


2 min Velkomst + det praktiske Carsten

25 min Sejler dansk økonomi? Steen Bocian, Cheføkonom Børsen

10 min Beskæftigelsessituationen i kommunen HC Knudsen, beskæftigelseschefen 

15 min Hvordan har Corona påvirket Nordic Rentals A/S Torben Sjøberg Petersen, Direktør 

5 min Reklame + Spørgsmål + Afrunding Heidi – Johannes – Carsten

Dagens program



Steen Bocian, cheføkonom, Børsen

Coronaepidemiens økonomiske konsekvenser



• Langvarigt globalt økonomisk opsving – der var lidt træt i kanterne

• Rekordhøj beskæftigelse i både USA og Europa

• Faldende global ulighed - stigende ulighed i I-landene

• Stigende migration 

• Ingen store økonomiske ubalancer

• Lave og sågar negative renter!

• Klimakrise der ventede

Det globale baggrundstæppe



Et helt ekstremt økonomisk chok, globalt



Det ”hele” gik i stå – dankortomsætning 2019=100
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Adfærd eller nedlukning? Danmark-Sverige



Det er gået hurtigt den anden vej!

Dankortomsætning

Bemærk dog, at det ikke 
inkluderer kontanter og 
udenlandske kort



Meget ”svupper” tilbage



Men nogen sektorer rammes hårdt længe



Vi havde ikke en forbrugsubalance



• 50.000 har mistet deres job

• 260.000 er i umiddelbar farezone

• Lønvæksten bliver yderst begrænset (80 pct. af indkomsterne på det private 
arbejdsmarked har lokalt fastsat løn)

• Inflationen er dog også lav – men nogen ting bliver nok dyrere

• Eksporten rammes med forsinkelse

Men vi er ikke i mål



Eksporten har holdt rimeligt stand…men…
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Vareeksporten



En global krise rammer også dansk økonomi



Eksporten betyder meget for mange



Massivt pengepolitisk modsvar



Markedet oversvømmes med penge



Statsfinansielle frihedsgrader



Forstå de finanspolitiske styringsregler

Vi styrer efter strukturelle mål – ikke faktisk størrelser

160 mia. kr. => 2 mia. kr.



• Lønkompensation

• Kompensation for faste udgifter

• Særlig pakke til freelancere og selvstændige

• Likviditetsforanstaltninger og garantier

• Samlet 110 mia. kr. i direkte effekt – og 310 mia. kr. i likviditet mv.

Hjælpepakkerne – vi fryser skidtet ned



Arbejdsmarkedet blev ramt fra første dag



Over 200.000 har været eller er på lønkompensation



Men hjælpepakkerne har bivirkninger

Alt fastfryses

Vi kommer ikke til at kunne tø økonomien op til, hvor den var før

Dansk økonomis største styrke er omstillingsevne



Statsgælden eksploderer – hvad med renten?  



De lange spor  

- Lagerstyring
- Forsyningskæder
- Hygiejne/afstandsregler
- Frygt

- Protektionisme 
- Hjemtagning af produktion
- Indenlandske politikfejl i forsøget på at gøre godt
- Mere føderalt EU



Ikke V, W, L eller omvendt J, men…



Markedet er dog mere optimistisk (S&P500)



Steen Bocian, cheføkonom, Børsen, fang mig på twitter, linkedin eller stbo@borsen.dk
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Hvordan ser det ud med beskæftigelsen i 
Hedensted kommune

• Vi har lige nu en ledighed 3,7 % pr. 30.04.2020.
• 1052 ledige pr. 02.06.2020 
• En stigning på 290 personer siden den 13.03.2020 - og en stigning i 

ledigheden fra april 2019 til april 2020  på 60,6 %
• Vi oplever stor mobilitet på arbejdsmarkedet – mere end 600 er 

tilmeldt og mere end 310 er afmeldt i perioden. Flere har været på 
fordeling i perioden.

• Vi har 1341 personer der er omfattet lønkompensationsordninger.
• Der er mange nye stillingsopslag – dækker bredt over mange 

brancher



Rundspørge til virksomheder (559)
Generel situation samt eventuelt behov for medarbejdere og lærlinge

• 28 ønskede aktuel hjælp til rekruttering (38 opslag)
• 54 ønskede at blive kontaktet igen lidt senere
• 16 virksomheder tilkendegav interesse for at høre mere om muligheder for 

efteruddannelse og VEU godtgørelse
• 18 ønskede kontakt ift. lærlinge /voksenlærlinge
• Umiddelbart oplever halvdelen af virksomhederne ikke omsætningsnedgang 

som følge af COVID-19, enkelte tilkendegiver at have mere travlt.
• En del oplever tilbagegang, nogle oplever, at omsætningen er væsentlig 

reduceret, kun få tilkendegiver at omsætningen er helt væk.
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NORDIC RENTALS A/S
• Virksomhedspræsentation



KONCERNOPBYGNING



• En af Skandinaviens største leverandører af tekniske totalløsninger til 
underholdningsindustrien og corporate events

• Totalproduktioner indenfor lyd, lys, AV og scener

• Transportløsninger med egen flåde

• Design og content design

• Aktiv i Nordeuropa

• 4.000 produktioner om året

• 142 fuldtidsansatte

HVEM ER NORDIC RENTALS?



I SOMMERHALVÅRET LAVER VI:



I VINTERHALVÅRET LAVER VI:



• 5/2 Den første aflysning kommer fra Hongkong. Stor corporate i Bella for AIA forsikring.

• 26/2 Orienterer og italesætter jeg om risiko på bestyrelsesmøde i Oslo.

• 11/3 Danmark lukkes

• 1/ 4 71 ud af 73 medarbejdere hjemsendes i DK, 70 i NO

• 6/4 Alle festivaller og større arrangementer aflyses til 31/8

HVORDAN SER VORES VERDEN UD NU?



• Indgået som partner i Drivein arrangementer

• Etableret Studie i CPH

• TV produktioner, ex Danmarks befrielse på DR

• Samarbejde med DJ Martin Jensen

• Vi tror ikke der bliver åbnet for store arrangementer resten af året, ex Royal Arena

• Håb om festivalgennemførelse i 2021

• Alt afhænger af vaccine

HVILKE TILTAG HAR VI LAVET OG HVAD TROR VI SKER?



• Bedste koncern år nogensinde i 2019, EBITDA på 34 mill, EBIT på 15,6 mill.

• Budgetteret omsætning på 200 mill i 2020 i DK og NO / udlejningsdelen (+90 mill på 
øvrige virksomheder i koncernen) 

• Forhåbentligt når vi 60 mill i udlejningsdelen..

• Hjælpepakkerne har enorm betydning

• Væsentlige afskedigelser forventes når pakkerne stopper

• Underskud på +10 mill forventes

• Fuld støtte fra bankforbindelser og Vækstfond

ØKONOMIØØKONOMI
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Næste udsendelse

Torsdag den 11/6 kl 8:30 – 9:30

Redningskrans til din eksport! v/Anders Ladefoged DI
+ Den lokale historie: Henning - FSI Power ApS



Tak for i dag


