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Annette Vilhelmsen: ”Vi må ikke bremse mulighederne for vækst”
Vækst- og erhvervsminister Annette Vilhelmsen (SF) ser stort potentiale for vækst i den maritime sektor i Danmark,
herunder i Nordjylland, hvor hun i dag i Frederikshavn deltog på et maritimt fokusmøde med en række af branchens
nøglepersoner.
Den maritime sektor er en af styrkepositionerne i Danmark og en af nøglerne til at skabe vækst og arbejdspladser over
hele landet. Det understregede erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen på et fokusmøde i Frederikshavn
Havn, hvor over 60 nøglepersoner fra branchen mandag var samlet for at diskutere vækstmuligheder i den maritime
sektor i blandt andet Nordjylland.
”Det Blå Danmark står allerede rigtig stærkt. Men potentialet er endnu større. Målet er, at vi kan få skabt mere vækst
og flere job i det maritime erhverv. Det mål skal vi sammen sætte kompasset efter at nå,” siger Annette Vilhelmsen.
Nordjylland er et af de områder, regeringen har fremhævet i sin Vækstplan for Det Blå Danmark fra december 2012.
Regionen har bl.a. et kæmpe vækstpotentiale på offshore-området, for eksempel inden for serviceydelser, udstyr og
renovering af hele boreplatforme. Efterspørgslen er hastigt stigende, men udfordringen er, at der mangler kvalificeret
arbejdskraft.
”Det er jo paradoksalt i denne tid. Vi må ikke bremse mulighederne for vækst på grund af mangel på de rette folk klar
til at løfte opgaverne. Regeringen har derfor nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af erhvervet,
uddannelsesinstitutioner og myndigheder. Den ser på, hvordan vi kan imødekomme offshorebranchens behov for
kompetencer,” siger Annette Vilhelmsen.
Arbejdsgruppen skal komme med konkrete forslag inden denne sommer.
Danmarks Rederiforening, der sammen med Danske Havne og Danske Maritime var vært for fokusmødet, ser også
store muligheder for vækst i Det Blå Danmark.
”Der er rigtig mange dygtige leverandører af teknik og services i for eksempel Nordjylland. Lige nu har vi en krise, der
siger spar 2, men vi gør os klar til fremtiden, og der er gode muligheder for at skabe både vækst og arbejdspladser i
den maritime sektor – også i Nordjylland,” siger vicedirektør Jan Fritz Hansen.
Det nationale maritime videncenter MARCOD, som hører til på Frederikshavn Havn var medvært for arrangementet.

Niels Christensen, direktør i MARCOD, mener, at Danmark har en unik mulighed for at skabe maritim
vækst, inden for såvel offshore som arktisk sejlads.
”For det første ligger vi geografisk meget tæt på et yderst attraktivt norsk olieeventyr, som tiltrækker hele
den internationale olieindustri, og tæt på en norsk økonomi, som har fuld beskæftigelse og stigende priser.
Desuden har vi et meget højt kvalitetsniveau, hvilket er afgørende i olieindustrien. For det andet har vi en
styrkeposition i Arktis, fordi vi i mange år har besejlet områderne. Skal vi udnytte vores fordele, i takt med
at aktiviteterne deroppe stiger, kræver det dog både de rette rammevilkår og kompetencer,” siger han.
Den maritime sektor i Danmark danner grundlag for ca. 115.000 ansatte og er Danmarks klart største eksporterhverv.

