Erhvervsnetværk

Erhvervsnetværksmøde 9. maj 2018 LO Hovedstaden
Referat
1. Velkommen
2. ”Der er LO jobs i grøn omstilling”
Oplæg og debat om grøn omstilling og bæredygtig vækst ved Niels Fuglsang,
phd-stip, analytiker i Cevea og tidligere rådgiver i Europa-Parlamentets
miljøudvalg
3. Debat om LO Hovedstadens faglige politiske program – i relation til det
lokale og regionale arbejde
4. Evt.

Punkt 1. Velkommen
Per Olsen måtte desværre melde afbud til mødet, så John Westhausen overtog
mødeledelsen og bød velkommen.
Da der var nye ansigter med til mødet tog vi en præsentationsrunde og fortalte om
repræsentation i diverse erhvervsfora. Herunder orienterede John om de aktuelle
forhandlinger om en forenkling af erhvervsfremmesystemet. Såfremt de fremsatte
anbefalinger vedtages uden justeringer vil det regionale lag, herunder Vækstforum,
forsvinde ud af erhvervsfremmesystemet. Ligeledes vil
arbejdstagerrepræsentationen generelt blive svækket ganske markant. Vi følger op
på dette, når forhandlingerne er faldet på plads.

Punkt 2. Oplæg om grøn omstilling
Niels Fuglsang holdt oplæg om grøn omstilling. Fokus var tvedelt, dels på den
kritiske situation, vi står i rent klimamæssigt, dels på de beskæftigelsesmæssige
fordele ved, at Danmark i højere grad fokuserer på grøn omstilling.
Oplægget blev fulgt af en debat om vores muligheder for at presse på i retning af
grøn omstilling i de forskellige erhvervs- og vækstfora, hvor vi er repræsenteret.
Aktuelt fylder emnet intet eller meget lidt i kommunernes erhvervsråd, men dette
kan vi med fordel forsøge at ændre.
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Niels Fuglsangs oplæg er vedlagt. Endvidere vedlagt CEVEA rapport om grøn
omstilling og bæredygtig vækst, hvoraf det fremgår, at der er mange LO
arbejdspladser i grøn omstilling.

Punkt 3. LO Hovedstadens faglige politiske program
Vi udelod dette punkt, da debatten om LOs interesser i grøn omstilling trak ud.

Punkt 4. Evt.
Vi havde en drøftelse af, hvilke interesser LO generelt har på erhvervs og vækst
området. Sophie Anthon Buhl uddelte kortfattet skriv om netop dette samt rapport
fra CEVEA, som har vurderet kommunernes erhvervsvenlighed ud fra nogle andre
parametre end dem Dansk Erhverv gør brug af (hvor blandt andet arbejdsklausuler
trækker i negativ retning). Begge er vedlagt.
Der blev ytret ønske om at finde en ny dato til næste erhvervsnetværksmøde. Vi
rykker derfor mødet til den 26. september kl. 13-15 (i stedet for den planlagte dato
14. september)

Ref. Sophie Anthon Buhl
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