18.09.2015

Danmark kan og skal være et produktionsland
I starten af dette år lavede OECD en rapport som forberedelse til konferencen ”Shaping the strategy
for Tomorrow’s Production”. Rapporten fastslår, at Danmark kan og bør satse på at være et
produktionsland. Dette er rigtig gode nyheder for alle os, der arbejder i industrien enten som
produktionsvirksomhed eller som leverandør. Det kom også frem i rapporten, at en forudsætning for
at producere i Danmark er, at vi skal automatisere vores industri endnu mere. En udbygning af
industriens automationsprocesser vil være en forudsætning for fortsat at kunne konkurrere og
kræver ud over økonomiske investeringer også de rette medarbejdere.
Dette er naturligvis rigtig glædeligt for virksomhederne, og ikke mindst for de mennesker der søger
job. Vi hører fra flere af vores medlemmer, at vi allerede nu begynder at få vanskeligheder ved at
finde kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at man både fra politisk hold og i industrien
arbejder på at tiltrække flere unge mennesker til de tekniske fag, og at få de jobsøgende kvalificeret
til de job, der er.
Det er vigtigt, at vi får alle produktionsvirksomheder med i det opsving, som er startet i flere
industrier i store dele af landet. I Danmark har vi rigtig mange SMV’er og specielt i relation til disse
virksomheder, skal vi være opmærksomme på, at vi giver support til at få deres produktion
automatiseret. Det er ikke altid, at der i disse virksomheder er de fornødne kompetencer og
ressourcer til at foretage en optimering og automatisering af produktionen. Vi skal derfor arbejde
på, at det bliver så nemt som muligt for dem at trække på rådgivning fra tekniske leverandør, men
også på at der er adgang til finansiering af de nødvendige investeringer.
Vi kan alle have behov for at blive inspireret og introduceret til ny teknologi. En måde at få ny
viden og inspiration på er ved at deltage på messer. HI – Skandinaviens teknologi- og industrimesse
er et spændende forum med mulighed for at se og ikke mindst røre ved de seneste nyheder i
industrien. Her kan man møde fagfolkene og ansigt til ansigt få drøftet anvendelsesområder og
uddybet tekniske specifikationer. Fordelene ved at besøge en messe er også muligheden for at
opdage det, man mindst venter. Måske er der nogen, der har løsningen på netop din udfordring.
I den førnævnte rapport fra OECD påpeger man, at vi står over for en ny industrirevolution som er
drevet af den teknologiske udvikling. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi som produktionsland forstår
at udnytte de muligheder, der ligger i dette, så vi kan fastholde en stor produktion her i Danmark til
gavn for medarbejdere, virksomheder, og ikke mindst samfundet.
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