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NAUTIC-SURFOGSKI.DK

BLEGDAMSVEJ 60
2100 KBH Ø
TLF. 35820777

GOLFVEJ 10
7400 HERNING
TLF. 97122965

MAN-FRE
LØRDAG
SØNDAG

MAN-TORS
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG

10.00 - 18.00
10.00 - 15.00
11.00 - 16.00

09.30 - 17.30
09.30 - 19.00
09.00 - 15.00
10.00 - 16.00

NAUTIC SURF & SKI KBH

NAUTIC SURF & SKI HERNING

2

PRISER FRA 1.999,-

SPAR 1000-VIS AF KRONER PÅ DET FEDESTE 
VINTERUDSTYR FRA ALLE DE STORE BRANDS!

HOS NAUTIC - DANMARKS STØRSTE PÅ SKI- & SNOWBOARD 

SÆSONENS VILDESTE TILBUD!

SÅ ER DET TID TIL NYE SKISTØVLER

SPAR OP TIL 70%
NYTÅRSSALG

BURTON SNOWBOARDPAKKE
Perfekt løsning til begynderen eller 
den let øvede. Rocker profil og 
“Cruise Control” gør det legende 
let at snowboarde.

OAKLEY STOCKHOLM
Dame skibrillen over dem alle.

LANGE BLASTER PRO
Til den gode skiløber, der 
vil have en gennemtestet 

støvle. Super allround 
performance der passer til 

de fleste danskere.

FØR 3799,-
PAKKEPRIS
3399,- 

SALOMON
MOTO II

Mellem-
lag til alle!

Super
sved-

transpor-
terende.

Utrolig
varmt. 

Flere farver
og alle størrelser.

DAMESKIHERRERSKI

FØR 999,-

HALV
PRIS

KÆMPE
UDVALG

I SKI-
STØVLER!

ALLE
BRANDS!

ALLE
KATEGORIER

KÆMPE
UDVALG

I SKI-
BRILLER!

KÆMPE
UDVALG
I SNOW-
BOARDS!

HH

ALLE

FØR 1199,-
NU KUN
799,-

S
Dame skibrillen over dem alle.

SALOMON RANGER
Verdensklasse skihjelm!

V ækst og erhvervsminister Annette
Vilhelmsen (SF) er parat til at opfyl-
de mange af de ønsker, som ar-

bejdsmarkedets parter har til hende og
regeringen for 2013. Faktisk mener hun,
at hun og regeringen allerede er godt i
gang. 

Det er dog ikke alle ønsker, hun kan el-
ler vil opfylde. Til gengæld har Annette
Vilhelmsen selv et ønske, som hun anser
for nødvendigt at få opfyldt, hvis det skal
lykkes at få gang i væksten og beskæftigel-
sen og bugt med den økonomiske krise.

»Det er regeringens opgave at skabe til-
lid til de initiativer, vi tager, så folk bliver
mere trygge og tør investere«, siger An-
nette Vilhelmsen. »Der findes rigtig man-
ge penge, både hos forbrugerne og hos
virksomhederne, som ikke er i spil. Den
store likviditet kunne investeres i at kom-
me ud af krisen. Og jeg kan kun opfordre
alle til at smide mistilliden væk og til, at vi
løser vore fælles problemer i fællesskab«.

Politiken har spurgt nogle af arbejds-
markedets topfolk, hvilke ønsker for 2013
de har til vækst- og erhvervsministeren,
og står det til Annette Vilhelmsen, kan bå-
de topfolkene i erhvervslivet og fagfore-
ningerne regne med politisk opbakning
til mange af deres ønsker. 

Ønsker handling bag ordene
Den administrerende direktør i Danfoss-
koncernen, Niels B. Christiansen, aner-
kender, at regeringen er klar over, hvad
det handler om for at få øget konkurren-
ceevnen og komme ud af krisen. 

»Regeringen taler meget om, hvor vig-
tigt det er at få øget konkurrenceevnen og
få et succesfuldt erhvervsliv«, siger Niels
B. Christiansen. »Den siger de rigtige ting
og er klar over, hvad det handler om, og
jeg har en rigtig god fornemmelse af, at
sammenhængen er forstået. Jeg oplever
bare, at der indtil nu er snakket mere om
det, end der rent faktisk er handlet. Mit
største ønske til 2013 er derfor, at der kom-
mer handling bag ordene fra regerin-
gen«. 

»Det ønske synes jeg faktisk, jeg kan op-
fylde«, siger Annette Vilhelmsen. »Rege-
ringen har sat fokus på at øge produktivi-
teten i erhvervslivet og også gerne i det of-
fentlige. Og vi har nedsat en produktivi-
tetskommission, som inden udgangen af
2013 skal komme med konkrete bud på,
hvordan produktiviteten kan øges både i
det private og det offentlige«.

»Konkret har vi også nedsat en række
vækstteam, som skal komme med bud på
vækstmuligheder for en række centrale
erhvervsområder i Danmark. Allerede i fi-
nansloven for 2013 ligger der inden for
’Det Blå Danmark’ initiativer til at miljøre-
novere skibe i den danske handelsflåde
samt til at udvikle prototyper for skibe
bygget i et nyt letvægtsmateriale, kompo-
sit. Det har flere værfter været interesse-
ret i, og det hjælper vi nu i gang«.

»Der er nedsat i alt 8 sådanne vækstte-

am. Andre brancher, der fokuseres på, og
hvor der vil komme initiativer i det kom-
mende år, er inden for biotek og miljø, fø-
devaresektoren, informations- og kom-
munikationsteknologi, turisme og krea-
tive erhverv. Du anerkender ikke Niels B.
Christiansens opfattelse af, at der snakkes
for meget og handles for lidt?

»Nej, det gør jeg ikke. Men vi er måske
for dårlige til at fortælle om de mange og
udmærkede initiativer, vi faktisk har ta-
get. I hvert fald er det min overbevisning,
at rigtig meget at det, Niels B. Christian-
sen ønsker, er på vej«, siger ministeren.

Fredsperiode uden nye afgifter
Et andet ønske fra Danfoss-direktøren er,
at erhvervslivet får en ’fredsperiode’ uden
nye afgifter, som fører til omkostnings-
stigninger og andre konkurrenceødelæg-
gende ting. 

»Når vi nu ser, at bundskatten er hævet,
vil der ikke gå ret lang tid, før vi skal ud og
finde de penge i form af lønstigninger«,
fastslår Niels B. Christiansen.

Men også det ønske mener Annette Vil-
helmsen, at regeringen kan imødekom-

me, ja, faktisk alle-
rede har opfyldt.

»Vi har netop
fjernet fedtafgif-
ten, sukkerafgiften
og iværksætter-
skatten. Det er me-
get konkret, og det
er gaver, der allere-
de er delt ud til er-
hvervslivet. Det er
samtidig initiati-
ver, som er taget
netop på bag-
grund af erhvervs-
livets egne øn-
sker«, siger hun.
»Hertil kommer, at

erhvervslivet skal være opmærksom på,
at regeringen satser meget på uddannel-
se. For vi ved, at en medarbejderstab, som
er godt uddannet, er med til at forbedre
både produktivitet og innovation«.

Penge fra det offentlige
Danfoss-topchefen har et tredje ønske.

»Hvis regeringen vil lidt mere end bare
give erhvervslivet fred i en periode, vil det
bedste være, hvis man får gang i produkti-
vitetsforbedringen i den offentlige sektor,
og at man så er villig til at bruge i hvert
fald noget af den besparelse, der opnås, til
at lette vilkårene for erhvervslivet med
henblik på at gør det mere konkurrence-
dygtigt«, fastslår Niels B. Christiansen.
»Vil man det, kan vi tale om en positiv cir-
kel med mere gang i hjulene, flere folk i
arbejde og dermed også på sigt flere pen-
ge til at drive den offentlige sektor. Nogle
gange skal man være villig til at tage en
benbøjning for at komme i gang«, fastslår
Danfoss-direktøren og tilføjer: »Men jeg
er klar over, at det nok er lidt sværere at
komme igennem med det ønske«. 

Det er da heller ikke et ønske, han skal
forvente at få opfyldt. I hvert fald ikke af
Annette Vilhelmsen og den siddende re-
gering. 

»Det bliver svært at opfylde«, siger An-
nette Vilhelmsen. »Det handler i stedet
om, at det offentlige og det private skal ar-
bejde rigtig godt sammen. Når det offent-
lige efterspørger velfærdsteknologiske
løsninger, skal det gerne være det private
arbejdsmarked, der udvikler løsninger-
ne, og jeg ser ikke, at bare man sparer i det
offentlige, vil der være mere at give til det
private område. Tværtimod ser jeg mulig-
heder i fornuftige og ’intelligente’ indkøb
og investeringer i det offentlige, som så i

høj grad kan blive til gavn for det private
erhvervsliv«. 

Danfoss-chefens ønske går også på, at det
offentlige skal slankes.

»Det er allerede sket«, fastslår Annette
Vilhelmsen. »Når vi satser på en vækst på
kun 0,8 procent i den offentlige sektor, er
vi nede på en så lav vækst som overhove-
det muligt«. 

Metal-formand ønsker uddannelse
Ønsket om mindre snærende bånd for er-
hvervslivet deles af formanden for Dansk
Metal, Claus Jensen. Et andet stort ønske
fra Metal-formanden er bedre uddannel-
sesmuligheder. 

»Alt for mange er ved at falde ned i et
hul, fordi der de seneste ti år ikke har væ-
ret satset uddannelsesmæssigt«, fastslår
Claus Jensen. 

»Vi ved, at uddannelse og opkvalifice-
ring øger produktiviteten«, siger Annette
Vilhelmsen, »og på finansloven er der af-
sat mange millioner med henblik på at la-
ve et uddannelsesløft over en bred kam.
Og konkret i forhold til dagpengene er
der lavet en ordning, så man i et halvt år
kan gå i uddannelse og samtidig beholde
sin forsørgelse. Så vi har et stykke ad vejen
imødekommet Claus Jensens ønske«. 

»Netop i forbindelse med uddannelses-
spørgsmålet undrer det mig, at jobrota-
tion bruges så lidt, som tilfældet er«, tilfø-
jer vækst- og erhvervsministeren. »Måske
mener mange, at jobrotationen har no-
get med ledighed at gøre, men jobrota-
tionsordningen er jo mindst lige så rele-
vant til at følge op på den uddannelse,
man allerede har. Jobrotationsordningen
skal ikke blot træde i kraft, hvis man bli-
ver fyret, den skal bruges, også når man er
aktiv, til løbende at sikre, at arbejdsstyr-
ken opkvalificeres«.

Håndværkerfradraget er væk
Formanden for HK, Kim Simonsen, har
som Claus Jensen fra Dansk Metal og Niels
B. Christiansen fra Danfoss det store øn-
ske, at der kommer mere »damp under
kedlerne« med henblik på at sætte gang i
væksten og dermed skabe arbejdspladser. 

»Jeg gider ikke høre på det med, at der
allerede er gjort meget«, siger Kim Simon-
sen. »Meget af det, regeringen har gjort,
slår først igennem om nogle år. Det, vi har
brug for, er noget, der virker med det sam-
me. F.eks. burde man fastholde det hånd-
værkerfradrag, som regeringen netop
har annulleret. Og man burde give an-
lægslofterne i kommunerne fri«.

»Håndværkerfradraget eller boligjob-
ordningen kommer i hvert fald ikke tilba-
ge i 2013«, fastslår Annette Vilhelmsen. »Vi
er mange, som har veneration for den
ordning, men regeringen har valgt at
prioritere pengene til grøn omstilling
med henblik på at opnå miljø- og klima-
forbedringer. Det åbner bl.a. mulighed
for, at ejendomsselskaber og almene bo-
ligselskaber kan søge penge til miljø- og
klimaforbedringer. Det er en hård priori-
tering, men det er også en vanskelig øko-
nomisk periode, vi er inde i«. 

»Kim Simonsens ønske om at frigive
kommunernes anlægsloft er ikke noget,
vi har planer om«, fortsætter Annette Vil-
helmsen. 
erhverv@pol.dk

ønskeseddel

STIG ANDERSEN

Forbrugerne og erhvervs-
livet har rigtig mange 
penge, som skal i spil for
at komme ud af krisen, 
fastslår vækst- og erhvervs-
minister Annette
Vilhelmsen. 

Smid mistilliden væk
BRUG LØS. Regeringen har taget 
masser af initiativer, mener SF’s nye 
formand, vækst- og erhvervsminister 
Annette Vilhelmsen. Nu skal samfundet
bare se at komme i gang. 
Arkivfoto: Peter Hove Olesen 

Erhvervslivet
skal være
opmærksom
på, at regerin-
gen satser 
meget på 
uddannelse
Annette 
Vilhelmsen,
vækst- og er-
hvervsminister


