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UDENRIGSMINISTERIET 
 

Den 11. april 2005    
 

Finansudvalgets aktstykke 88 - 
§ 6 spørgsmål nr. 1-8 af den 
10. marts 2005 
 

Ad. Aktstk. 88 – Revision af dispositionsgrundlaget for blandede kreditter til udviklingslande

Spørgsmål 8:
Hvilke holdninger findes der i erhvervslivet til aktstykket? 
 
Svar:
De fremførte ændringer er blandt andet initieret af Dansk Industri med et oplæg til revision af 
Ordningen af august 2004. Der er gennemført en bred høring af forslag til en revideret Ordning 
og forslaget støttes således også af Dansk Byggeri. Aktstykket er tiltrådt af Udvalget for Blan-
dede Kreditter, som ligeledes er bredt sammensat jf. vedlagte oversigt over Udvalget per 
31.12.2004.  
 
Dansk Metal og enkelte produktionsvirksomheder, som leverer til fjernvarmeprojekter i Kina 
har talt for en fastholdelse af kravet om 50 pct. dansk indhold. Der er givet udtryk for, at man 
ikke uden et krav om 50 pct. dansk indhold kan forvente at være konkurrencedygtige, hvorfor 
det vil være nødvendigt at lade dele af produktionen gennemføre hos søsterselskaber i udlandet.  
 
Andre danske virksomheder, der ønsker at byde på fjernvarmeprojekter, støtter en revision af 
Ordningen. Det gælder særligt afskaffelse af kravet om 50 pct. dansk indhold, som man finder 
begrænser muligheden for at fremkomme med et konkurrencedygtigt tilbud. Da der for så vidt 
angår Kina kan være bekymring for, at en meget stor andel af kontrakten vil være af kinesisk 
oprindelse, vil der i praksis blive opretholdt et krav om minimum 25-30 pct. dansk indhold.  
 
Det kan oplyses, at Udenrigsministeriet har udarbejdet et oplæg til sikring af kvaliteten af fjern-
varmeprojekter.  
 
Virksomheder inden for praktisk talt alle sektorer har udtrykt stor tilfredshed med de foreslåede 
ændringer og ingen virksomheder uden for fjernvarmesektoren har udtalt sig imod en revision.       
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Bilag: Udvalget for Blandede Kreditter per 31.12.2004

Medlemmer  Personlige suppleanter 
 
Formand:  Direktør 
 Lise Friis 
 

Næstformand: Bilateral chef  Kontorchef  
 Ib Petersen   Bo Jensen  
 Udenrigsministeriet  Udenrigsministeriet 
 
Finansrådet: Afdelingschef  Fuldmægtig  
 Susanne Schøtt Kristensen  Rikke Friborg  
 (indtil oktober 2004)  (indtil oktober 2004) 
 
Arbejderbevægelsens Økonom   Økonom 
Erhvervsråd: Frithiof Hagen  Anita Vium 
 
Økonomi- og Garantichef   Afdelingsdirektør  
Erhvervsministeriet: Grethe Beck Jan Vassard 

LO: Konsulent    Konsulent  
 John Svenningsen  Eva Tabor 
 
Finansministeriet: Fuldmægtig   Specialkonsulent 
 Jacob Nielsen   Henrik Thomasen 
 
Dansk Industri: Direktør    Konsulent  

 Henning Roslev Bukh Anders Holbech Jespersen  
 Cimbria Unigrain A/S 


