Kære LO, FTF og Akademikerne

Den 30. november 2016

Tak for jeres brev.
Først og fremmest er jeg glad for, at jeres organisationer har deltaget med så megen interesse i dette arbejde. Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en meget vigtig dagsorden, både for erhvervslivet og for samfundet som helhed.
Beslutningen om at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af en rapport om kvalificereret arbejdskraft blev truffet i fuld enighed i Danmarks Vækstråd i starten af
2016. Det blev understreget af flere rådsmedlemmer, at analysen i høj grad skulle
være fremadskuende, således at det ikke udelukkende var aktuelle beskæftigelsesudfordringer, der blev afdækket. Derfor bad sekretariatet det uafhængige analyseinstitut, DREAM, om at udarbejde fremskrivningerne frem mod 2025 for Danmarks Vækstråd. Dette er også med til at understrege, at det netop er DREAM,
som har udarbejdet fremskrivningerne og de dertilhørende resultater.
Jeg er naturligvis ked af, at analysen fra DREAM har været så længe undervejs.
DREAM tog ikke imod vores invitation til at præsentere deres resultater på mødet
i Danmarks Vækstråd d. 28. september. Ikke desto mindre blev den foreløbige
analyse præsenteret og drøftet indgående, hvor jeg dog retfærdigvis skal bemærke, at hverken Nanna Højlund eller Kent Petersen deltog, men sendte suppleanter.
Med Danmarks Vækstråd er der tale om et bredt sammensat råd med mange forskellige parter og interesser, lige fra arbejdsmarkedets parter, kommunale og regionale repræsentanter, medlemmer fra erhvervslivet, erhvervsorganisationer, videninstitutioner mv. Det giver anledning til nogle meget interessante diskussioner
på rådets møder.
I forlængelse af den seneste skriftlige høringsrunde har sekretariatet forsøgt at
imødekomme alle medlemmernes bemærkninger på bedste vis. Omvendt er det
ikke muligt at yde positiv særbehandling til enkelte rådsmedlemmer – specielt
ikke efter afholdelsen af to skriftlige høringsrunder. I sidste ende skal hele Danmarks Vækstråd kunne stå inden for de resultater, som har været i høring blandt
den brede kreds af rådets medlemmer.
Det er min vurdering, at Danmarks Vækstråd har arbejdet meget åbent og transparent igennem hele forløbet med udarbejdelsen af rapporten om kvalificeret arbejdskraft. Udover de afholdte tre rådsmøder hhv. d. 2. marts, 24. maj og 28. september 2016 har sekretariatet haft en løbende og meget konstruktiv dialog med
rådets medlemmer om rapporten. Umiddelbart efter afholdelsen af rådets møde d.
24. maj opfordrede sekretariatet alle Rådets medlemmer til en videre drøftelse af
både analysen og anbefalingerne. I den forbindelse blev der allerede i juni 2016
afholdt en række dialogmøder med interesserede rådsmedlemmer, herunder med
LO, om det foreløbige udkast til rapporten og anbefalingerne.
Da der er vigtigt, at Danmarks Vækstråd optræder med én samlet stemme igangsætter jeg gerne en evaluering af forløbet, og såfremt der måtte interesse herfor,

kan vi gerne på næstekommende møde invitere DREAM til at præsentere deres
fremskrivninger og forudsætningerne bag analysen endnu engang for Rådets medlemmer.
Med venlig hilsen
Lars Nørby Johansen
Formand

