Mogens Lykketoft (formand for Folketinget, Socialdemokraterne), Sofie Carsten Nielsen 

(gruppeformand, Radikale), Eva Kjer Hansen (Venstre), Bo Lidegaard (ansvarshavende 

chefredaktør, Politiken), Anders Samuelsen (formand, Liberal Alliance), Per Clausen 

(Enhedslisten) og Peter Birch Sørensen (formand, Produktivitetskommissionen) 

SEMINAR OM PRODUKTIVITET I ET INTER-

NATIONALT PERSPEKTIV.  
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Det var ikke kun kommissionen, der hav-

de produktivitet på dagsordenen på Fol-

kemødet. Dansk Industri havde fx også 

viet sin platform på Folkemødet til debat 

om produktivitet.  

Formand for Produktivitetskommissionen, 

Peter Birch Sørensen, deltog foruden 

ikommissionens egne arrangementer 

også i andre arrangementer på Folkemø-

det – blandt andet hos DJØF, Danmarks 

Vækstråd, Dansk Erhverv og Dansk In-

dustri over to omgange samt tv-/og radio-

interviews.  

Foruden formanden var medlem af kom-

missionen, Hans Nikolaisen, og en del af 

sekretariatet også med på Folkemødet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANS NIKOLAISEN OG PETER BIRCH SØRENSEN 

PRÆSENTERER DE FØRSTE ANALYSER AF PRODUK-

TIVITETEN I DEN OFFENTLIGE SEKTOR PÅ FOLKEMØ-

DET PÅ BORNHOLM.  
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ØVERST: PUBLIKATIONER I ”PRODUKTIVITETSTELTET” PÅ FOLKEMØDET.  NEDERST: BESØG I PRODUK-
TIVITETSTELTET 
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ØVERST: DEBAT PÅ FOLKEMØDET. NEDERST: DEBAT PÅ FOLKEMØDET. FRA VENSTRE: ORDSTYRER 
CAMILLA THORNING, BO LIDEGAARD (POLITIKEN), EVA KJÆR HANSEN (VENSTRE), SOFIE CARSTEN 
NIELSEN (RADIKALE VENSTRE), ANDERS SAMUELSEN (LIBERAL ALLIANCE), PER CLAUSEN (ENHEDSLI-
STEN), MOGENS LYKKETOFT (SOCIALDEMOKRATIET) OG FORMAND FOR PRODUKTIVITETSKOMMISSIO-
NEN PETER BIRCH SØRENSEN.  
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Kommissionen kommer med ny vi-
den 

6 Publikationer 
 

 

Produktivitetskommissionen har publiceret rapporter løbende. På den måde er den viden, 

som kommissionen har hentet og analyseret sig frem til, blevet offentliggjort skridt for skridt.  

Til hver analyserapport følger en letlæselig folder, der kort samler rapportens hovedkonklu-

sioner og nogle af de mest centrale anbefalinger (læs mere om folderne under afsnittet 

Kommissionen skaber debat), og et faktaark, der nøgternt samler alle rapportens anbefalin-

ger.  

I det følgende er alle kommissionens publikationer samlet i kronologisk rækkefølge. De er 

efterfulgt at et overblik over de pressemøder, som kommissionen har holdt i forbindelse med 

offentliggørelsen af rapporterne.  

 

Debatpublikation: Det handler om velstand og velfærd 

Det handler om velstand og velfærd stillede skarpt på begrebet 

produktivitet. Hvad er produktivitet – og hvad betyder den for ud-

viklingen i velstand og velfærd? Og hvilke muligheder er vi gået 

glip af som følge af de senere års svage produktivitetsudvikling? I 

publikationen pejles der også ind på, hvilke forhold der måske skal 

ændres, hvis vejen skal banes for højere produktivitet.  

 

Publikationer: 

 Debatpublikation: Det handler om velstand og velfærd - okto-

ber 2012 

 Baggrundsnotat: Det handler om velstand og velfærd – tal og 

beregninger 

 Vækstacceleration: Hvor er overliggeren? 

 Centrale aktørers bidrag til debatten (se kapitel 2.1)  
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Analyserapport 1: Danmarks produktivitet - hvor er problemerne?  

Analyserapport 1, Danmarks produktivitet – hvor er problemer-

ne? var den første delrapport i en række af seks. Med den tog 

kommissionen det første spadestik i analysen af, hvor de stør-

ste problemer for produktivitetsudviklingen ligger i dansk øko-

nomi. Rapporten har et særligt fokus på den private sektor, og 

den har desuden et særskilt fokus på udfordringerne ved at 

måle produktivitet. 

 

Publikationer: 

 Analyserapport 1: Danmarks produktivitet - hvor er proble-

merne? - april 2013 

 Baggrundsmateriale: 

 Måling af produktivitet i den offentlige sektor 

 Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigel-

se 

 Deflateringsmetoder i bygge- og anlægsbranchen og i de private serviceer-

hverv 

 Investeringer i Danmark: 

 Investeringskrise i Danmark? af Modelgruppen, Danmarks Statistik 

 Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen af De Økono-

miske Råds Sekretariat 

 

Analyserapport 2: Konkurrence, internationalisering og regulering.  

Analyserapport 2, Konkurrence, internationalisering og regule-

ring var den anden analyserapport. Den kom med anbefalinger 

til at styrke produktiviteten gennem konkurrence, internationali-

sering og bedre regulering.  

 

Publikationer:  

 Analyserapport 2: Konkurrence, internationalisering og regu-

lering, maj 2013 

 Baggrundsrapporter udarbejdet af Copenhagen Economics: 

 Barriers to productivity growth in business ser-

vices 

 Productivity gains in Danish network industries 

 Barriers to productivity growth in the retail sector 

 Regulation and productivity in the private service 

sectors 

 Centrale aktørers bidrag til debatten (se kapitel 2) 
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Analyser af produktivitet i den offentlige sektor.  

De indledende analyser af produktiviteten i den offentlige sektor 

blev publiceret i et debatoplæg og et arbejdsnotat, der blev 

offentliggjort på Folkemødet 2013 sammen med casesamlingen 

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sek-

tor. Casesamlingen, der er lavet af Mandag Morgen for Produk-

tivitetskommissionen, indeholder 18 eksempler på, hvordan 

produktiviteten kan løftes i den offentlige sektor ved at løse 

opgaverne lidt smartere.  

 

 Analyser: Produktivitet i den offentlige sektor - hvor er pro-

blemerne? Fokus på Resultater i den Offentlige Sektor, De-

batoplæg til Folkemødet på Bornholm 2013, juni 2013 

 Casesamling: Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i 

den offentlige sektor 

 Baggrundsrapporter: 

 Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd, Jørgen Grønnegård 

Christensen, maj 2013 

 Udviklingen i styringen af den offentlige sektor, Carsten Greve og Niels 

Ejersbo, 2013 

 Styring af den offentlige sektor: incitamenter, motivation og normer, Lotte 

Bøgh Andersen, december 2012 

 Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag, En gennemgang af den in-

ternationale litteratur om social kapital, arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet i 

ydelserne, Tage Søndergård Kristensen, december 2012  

 Kommunale serviceniveauer og produktivitet, KORA, juni 2013 

 Notat om kommunal benchmarking: service og produktivitet i 94 kommuner, 

KORA, august 2013 

 Bilag 1: Uddybende resultater, kommunale serviceniveauer og produk-

tivitet 

 Bilag 2: Kommunal service og produktivitet, individuel rapport   

 

Analyserapport 3: Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor.  

Analyserapport 3, Styring, ledelse og motivation i den offentlige 

sektor var den tredje egentlige analyserapport. Rapporten byg-

gede videre på analyserne, der er beskrevet ovenfor, og kom 

også med anbefalinger til, hvordan den offentlige sektor kan 

blive mere effektiv med bedre styring og ledelse, og ved at 

skabe bedre rammer for motiverede medarbejdere.  

 

 Analyserapport 3: Styring, ledelse og motivation i den of-

fentlige sektor, september 2013 

 Baggrundsrapport: 

 Overenskomster, arbejdstid og løndannelse i 

den offentlige sektor 
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Analyserapport 4: Uddannelse og Innovation 

Analyserapport 4 om Uddannelse og innovation stillede skarpt 

på produktiviteten i det danske uddannelsessystem. Den zoo-

mede samtidig ind på innovationspolitikken. Rapporten kom 

med anbefalinger til, hvordan produktiviteten kan øges gennem 

bedre uddannelse og bedre rammer for innovation.  

 

 Analyserapport 4, Uddannelse og innovation, december 

2013 

 Baggrundsnotater: 

 Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes ek-

samensresultater  

 Undervisningstimer på universitetet 

 Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 

 

 

Analyserapport 5: Infrastruktur 

 

Analyserapport 5, Infrastruktur handlede om, hvordan vi kan 

øge produktiviteten ved at udbygge og anvende infrastrukturen 

med omtanke. Rapporten kom med konkrete anbefalinger til, 

hvordan dette kan ske.  

 

 Analyserapport 5, Infrastruktur, januar 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyserapport 6: Offentlig-privat samarbejde 

Analyserapport 6, Offentlig-privat samarbejde var Produktivi-

tetskommissionens sjette og sidste analyserapport. Rapporten 

kom med anbefalinger til, hvordan offentlig-privat samarbejde 

kan bidrage til at øge effektiviteten i den offentlige sektor. 

Sammen med rapporten blev casesamlingen Offentlig-privat 

samarbejde om velfærd offentliggjort. Casesamlingen er lavet 

af Mandag Morgen og Deloitte for Produktivitetskommissionen 

og samler aktuelle eksempler på samarbejde med private aktø-

rer – både svenske og danske – inden for velfærdsområdet. 

 

 Analyserapport 6, Offentlig-privat samarbejde, februar 

2014.  

 Casesamling: Offentlig-privat samarbejde om velfærd 

 Bidrag fra interessenter (se kapitel 2). 
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Slutrapport: Det handler om velstand og velfærd 

Slutrapporten var kommissionens sidste publikation. Den inde-

holdt en sammenfatning af de hidtidige analyser og anbefalin-

ger samt helt nye om skat, de offentlige udgifter og energi. 

Overblikskapitlet blev udgivet som en selvstændig publikation.  

 

 Slutrapport, Det handler om velstand og velfærd, marts 

2014.  

 Baggrundsrapport, Skat og produktivitet. 

 Baggrundsrapport, Energisektoren. 

 Baggrundsrapport, Produktiviteten i den offentlige sektor. 

 Baggrundsrapport, Danmarks produktivitet - Nye data og 

alternative opgørelsesmetoder. 

Pressemøder 

Produktivitetskommissionen har primært benyttet sig af pressemøder, når nye rapporter 

skulle offentliggøres. På den måde er der skabt et dialogisk rum for formidlingen, hvor pres-

sen har haft mulighed for at stille spørgsmål og få svar.  

 

Ingen regel uden undtagelse – Produktivitetskommissionens første analyserapport, Analyse-

rapport 1, blev offentliggjort alene på Produktivitetskommissionens hjemmeside. Det skete 

den 9. april 2013. Pressemøderne blev holdt i Bredgade 38 pånær pressemødet ved Folke-

mødet på Bornholm og det afsluttende pressemøde, som løb af stablen i Fællessalen på 

Christiansborg.  

 

 

 
PRESSEMØDE I FORBINDELSE MED ANALYSERAPPORT 3.  
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Pressemøderne fandt sted: 

 

 22. oktober 2012 (debatpublikation) 

 30. maj 2013 (Analyserapport 2) 

 15. juni 2013 på Folkemødet på Bornholm (analysepakke om den offentlige sektor) 

 9. september 2013 (Analyserapport 3) 

 17. december 2013 (Analyserapport 4) 

 8. januar 2014 (Analyserapport 5) 

 17. februar 2014 (Analyserapport 6) 

 31. marts 2014 (Slutrapport) 

 
 

 
ØVERST: PRESSEMØDE I FORBINDELSE MED ANALYSERAPPORT 4.  NEDERST: RESSEMØDE I FORBIN-

DELSE MED SLUTRAPPORTEN. 
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Sekretariatet bag 
7 Sekretariatets ansatte 

 

 

Medarbejdere i Produktivitetskommissionens sekretariat 

 
HOLDBILLEDE 

 

 Niels C. Beier, sekretariatschef, 01.07.12- 31.03.14 

 Eva Rytter Sunesen, chefkonsulent, 01.08.12- 31.01.14 

 Morten Spange, chefkonsulent, 01.08.12- 31.12.13 

 Asger Moll Wingender, specialkonsulent, 01.08.12- 31.12.13 

 Dennis Bøgh Kildetoft, fuldmægtig, 01.08.12- 31.12.13 

 Peter Sonne-Holm, fuldmægtig, 01.08.12- 31.12.13 

 Peter Brinch Jensen, fuldmægtig, 01.12.12- 31.1.14 

 Camilla Severin Madsen, kommunikationsmedarbejder, fuldmægtig, 16.01.13- 31.03.14 

 Kristian Kolstrup, konsulent hos Incentive, tilknyttet fra 01.09.13- 31.12.13 

 Torsten Sparsø, fuldmægtig, 01.02.13- 30.04.13 

 Anne Brenøe Hoffmann, studentermedhjælper, 01.09.12- 31.12.13 

 Bjørn Bjørnsson Meyer, studentermedhjælper, 01.10.12- 31.12.13 

 Julie Marx, studentermedhjælper, 01.10.12- 31.12.13 

 Peter Skjoldager, studentermedhjælper, 25.02.12- 31.12.13 
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Lånte medarbejdere  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udlånt fire medarbejdere til Produktivitetskommissi-

onen i perioden 01.02.14- 30.04.14. Det gælder:  

 

 Eva Rytter Sunesen, chefkonsulent 

 Dennis Bøgh Kildetoft, fuldmægtig 

 Catrine Madelaire, fuldmægtig 

 Lauge Rasmussen, fuldmægtig 

 

 

SEKRETARIATET TIL PRESSEMØDE. NYHEDERNE NÅR HURTIGT UD.  
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Bilag 1  
Kommissionsmøder 
 

KOMMISSIONSMØDER 

 

2012 2013 2014 

1. juni  25. januar 15. januar 

27. august  8. februar 29. januar 

19. september  20. februar 19. februar 

5. oktober  13. marts 25. februar 

23. oktober 3. april 5. marts 

21. december  19. april 12. marts 

- 3. maj 19. marts 

- 17. maj 24. marts 

- 24. maj 27. marts 

- 29. maj - 

- 7. juni - 

- 26. juni - 

- 13. august - 

- 17. september - 

- 9. oktober - 

- 23. oktober - 

- 18. november - 

- 6. december - 

- 18. december - 

Internater  

 

 24. -25. november 2012 

 8. -9. april 2013 

 19. -20. november 2013 
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Bilag 2 
Foredrag og oplæg 
 

FOREDRAG OG OPLÆG I 2012 

 

DATO FOREDRAGSHOLDER ARRANGEMENT 

15. maj Peter Birch Sørensen Dansk Erhvervs Årsdag 

10. september Peter Birch Sørensen og Niels C. 
Beier 

Den japanske ambassade 

13. sept. Niels C. Beier, Eva Rytter Sunesen  
og Morten Spange 

Seminar i Makropolitisk center,  
Finansministeriet 

19. okt. Peter Birch Sørensen Norges Handelshøyskoles Høstkon-
feranse, Oslo 

29. okt. Niels C. Beier BAT-kartellet fælleskonference  
Satsning på brancheløft og bedre bund-
linje 

30. okt. Niels C. Beier IMF 

31. okt. Niels C. Beier Center for Ledelse, Forum for værdiska-
belse 

31. okt. Peter Birch Sørensen DI’s produktivitetspanel 

6. nov. Peter Birch Sørensen FTF 

7. nov. Peter Birch Sørensen Det Radikale Venstre 

16. nov. Niels C. Beier Københavns Kommune 

20. nov. Peter Birch Sørensen Finansministeriet 

22. nov. Peter Birch Sørensen Dansk Erhverv 
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26. nov. Niels C. Beier Arkitektforeningen 

6. dec. Peter Birch Sørensen Dansk Byggeri og foreningen af rådgi-
vende ingeniører 

14. dec. Peter Birch Sørensen CEPOS-konference om vækst 

 

 

 

FOREDRAG OG OPLÆG I 2013  

 

DATO FOREDRAGSHOLDER ARRANGEMENT 

14. januar  Peter Birch Sørensen CO industry 

17. januar Peter Birch Sørensen A-V-N Maskin A/S i Odense 

29. januar Niels C. Beier Københavns Kommunes budget-
seminar 

31. januar Philipp Schröder Dansk Industri, Fødevarer 

31. januar Niels C. Beier Dansk Erhverv, Følgegruppe for Pro-
duktivitetskommissionen 

4. februar Morten Spange, Niels C. Beier Europa-Kommissionen, DG Enterpri-
se  

6. feb. Morten Spange, Niels C. Beier Europa-Kommissionen, DG ECFIN 

8. feb.  Peter Birch Sørensen KL’s Erhvervskonference ”Kommuna-
le veje til vækst” 

19. feb. Peter Birch Sørensen VL-gruppe 64 

21. feb. Peter Birch Sørensen AmCham Denmark 

21. feb. Carl-Johan Dalgaard Liberalt netværk 

28. feb. Peter Birch Sørensen Venstres folketingsgruppe 

1. marts Peter Birch Sørensen Energistyrelsens konference  
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4. marts Morten Spange Brancheforeninger i Dansk Erhverv 

4. marts Niels C. Beier FTF, Sekretariat for økonomisk politik 

5. marts Peter Birch Sørensen Københavns Kommunes Økonomi-
konference  

6. marts Philipp Schröder Aalborg Universitet 

10. marts Carl-Johan Dalgaard, Morten 
Spange og Asger Wigender 

OECD 

13. marts Philipp Schröder Håndværksrådet 

13. marts Anders Sørensen Driftsteknikerdag 2013, DTU 

14. marts Peter Birch Sørensen IT-branchens årsmøde 

20. marts Peter Birch Sørensen Statsrevisorernes temadebat 

20. marts Niels C. Beier Perspektiv i ledelse, hold 23 

2. april Eva Rytter Sunesen Furesø Kommune 

5. april Niels C. Beier Dansk Sygeplejeråd 

11. april  Bjørn B. Meyer Niels Brock 

11. april  Eva Sunesen og NC Beier Fagligt seminar arrangeret af FTF, LO 
og OAO 

11. april Niels C. Beier Husmøde, Økonomi- og Indenrigsmi-
nisteriet 

15. april Peter Birch Sørensen PAS-kredsen, København 

19. april Niels C. Beier Finansministeriet,  
Nordisk konjunkturgruppe 

23. april Peter Birch Sørensen Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande 

23. april Philipp Schröder Kristelig Fagforening 
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25. april Peter Birch Sørensen DI’s konference ”Technology Talks” 

30. april Agnete R-Nielsen Deloitte, CFO Agenda 

30. april Peter Birch Sørensen REG LAB’s årskonference 

30. april  Philipp Schröder Dansk Industri Søndersjyllands      
Erhvervstræf, paneldebat 

2. maj Eva Rytter Sunesen Finansministeriet  

2. maj Peter Birch Sørensen Kommunaldirektørforeningens lands-
møde 

2.-3. maj Hans Nikolaisen Kommunaldirektørforeningens lands-
møde 

6. maj Peter Birch Sørensen Vækstforum Sjælland 

7. maj Peter Birch Sørensen Dansk Erhvervs forretningsudvalg 

7. maj Carl-Johan Dalgaard DJØF 

16. maj Peter Birch Sørensen Økonomidirektørforeningen på Sjæl-
land (Rødvig) 

23. maj Peter Birch Sørensen HK, Politik og Analyse 

24. maj Peter Birch Sørensen Dansk Industri, Service 

29. maj Anders Sørensen Klub 2 

3. juni Peter Birch Sørensen Europa-Kommissionens repræsenta-
tionskontor 

4. juni Morten Spange, Niels C. Beier Europa-Kommissionen 

10. juni  Morten Spange Nationalbanken, Økonomisk afdeling 

10. juni  Morten Spange Det Økonomiske Råds Sekretariat 

11. juni Peter Birch Sørensen Managementrådgivernes generalfor-
samling 
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11. juni Ander Sørensen Dansk Industri, Hovedstadens Årsdag 

11. juni Morten Spange Akademikerne (AC), Privatsektorud-
valget 

18. juni Peter Birch Sørensen Dansk Industri transports årsdag 

19. juni Niels C. Beier Dansk Industri, Udvalg om offentlig-
privat samapil 

24. juni Philipp Schröder Aarhus Kommune, Konference om ny 
erhvervsplan 

24. juni Peter Birch Sørensen og Carl-
Johan Dalgaard 

Møde med DPM of Singapore, Thar-
man Shanmugaratnam 

27. aug. Niels C. Beier Danske Regioner, Analysegruppe for 
regional vækst og udvikling 

5. september Peter Birch Sørensen EU-ekspertgruppe (MindLab) 

5. september Niels C. Beier Dansk Byggeris formandskonference 

6. september M. Spange, A. Wingender Singaporeansk delegation  

9. september Carl-Johan Dalgaard Akademisk Arkitektforening 

17. september Philipp Schröder Væksthus Hovedstadsregionen 

17. september Peter Birch Sørensen Topledernetværket, Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter 

17. september Peter Birch Sørensen Rigsrevisionen 

18. september Carl-Johan Dalgaard Netværk for Økonomichefer og  
–direktører (CfL) 

19. september Peter Birch Sørensen Seminar hos LO, FTF og OAO  

20. september Peter Birch Sørensen Faglig Dag på Aarhus Universitet  

25. september Peter Birch Sørensen SF’s Folketingsgruppe 
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25. september Niels C. Beier, Morten Spange IMF 

26. september Peter Birch Sørensen Nordic Round Table, Kraka og The 
European 

28. september Jan R. Skaksen, Philipp Schröder Oeconkonferencen 

30. september Peter Birch Sørensen Hold Sammen på Danmark  
(FOA, Danmarks Lærerforening, 
BUPL, HK-Kommunal, 3F- Den Of-
fentlige Gruppe, Danske Socialrådgi-
vere m.fl.) 

1. oktober  Carl-Johan Dalgaard Udenrigsministeriet  

1. oktober Morten Spange Europa-kommissionen 

4. oktober Asger Wingender, Morten Spange OECD 

4. oktober Dennis Kildetoft Erhvervsstyrelsen 

4. oktober Anders Sørensen Brancheforeningen for Industriel     
Automation 

9. oktober Agnete Raaschou-Nielsen Lederforeningen i Dansk Sygepleje-
råd 

11. oktober Niels C. Beier Moderniseringsstyrelsen, kontoret for 
økonomistyring 

24. oktober Peter Birch Sørensen Folketingets Transportudvalg 

28. oktober Niels C. Beier Konference: Vækst og produktivitet i 
Region Sjælland 

28. oktober Jan Rose Skaksen Moderniseringsstyrelsen 

29. oktober Carl-Johan Dalgaard JobCamp 

30. oktober  Peter Birch Sørensen FORUM, Region Syddanmark 

5. november Peter Birch Sørensen VL-gruppe 70 

5. november Peter Birch Sørensen Skatteministeriets medarbejdere 
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7. november  Jan Rose Skaksen Paneldebat på Økonomidirektørfor-
eningens årsmøde 

8. november Hans Nikolaisen Seminar i 6-byerne 

14. november Hans Nikolaisen Ledergruppen i Struer Kommune 

15. november Jan Rose Skaksen KL’s rådgivningspanel om økonomi-
styring 

25. november Peter Birch Sørensen De Offentlige Tandlæger, temadag 

30. november Peter Birch Sørensen Socialdemokraternes hovedbestyrelse 

3. december Peter Birch Sørensen Dansk Industri, Round Table debat 

6. december Peter Birch Sørensen CEPOS-vækstkonference i samarbej-
de med Dansk Industri 

9. december Peter Birch Sørensen Finansdepartementet – Økonomiav-
delingen (Norge) 

12. december Asger M. Wingender Gæsteforelæsning i faget makro a på 
polit-studiet 

 

 

 

FOREDRAG OG OPLÆG I 2014  

 

DATO FOREDRAGSHOLDER ARRANGEMENT 

9. januar Peter Birch Sørensen Kommunaløkonomisk Forum 

9. januar Niels C. Beier Den svenske ambassade 

10. januar Niels C. Beier Venstres hovedbestyrelse 

10 januar Peter Birch Sørensen Nationaløkonomisk Forenings  
Årsmøde 

14. januar Carl-Johan Dalgaard TEKNIQ, Installatørernes                
Organisation 
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16. januar Niels C. Beier Finansdepartementet, Skatteøkono-
misk afdeling, Norge 

16. januar Eva Rytter Sunesen Akademikerne, Norge 

20. januar Peter Birch Sørensen Socialdemokraternes sekretariat på 
Christiansborg 

21. januar Niels C. Beier Energistyrelsen 

22. januar Peter Birch Sørensen Ingeniørforeningen, Konference: En ny 
jobindsats for alle 

22. januar Dennis B. Kildetoft, Niels C. Beier Europa-Kommissionen, DG Research 
& Innovation 

23. januar Niels C. Beier Medarbejdere fra det norske       
Statsministerium 

28. januar Niels C. Beier Center for Ledelse, netværk: ”Ledere 
med reference til direktionen” 

30. januar Peter Birch Sørensen Akademikernes udviklingskonference 

3. februar Niels C. Beier Netværk for økonomichefer i staten 

5. februar Hans Nikolaisen Overlægerådet på Skejby Sygehus 

10. februar Peter Birch Sørensen Den norske Produktivitetskommission 

12. februar Peter Birch Sørensen Akademikerne, Norge 

13. februar Peter Birch Sørensen Københavns Universitet, åbent møde 

21. februar Hans Nikolaisen Økonomidirektørforeningen, Region 
Midt og Region Nord 

25. februar Peter Birch Sørensen Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet 
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25. februar Philipp Schröder Center for Ledelse 

25. februar Agnete Gersing Rådet for offentlig-privat samarbejde 

20. marts Niels C. Beier Asfaltindustrien 

31. marts Jan Rose Skaksen MPA-netværket, HK 

2. april Agnete Gersing Makropolitisk Center, Finansministeri-
et 

3. april Philipp Schröder Økonomiske rådgivere ved ambassa-
der i Danmark 

4. april Philipp Schröder Lederne for VUC 

10. april Peter Birch Sørensen Ejendomsforeningen Danmark 

11. april Peter Birch Sørensen PensionDanmarks Pensionskonferen-
ce 2014 

22. april  Niels C. Beier Økonomi- og indenrigsministeriet 

25. april Niels C. Beier Erhvervs- og vækstministeriet,        
område 1 

28. april Peter Birch Sørensen Aalborg Universitet 

29. april  Peter Birch Sørensen Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg 

29. april Philipp Schröder Den Danske Vedligeholdelsesforening 

30. april Peter Birch Sørensen Alumnearrangement for statskund-
skabskandidater 

30. april Niels C. Beier Danmarks Lærerforening 

5. maj Kristian Kolstrup DI, Netværksmøde om dynamiske  
effekter 
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6. maj Philipp Schröder Erhverv Randers 

13. maj Philipp Schröder Europa-Kommissionens Repræsenta-
tion i Danmark 

15. maj Peter Birch Sørensen Årsmøde i Forsikring og Pension 

15. maj Peter Birch Sørensen DJØFs Fællesbestyrelse 

19. maj Peter Birch Sørensen Den norske Produktivitetskommission 

21. maj Peter Birch Sørensen Konference om Fremtidens Matema-
tik, Københavns Universitet 

21. maj Niels C. Beier Konkurrencesalonen 

22. maj Peter Birch Sørensen Kalk- og Teglværksforeningen 

23. maj Kristian Kolstrup Dansk Vejforening 

28. maj Peter Birch Sørensen Folketingets Børne- og Undervis-
ningsudvalg 

3. juni Philipp Schröder Konference om investeringer i fremti-
dens transportkorridorer 

10. juni Peter Birch Sørensen, Anders Sø-
rensen og Niels C. Beier 

Danmarks Statistik 

11. juni Agnete Raaschou-Nielsen Søfartsstyrelsen 

August Kristian Kolstrup Trafikdage i Aalborg 
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ØVERST: TRE KOMMISÆRER OG MINISTEREN TIL PRESSEMØDE. NEDERST: TV2 OG 

FORMANDEN.  

 




