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Hvad sker der på borgen – hvordan påvirker det
byggebranchen
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Erhvervspolitisk direktør Torben Liborius

Så blev det valgår – den aktuelle præmis
 Al politisk aktivitet skal ses gennem et valg-prisme
 Ingen store aftaler kan indgås
 Travlt i fht. udmøntning af aftalen om finansloven

Valgkampen hovedtemaer – erhvervslivet ikke øverst
 Udlændinge og social dumping – behovet for krav og kontrol
 Sundhed og velfærd
– måske kan arbejdskraft kobles til her med en uddannelsesvinkel

 Klima – grøn omstilling – bæredygtighed
 Etik og moral – hvidvask og behovet for kontrol med erhverv

…
 Erhvervsforhold vil ligge langt nede og være lokale

Vigtige emner for Anlæg og Byggeri
 Erhvervsuddannelser og mangel på arbejdskraft
•Kobles til velfærdsdagsorden

 Langsigtede investeringsplaner for infrastruktur
•Trængsel kvæler væksten, og landet skal hænge sammen

 Klimasikring – grøn omstilling – bæredygtighed
•Uden inddragelse af anlægs- og byggebranchen bliver landet oversvømmet og
målene for grøn omstilling og bæredygtighed urealistiske

 De små virksomheders vilkår
•Lovgivningen overser dette velfærdens vækstlag

 Håndværkerfradrag
•Skal håndteres forsigtigt, for den politiske kapital er her meget begrænset.

Beskæftigelsen fortsætter med at stige

Beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, 1.000 personer
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Der mangler en plan for infrastrukturen
 Stort set alle investeringer fra Det
Grønne Trafikforlig fra 2009 er sat
i gang eller færdige

Udvalgte anlægsinvesteringer, 2018-priser, mia. kr.
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Opbrud i den politiske verden
 Blå blok er ikke hvad den har
været:
•Nye borgerlige – ultimatum?
•DF – er de til V eller S?
•LA – kan de noget?
•V – er de splittet ned gennem
midten?
•K – gik det grønne af i vask?

 Rød blok, er den fortsat hvad den
var?
•S er på vej tilbage til rødderne
•SF er lige fyldt 60 – trykker alderen?
•EL – blev revolutionen væk, da
pigerne gik på café?
•ALT – starter de forfra? Er de
overhovedet med?
•RV – den blå lagune i det røde hav?

Hvor efterlader det vælgerne og os?
•
•
•
•
•

Erhvervslivet tages for givet
Vælgerne vil gerne på pension
Velfærd er nok noget alle tørster efter
Klimaet kommer af sig selv – vi spiser stadig bøffer
Brexit og EU går på tværs

• Vi leder efter ”fortællingen”, der gør os relevante
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Tak for opmærksomheden

