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Reformer for fremtiden
Økonomisk vækst er en forudsætning for det danske samfund. Uden vækst er vi ikke i stand til at finansiere
velfærdssamfundet. Derfor er det afgørende, at vi som samfund får væksten tilbage.
Den globale finanskrise har sat Danmark under pres. Krisen, der startede som et sammenbrud på det amerikanske
boligmarked i 2008, har haft store konsekvenser for europæisk og dansk økonomi. Således har den danske økonomi godt fem år efter hændelserne på det amerikanske boligmarked - endnu ikke nået den størrelse, den havde i 2007.
Det betyder, at der i dag er ringere mulighed for at finansiere det danske velfærdssystem end dengang.
Billedet på et Danmark i krise bliver endnu tydeligere, når man sammenligner med vores nærmeste konkurrenter,
jf. grafen nedenfor. Mens økonomier som Sverige og Tyskland i dag er større end før krisen, ligger Danmark bagest i
feltet. Endda klarer Euro-landene sig samlet set bedre end Danmark.
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Kilde: Verdensbanken, www.worldbank.org
Anm.: Basisår er 2005.

Økonomiske fremskrivninger har givet anledning til, at danske økonomer og politikere nu er begyndt at tale om, at
Danmark skal vænne sig til en længere lavvækstperiode, hvor en vækst i økonomien med 1-2 pct. årligt er normalen.
Regeringens vækstprognose for 2014 på 1,6 pct. er bedre, end den har været i flere år. Men det er stadig langt fra
den målsætning, der fremgår af regeringens 2020-plan. Her er det målet, at dansk økonomi fra 2014 skal vokse med
2,25 procent om året frem til 2020.
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Landbrug & Fødevarer bakker op om regeringens vækstmål på min. 2,25 pct. Det er afgørende, at det indfries.
Samtidig bør Danmark på længere sigt have endnu højere ambitioner.
I øjeblikket står Danmark overfor et vækstgab, der skal lukkes, hvis regeringen skal nå sine erklærede mål - og vi i
fremtiden skal have råd til vores velfærdssamfund.
Grundvilkåret for dansk økonomi, for danske virksomheder og lønmodtagere er i dag international konkurrence.
Danmark er en lille, åben økonomi, der ikke kan stå alene. Vi er tvunget til at deltage i konkurrencen med andre
økonomier, og det er en bunden opgave hele tiden at arbejde på at blive bedre. Hvis vi ikke hele tiden er dygtigere
end de andre, får vi svært ved at fastholde de indtægter, der finansierer vores velfærdssamfund.
Her er Danmark heller ikke uden udfordringer. Danmarks konkurrenceevne har igennem mange år ikke udviklet sig
tilfredsstillende, som det ses nedenfor. Det skyldes bl.a. en for svag udvikling i produktiviteten igennem en årrække,
der betyder, at danske varer og tjenester er blevet dyrere set i forhold til vores konkurrenter. Derfor oplever eksportvirksomheder, at deres markedsandele på eksportmarkederne er under pres. Virksomheder, der producerer til hjemmemarkedet, oplever også pres på grund af importerede udenlandske varer. Konsekvensen har været en udvikling,
hvor danske produktionsvirksomheder er lukket eller har set sig nødsaget til at flytte til udlandet. Den udvikling skal
bremses.

Samlet udvikling i konkurrenceevne overfor udlandet for fremstillingserhverv
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Anm.: Lønkonkurrenceevne er opgjort som samlet udvikling i valutajusterede relative enhedslønomkostninger for fremstillingserhvervene, vægtet efter kronekursindeksets vægte. 2013-2014 er fremskrivninger baseret på OECD’s Economic
Outlooks tal for hele økonomien. I tilfælde af manglende data for fremstillingserhverv er brugt historisk data for hele økonomien fra Economic Outlook.
Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af OECD & Danmarks Statistik

For at få gang i væksten skal den danske produktivitet og konkurrenceevne styrkes. Det kræver, at vi skaber gode og
fleksible rammer, så erhvervslivet kan skabe eksport, indtægter og arbejdspladser. Som det er i dag, er det for dyrt og
unødigt besværligt at drive virksomhed i Danmark.

Potentialet og behovet for vækstreformer
Trods den pressede konkurrenceevne og den nuværende lave vækst, rummer Danmark et enormt erhvervsmæssigt potentiale - senest identificeret i regeringens arbejde med de syv vækstteams. For fødevareerhvervet alene
fandt regeringens vækstteam et vækstpotentiale på op mod 25.000 arbejdspladser og 30-50 mia. kr. i øget eksport
- forudsat, at de rette lovgivningsmæssige rammer er til stede.
Det kræver politisk vilje til løbende at reformere og udvikle Danmark. Det skal blandt andet sikres, at vi hele tiden har
et arbejdsmarked, der fungerer optimalt, et skatte- og afgiftssystem, der ikke påvirker konkurrenceevnen negativt, en
effektiv offentlig sektor og et erhvervsrettet forsknings- og uddannelsessystem.
Vi skal have produktiviteten, konkurrenceevnen og væksten tilbage i Danmark. Hvis andre økonomier vokser hurtigere end den danske, vil vi tabe terræn. Det vil gøre det svært at skabe vækst og velstand i fremtiden. Derfor er
Danmark nødt til at sætte ambitiøse vækstreformer i værk.
Med dette oplæg viser Landbrug & Fødevarer, hvordan en ny vækstplan for Danmark kan skabe mindst 8.200 danske
arbejdspladser. Planen indeholder en række forslag til bedre regulering, samt omkostningslettelser for erhvervslivet
for 8,3 mia. kr., der vil bidrage til at styrke konkurrenceevnen. Samtidig anviser Landbrug & Fødevarer en række finansieringskilder, der via omprioriteringer og effektiviseringer betyder, at planen ikke vil belaste statsbudgettet negativt.
I figuren nedenfor er planens elementer illustreret som de grundlæggende rammebetingelser for vækst. Figuren kan
ses som grundskelettet til ”Danmarks Væksthus”. Kravet om bedre regulering udgør væksthusets fundament, fordi
Landbrug & Fødevarer mener, at bedre regulering bør indgå som et tværgående, overordnet element i den danske
erhvervsrettede politik.

Bedre regulering
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Vækst i Danmark

Regulering som konkurrenceparameter
Hvordan vi indretter systemet af love og regler, som virksomhederne skal indrette sig efter i Danmark, er af afgørende
betydning for virksomhedernes produktivitet og deres mulighed for fortsat at skabe vækst og beskæftigelse.
Reglerne skal være effektive og enkle at forstå, den offentlige service skal være god med korte sagsbehandlingstider,
og den offentlige kontrol skal være effektiv og serviceorienteret.
Reguleringen skal facilitere og understøtte udvikling af erhvervslivets konkurrenceevne. Det må aldrig være bureaukrati og uklare regler, der sætter grænser for erhvervslivets muligheder for at udvikle sig.
Tværtimod er der god grund til at gøre lovgivningen mindre byrdefuld og bureaukratisk, end den er i dag. Undersøgelser har vist, at hvis man reducerer de administrative byrder med 1 krone, så tjener samfundet 1,40 kr. Det fremgår
blandt andet af Konkurrenceevneredegørelsen fra 2007.
Trods mange års fokus på at rydde op i ”regeljunglen”, hæmmes dansk erhvervslivs konkurrenceevne til stadighed af
usmidige regler, væsentlige administrative byrder og lange sagsbehandlingstider.
For nylig viste en undersøgelse blandt Landbrug & Fødevarers virksomhedsmedlemmer, at ca. tre ud af fire virksomheder oplevede, at de administrative byrder var stigende – trods politiske forsikringer om det modsatte.
Men det er ikke bare et problem for private virksomheder. Også medarbejderne i de offentlige organisationer overbebyrdes i stigende grad af bureaukrati, unødig kontrol og papirarbejde, der betyder, at fokus fjernes fra deres respektive kerneopgaver.
Samtidig har Danmark stillet sig selv ringere i konkurrencen med de andre EU-lande i spørgsmålet om implementeringen af EU-regler i national lovgivning. Her har Danmark næsten tradition for at overimplementere reglerne - uden
ordentlig vurdering af, hvad det koster for danske virksomheder og deres muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse.
Klar, ikke forhastet lovgivning
Det er ikke simpelt at fjerne de administrative byrder og skabe god og enkel regulering. Det lovgivende arbejde er
udsat for et hårdt pres fra ”enkeltsager” i medierne, der på vegne af danskerne afkræver politikerne hurtigt svar og
handling. Ofte er der behov for handling så hurtigt, at lovgivningens struktur og konsekvenser ikke bliver tilstrækkeligt analyseret.
Det samlede resultat er et lovgivningskompleks, der på nogle områder er meget svært at gennemskue, hvor den
indre sammenhæng mangler, og hvor de udøvende myndigheder ikke får klare retningslinjer for myndighedsudøvelsen.
Bedre erhvervsrettet regulering kræver derfor først og fremmest politisk vilje. Til gengæld vil det skabe vækst og
udvikling i samfundet – uden omkostninger for statskassen.
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Bedre regulering
og offentlig
service
Lovgivningens kompleksitet har erfaringsmæssigt stor betydning for den service, de erhvervsrettede myndigheder
kan levere. Jo højere kompleksitet, desto sværere er det for
myndighederne at levere en effektiv service uden administrativt bøvl, og desto sværere er det for virksomhederne at
opretholde en god konkurrenceevne.
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Erhvervsorienteret offentlig service og regulering
Danske virksomheders vækstmuligheder afhænger i vid udstrækning af den service, de modtager fra de offentlige
myndigheder. For eksempel i spørgsmålet om sagsbehandlingstider kan kvaliteten og hastigheden af offentlige service udgøre forskellen på, om et nyt anlægsprojekt - med de arbejdspladser der medfølger - bliver til noget eller ej.
Derfor er der behov for at styrke den offentlige service, så man så vidt muligt sikrer, at myndighederne optræder som
medspillere og ikke det modsatte i spørgsmålet om virksomhedernes vækst og udvikling.

Én indgang til det offentlige
Ligesom der findes borgerservice i kommunerne med én indgang til systemet, bør det kun være nødvendigt, at virksomheder henvender sig ét sted i forbindelse med kontakt til myndighederne om støtte til projekter. Som Produktivitetskommissionen har foreslået, skal den enkelte virksomhed dermed have én tovholder/sagsbehandler i det offentlige, der kan gå på tværs af instanserne og sammen med virksomheden sikre, at virksomhedens projekter kan
realiseres – og hurtigt finde løsninger på eventuelle udfordringer.

Faste tidsfrister for offentlig sagsbehandling
Sagsbehandlingen på flere centrale områder, f.eks. miljøgodkendelser og byggesagsbehandlinger, er ofte meget
langvarig. Det hæmmer virksomhedernes vækst, da forretningsudviklingen reelt sættes i stå i sagsbehandlingsperioden. Landbrug & Fødevarer har beregnet, at et halvt års forsinket sagsbehandling i gennemsnit giver en reduktion
i beskæftigelsen på 1300 personer i svinekødsbranchen alene - og et tab i eksporten på 0,6 mia. kr.
Der bør derfor fastsættes maksimale sagsbehandlingstider på de erhvervsrettede områder. Herudover skal det
sikres, at der er samtidighed i sagsbehandlingen, så en virksomhed eksempelvis kan få miljøgodkendelsen samtidig
med byggetilladelsen, og man ikke skal afvente to sagsbehandlingsforløb i direkte forlængelse af hinanden.

Miljøområdet
Miljøreguleringen er formentlig det enkeltområde i dansk erhvervslovgivning, der er mest komplekst. Meget af
lovgivningen kommer fra EU, men der er på mange områder en voldsom overimplementering af EU-reglerne, der
sammen med lange sagsbehandlingstider og stor detailregulering er til skade for konkurrenceevne og vækst. Den
manglende sammenhæng på tværs af lovgivningen gør det samtidigt vanskeligt at skabe en mere bæredygtig og
ressourceeffektiv produktion.

Lovreform
I 2012 var der på natur- og miljøområdet 54 love, 518 bekendtgørelser og 285 cirkulærer. Natur- og Landbrugskommissionen har påpeget, at der næppe er én person i Danmark, der har det samlede overblik over lovområdet. Det
indebærer uigennemsigtighed for erhvervslivet, og det medfører lange sagsbehandlingstider hos myndighederne.
Miljøministeriet har igangsat et arbejde, der skal se på en ny struktur af miljølovgivningen. Det skal være med til at
gøre miljølovgivningen enklere og mere effektiv. Det er afgørende, at der er handling bag initiativet, at regeringen prioriterer initiativet politisk, og at der fastlægges en konkret masterplan for, hvordan man vil gennemføre en egentlig
reform.

Emissionsbaseret og målrettet regulering
En typisk reguleringsmetode i miljøpolitikken i Danmark har været at indsætte produktionslofter som vilkår i f.eks.
miljøgodkendelser i stedet for at sætte et loft over, hvor meget en virksomhed må påvirke miljøet. Dette hæmmer
mulighederne for vækst og begrænser innovationen hos de berørte virksomheder, fordi de ikke får gevinsten ved at
investere i miljøteknologi, der tillader øget produktion ved samme miljøbelastning. Såvel Vækstteam for Fødevarer
som Natur- og Landbrugskommissionen har peget på det uhensigtsmæssige heri. Videncenter for Landbrug har
beregnet potentialet for landbrugserhvervet i en målrettet regulering af f.eks. nitrat til mellem 1,6 mia. kr. og 3,3 mia. kr.,
afhængigt af kornpriserne.
Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at man overgår til en emissionsbaseret og målrettet miljøregulering, der både
tager højde for de lokale produktionsforhold og har som mål at begrænse miljøpåvirkningen - ikke produktionen.

Danske harmonikrav på EU-niveau
Danske landmænd overopfylder EU’s nitratdirektiv, fordi de danske harmonikrav, der bestemmer, hvor meget jord
en husdyrproduktion skal have adgang til, er sat restriktivt. Det betyder, at landmanden ikke får det fulde udbytte
ved de miljømæssige forbedringer af produktionen, der måtte være sket. Ved at bringe harmonikravet for alle husdyrarter i overensstemmelse med nitratdirektivet, samtidig med at dispensationsmuligheden for kvæg fastholdes,
styrkes produktionen væsentligt, samtidig med at beskyttelsesniveauet for fosfor fastholdes på niveau med 2002.

Effektiv vandsektor
På grund af de høje hygiejnekrav står fødevarevirksomheder for en stor del af vandforbruget i Danmark, og udgifter
til vand- og spildevandshåndtering har væsentlig betydning for konkurrenceevnen. Det er kendt, at der er meget
store effektiviseringspotentialer i de offentligt ejede vand- og spildevandsforsyninger. Ved den kommende revision
af vandsektorloven er der et stort behov for at sikre fuld udnyttelse af potentialet, så fødevarevirksomhedernes udgifter kan sænkes. Det bør tillige sikres, at forsyningerne udelukkende opererer indenfor deres hovedformål. Blandt
andet bør det kun være muligt for forsyningerne at indføre ny teknologi, hvis det kan påvises, at teknologien er med
til at reducere deres omkostningsniveau.

Vandeffektiv produktion
Omkostninger til vand og spildevand er en stor byrde for danske virksomheder. Særligt er de danske fødevarevirksomheder ramt af overflødige barrierer i fødevarelovgivningen, som betyder, at alt vand til genbrug som udgangspunkt skal være af drikkevandskvalitet – selvom det f.eks. skal bruges til rengøring. Det betyder, at virksomhederne
ofte ikke har incitament til at investere i vandrensning og dermed opnå både miljømæssige og økonomiske gevinster
via øgede vandbesparelser. Da der er en tæt kobling mellem vand- og energibesparelser, vil fjernelse af disse barrierer
tilmed være med til at sætte fokus på øgede energioptimeringer i virksomhederne.
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“Natur- og Landbrugskommissionen
har påpeget, at der næppe er
én person i Danmark, der har
det samlede overblik over
miljølovgivningen”

Målrettet ammoniakregulering af husdyrproduktion
De danske krav til ammoniakudledning er en af de væsentlige væksthæmmere ved miljøgodkendelse af husdyrbrug.
Det skyldes, at Danmark har valgt at gå langt videre end EU’s minimumsregler kræver. Derved stilles der meget høje
krav til landbrugsproduktion i nærheden af en stor mængde mindre naturområder, der ligger spredt ud over hele
landet. Resultatet er, at det er umuligt eller meget svært at etablere eller udvikle husdyrproduktioner i store dele af
landet. De danske reguleringskrav i forhold til ammoniak og natur bør derfor ændres, så de kun gælder for udvalgte,
særligt værdifulde, bevaringsværdige og målsatte naturområder, og kun når ammoniakbelastningen er en væsentlig
prioritet i den samlede forvaltningsplan for naturen i området.

Ingen ratifikation af Göteborg-protokollen
Danmark har uden ordentlig konsekvensvurdering eller offentlig høring meldt til FN under den såkaldte Göteborgprotokol, at man ønsker at forpligte sig på at reducere Danmarks udledning af ammoniak med 24 % i 2020. Til sammenligning har EU som helhed en forpligtigelse på 6 % og Tyskland på 5%. EU-Kommissionen ønsker at overføre
FN-forpligtelserne direkte til EU’s NEC-direktiv, hvormed det bliver forpligtende for Danmark. De mål, som Danmark
har meldt ind til FN, er stærkt konkurrenceforvridende og væksthæmmende for det danske landbrugserhverv. Derfor bør Danmark undlade at ratificere Gøteborg-protokollen.

Bedre regler for husdyrtryk
I miljøreguleringen anvendes det såkaldte husdyrtryk – hvor mange husdyr, der er i et givet område - som mål for
miljøbelastningen i området. Det hæmmer den miljøteknologiske udvikling og væksten i landbrugserhvervet - dels
fordi opgørelserne af husdyrtrykket er meget usikre, dels fordi antallet af husdyr i sig selv ikke tager højde for miljø- og
produktionsteknologi, der nedsætter miljøbelastningen. Problematikken bør løses i forbindelse med ny målrettet og
udledningsbaseret regulering, men indtil da vil fornuftige opdateringer af beregningerne af husdyrtrykket afhjælpe
problemet.
Det kunne omfatte:
- at husdyrbrug, der allerede er nede på planteavlsniveau modregnes i opgørelsen af dyretryk.
- at områder (de såkaldte ”oplande”) skal have stigende dyretryk i to på hinanden efterfølgende år,
		 før det betegnes som en stigning.
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Smidigere regler ved naturlige produktionsudsving
Miljøgodkendelser af husdyrbrug indebærer en produktionstilladelse, som bl.a. er begrundet i miljømæssige forhold.
Godkendelsen bortfalder, hvis produktionen stopper, eller der er større fravigelser i produktionen - såkaldte kontinuitetsbrud.
Reglerne administreres imidlertid i dag så stramt af kommunerne, at hvis en husdyrproduktion tre år i træk producerer nogle få procent mindre, end hvad der er givet tilladelse til, så risikerer bedriften at få reduceret sin produktionstilladelse tilsvarende. Det er imod hensigten med reglerne. Derfor bør Miljøstyrelsen i vejledningsmaterialet til
kommunerne præcisere, hvad der forstås herved. På længere sigt bør husdyrproduktioner ligestilles med andre virksomheder, der ikke på samme måde risikerer at få begrænset deres produktionstilladelse.

Effektiv procedure for optagelse på Teknologilisten
Miljøstyrelsens Teknologiliste giver et overblik over støtteberettigede miljøteknologier. Dermed sikres omkostningsog tidseffektiv sagsbehandling og sikkerhed for miljøeffekten. Men det kan være svært for de miljøteknologiske virksomheder at gennemskue, hvordan optagelsesproduceren til listen er. Derfor skal der etableres en klart beskrevet
godkendelsesprocedure for teknologier til listen. En øget gennemsigtighed vil gøre det lettere for miljøteknologiske
virksomheder at få produkter optaget på listen og derved styrke markedet for miljøteknologi i Danmark.

Rigid og indirekte regulering skader
landbrugets konkurrenceevne

Fødevare- og dyrevelfærdsområdet
Fødevare- og dyrevelfærdsområdet er - i lighed med miljøområdet - præget af komplicerede regler, der ofte regulerer på indirekte mål, f.eks. antallet af sengebåse i en kostald fremfor køernes velfærd og sundhed. Samtidig er området præget af stor mediemæssig opmærksomhed, hvilket betyder, at de politiske løsninger af og til bliver forhastede
til skade for landbrugets konkurrenceevne.

Mere målrettet og mindre administrativ tung obligatorisk sundhedsrådgivning
Landmænd er i dag pålagt at købe et antal rådgivningsbesøg af dyrlægen - uanset om landmanden har et problem,
som dyrlægen kan løse. I Veterinærforlig II er det aftalt, at der skal ske en effektivisering og billiggørelse af den obligatoriske rådgivning. Landbrug & Fødevarers tal viser dog, at intentionen langt fra er nået. Således vurderes Veterinærforlig II at koste landmændene ca. 60 mio. kroner mere årligt i den resterende del af forligsperioden end forudsat i
forliget. Det svækker landmændenes konkurrenceevne og muligheder for at udvikle landbruget. Derfor bør man
sikre, at forliget og ikke mindst initiativerne på sundhedsrådgivningen implementeres efter hensigten.

Målrettet dyrevelfærdsregulering for kvæg
Lov om hold af kvæg har til formål at forbedre dyrevelfærden i kvægsektoren. Den regulerer indretningen af nye
og eksisterende stalde ned til sidste centimeter og millimeter: størrelsen af sengebåse, bredden af tværgange, antal
bokse til kælvning mv. De internationale retningslinjer for dyrevelfærd i f.eks. FN’s og EU’s dyrevelfærdsstrategi
lægger derimod entydigt op til, at den fremtidige regulering sker på baggrund af den faktiske dyrevelfærd, hvor
dyrevelfærden måles på specifikke dyrevelfærdsindikatorer, i stedet for at den reguleres på detaljerede krav bl.a. til
indretning af stalde. En rapport fra Københavns Universitet viser, at en sådan rigid og indirekte regulering kan koste
kvægsektoren 825 mio. kroner. Det vil unødigt hæmme danske kvægbrugeres konkurrencekraft overfor udlandet.

Fjern barrierer for vækst på markedet for sundhedsfremmende produkter i forhold til anprisninger
Den danske fortolkning af EU’s forordning om anprisninger på fødevarer er meget snæver. Det betyder, at det er
svært for danske virksomheder at introducere nye sundhedsfremmende produkter på det danske marked. Det indebærer en skævvridning af konkurrencesituationen, hvor produkter fra andre EU-lande har en fordel på bekostning
af danske virksomheder. Derfor bør de danske myndigheder arbejde for, at vilkårene for anprisninger på sundhedsfremmende produkter bliver mere ensartet i EU.
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Kontrol
Myndighedernes kontrol med erhvervslivet, f.eks. landbrug og fødevarevirksomheder, er vigtig for at sikre, at lovgivningen overholdes. Desværre oplever mange, at kontrolbesøg fra de forskellige myndigheder ofte er dårligt koordinerede, kræver for meget tid og er alt for fokuserede på at finde fejl fremfor at vejlede og rådgive om forbedringer.
Derfor opleves kontrollerne ofte som en administrativ byrde og en hæmsko for virksomhedens drift og forretning.

Effektivisering i antallet af kontroller og indberetning af oplysninger
Virksomheder og landbrug oplever generelt mange kontroller fra mange forskellige myndigheder. Den offentlige
kontrol bør koordineres og nytænkes, så man i højere grad genbruger oplysninger på tværs af myndigheder, og virksomhederne dermed ikke skal give oplysninger om de samme forhold flere gange. Endvidere bør kontrolbesøg sammenlægges, når det er hensigtsmæssigt.

Kontrolbesøg som vejledningsbesøg
Det er vigtigt at skabe de optimale vilkår for at give råd og vejledning i forbindelse med et kontrolbesøg, således at
der bliver mulighed for at indgå i en fælles dialog om, hvordan forskellige problemfelter bedst kan løses. Det vil medvirke til at skabe vækst, hvis virksomheden hurtigt og effektivt kan indrette produktionen og fjerne uhensigtsmæssigheder i stedet for, at der skal bruges ressourcer på at korrespondere med myndighederne om forskellige løsninger.
Dette var bl.a. også intentionerne i f.eks. Fødevareforliget fra 2010. Intentionerne skal genoplives og udmøntes i
konkrete initiativer.

Hurtig fremsendelse af kontrolrapport og effektiv sagsbehandling
Det er vigtigt, at kontrolrapporten fremsendes hurtigt, mens kontrolbesøget stadig er i frisk erindring både hos kontrolløren og den kontrollerede. Der er desværre en række eksempler på lang ventetid, førend kontrolrapporten foreligger, så der kan være behov for at overveje at fastsætte maksimale ventetider. Herudover er det vigtigt, at sagsbehandlingen foregår hurtigt og effektivt, så virksomheden kan reagere på myndighedernes kontrolrapport og få løst
eventuelle problemer.

Centralisering af KO-kontrollen
Krydsoverensstemmelse (KO) betyder, at landbrug, der modtager EU-støtte, skal overholde en række krav til miljø,
sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand for at få udbetalt deres støtte uden nedsættelse. I Danmark
bliver krydsoverenstemmelse kontrolleret decentralt af kommunerne og af NaturErhvervstyrelsen.
Ved en centralisering af KO-kontrollen, hvor det kun er NaturErhvervstyrelsen, der har bemyndigelse til at kontrollere
krydsoverenstemmelse, er der stort potentiale for administrative besparelser, samtidig med at antallet af kontroller
opretholdes. Derudover vil en centralisering af KO-kontrollen sidestille danske landmænd med landmænd i en række
øvrige EU-lande og dermed bidrage til mere lige konkurrencevilkår.
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Investeringer i produktion
Adgangen til lånefinansiering er fortsat så begrænset, at selv sunde og rentable projekter ofte ikke kan opnå fornuftig finansiering. Landbrugets nettoinvesteringer var i 2012 negative for fjerde år i træk, og der nedslides fortsat
på produktionsapparatet. Det er derfor afgørende, at der iværksættes initiativer, der kan afbøde de negative konsekvenser og få sat gang i nye investeringer og ejerskifter.
Adgangen til kapital er afgørende for, at virksomhederne fortsat kan investere og udvikle sig. Nye investeringer er
nødvendige for at udvikle produktionen og indføre ny teknologi, der kan opretholde konkurrenceevnen.
Samtidig er der et stort behov for at styrke mulighederne for at gennemføre ejer- og generationsskifte. Der er gennem
de seneste år sket en opbremsning i strukturudviklingen, og der er behov for at få sat gang i ejendomsomsætningen.
Generationsskifte medvirker til at sikre dynamik og fornyelse.

Lettere adgang til finansiering
De finansielle institutter er fortsat stærkt tilbageholdende med at påtage sig risiko, bl.a. overfor udlån til landbrugsog fødevaresektoren. Der er derfor behov for at videreføre og styrke bl.a. Vækstfondens ordninger, og der er behov
for yderligere at afdække mulighederne for at anvende alternative finansieringskilder.

Udskydelse af beskatning af ejendomsavance ved sælgerfinansiering
Finansieringsmulighederne i forbindelse med erhvervshandler kan forbedres, hvis man tillader, at ejendomsavancen
anbringes i et krav til sælger i den virksomhed, der sælges. Dermed udskydes betalingen af skat på ejendomsavance,
så beskatningen forfalder i takt med afdragene på sælgerpantebrevet.

Bo- og gaveafgiften bør lempes for erhvervsaktiver
Boafgiften er en særskat, der medfører et stort kapitaldræn for virksomheder ved generationsskifte. Hvis bo- og
gaveafgiften blev afskaffet, ville det fjerne det kapitaldræn, der kan være meget voldsomt, særligt ved arv til tredjemand eller en familiearving, der ikke er en del af nærmeste familie. En afskaffelse vil betyde, at det ikke risikeres, at
virksomheden skal belastes yderligere af gæld for at kunne betale afgiften. En lempelse af bo- og gaveafgiften vil
medvirke til at sikre et nemmere generationsskifte og derved skabe nødvendig dynamik, flere arbejdspladser og øget
vækst.

Lempelse af reglerne for succession
Skattemæssig succession giver mulighed for, at køberen ved generationsskifte kan succedere (indtræde) i sælgerens
skattemæssige stilling. For medarbejdere er der et anciennitetskrav, der giver anledning til problemer. Dette gælder
eksempelvis for enkeltmandsbedrifter, hvor sælger ikke har behov for en medarbejder. Anciennitetskravet diskriminerer således mod succession på mindre bedrifter. En reduktion af anciennitetskravet i medarbejderkredsen evt.
suppleret af krav om kvalifikationer, f.eks. uddannelse eller stilling, kan lette finansiering af ejendomsoverdragelser.
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Sænk beskatningen af aktieavancer
Udviklingen over de senere år har vist, at det er meget svært for virksomheder - særligt når de er beliggende i de danske yderområder - at finde kapital til udvikling af forretningen. Ved at sænke den danske beskatning af aktieavancer
gøres det mere attraktivt for investorer - lokale og andre - at investere i virksomhederne.

Lavere tinglysningsafgift for nyetablerede og ved jordfordeling
Der betales tinglysningsafgift ved overdragelser af fast ejendom med et fast gebyr på 1.400 kr. samt en afgift på
0,6 pct. af overdragelsessummen. Ved overdragelse til tredjemand udgør tinglysningsafgiften således en betydelig
udgift. Med henblik på at forbedre etableringsmulighederne for unge landmænd bør tinglysningsafgiften sænkes
eller fjernes for denne gruppe. I jordfordelingssager bør tinglysningsafgiften ligeledes fjernes, ligesom den bør fjernes
på nye lån ved ejerskifte.

Bedre mulighed for at spare op i virksomhedsordningen
Virksomhedsordningen giver mulighed for at opspare overskuddet fra virksomheden helt eller delvist. Opsparing af
overskud kræver likviditet til at betale aconto-skatten. En løsning kunne være, at erhvervsdrivende i virksomhedsordningen kunne få henstand med betaling af aconto-skatten. Kravet om, at afkast af finansielle aktiver skal hæves,
gør det vanskeligere at konsolidere i virksomhedsordningen. Det vil være forholdsvis simpelt at ændre dette gennem
en lovændring.

Udligningsfond
Med forbillede i den svenske periodiseringsfond bør der gives mulighed for at udjævne indkomsten, ved at der gives
mulighed for at fradrage en del af indkomsten, som så hensættes til senere beskatning. Hensættelserne skal da medtages i indkomsten efter den erhvervsdrivendes eget valg, dog senest efter en nærmere afgrænset periode, f.eks.
efter 8-10 år. Hensættelserne kan da anvendes til at udjævne eller udligne store udsving i indkomsten.

Etableringsfond
Det er muligt årligt at indskyde 60 pct. af indkomsten eller op til 250.000 kr. på etablerings- eller iværksætterkonto
med henblik på etablering af virksomhed. Indskud kan foretages indtil 5 år efter etablering. Etableringskontoreglerne
er lempet gennem de senere år, og midlerne kan anvendes ikke blot til investeringer i afskrivningsberettigede aktiver,
men også til en lang række driftsudgifter. Reglerne er dog alene anvendelige i en opstartsfase, og midlerne bindes
i et pengeinstitut, medmindre de bruges før fristen for bindingen. Man bør forlænge den periode, hvori reglerne er
anvendelige, da det vil lette finansieringssituationen for mange mindre virksomheder.

Investeringsfond
Der bør introduceres en ordning, hvor virksomheder skattefrit kan indskyde midler i en investeringsfond. Midlerne
skal kunne anvendes til at mindske afskrivningsgrundlaget ved efterfølgende investeringer. Det vil give incitament til
løbende at hensætte egne midler til investering i produktionsapparatet på et senere tidspunkt.

Investeringer
i produktion

Nye investeringer er nødvendige for at
udvikle produktionen og indføre ny teknologi

Flere generationsskifter medvirker til
at sikre dynamik og fornyelse
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Fradrag for investeringer i naturprojekter
Naturprojekter må anses som et naturligt led i erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed, og der bør være fradrag for
udgifter hertil. Det foreslås at lovfæste dette gennem en direkte lovhjemmel til at fradrage udgifterne, hvorefter
udgifter til projekter, hvortil der ydes støtte, gøres fradragsberettigede.

Tidligere nedrivningsfradrag
Nedrivningsfradrag er i dag betinget af, at den erhvervsdrivende har anvendt bygningen til et afskrivningsberettiget
formål i 5 år. For at få ryddet op i den forældede bygningsmasse på landet, og for at gamle bygningssæt ikke skal
være en forhindring for en effektiv erhvervsudvikling, bør der indføres incitamenter til at fjerne disse bygninger. Dette
kan gøres ved, at nedrivningsfradrag kan tages af køber hurtigere end nu, ligesom der bør være fradrag for udgifterne
til at nedrive driftsbygninger.

Oprettelse af særlig pulje i Landbrugets Finansieringsbank
En del af kapitalgrundlaget i Landbrugets Finansieringsbank bør reserveres en særlig pulje, så det bliver muligt for
banken at tilbyde ansvarlige lån til lav rente (maks. 6 %) til fremme af etableringer og investeringer i erhvervet.
Lånene skal fungere i samspil med almindelig realkredit- og bankfinansiering samt med eventuelle lån og garantier
fra Landbrugets Finansieringsbank og Vækstfonden.

Medarbejderinvesteringsselskaber
I Vækstplan for Fødevarer foreslås en ny forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber, der kan investere
i (eller yde lån til) virksomheden, leverandører, aftagere eller i andre tiltag af betydning for vækst og arbejdspladser. Forslaget vil understøtte udviklingen af virksomhederne, der gør brug af ordningen, og dermed være med til at
sikre arbejdspladser. Det nævnes samtidig i vækstplanen, at der er en række udeståender, der skal undersøges mht.
selskabslovgivningen og skattelovgivningen, før der kan fremsættes et lovforslag. Det er afgørende, at det politiske
fokus fastholdes frem til lovforslagets vedtagelse.
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Konkurrencedygtigt omkostningsniveau - skatter og afgifter
Produktionsomkostningerne i Danmark er blandt de højeste i verden. Bl.a. har Danmark et af verdens højeste skatteog afgiftstryk. Det betyder, at danske virksomheder stilles ringere end deres internationale konkurrenter. Derfor er
der behov for at gennemføre lettelser af de politisk bestemte omkostninger, der især rammer konkurrenceudsatte
produktionserhverv.

Ny politisk aftale om den offentlige kødkontrol
De danske omkostninger til kødkontrol er betydeligt over niveauet hos vores hovedkonkurrenter i EU. Det er en klar
overimplementering af EU’s kontrolforordning, der betyder, at staten ikke har et stærkt incitament til effektivisering
i den offentlige kødkontrol, når slagterier betaler alle omkostninger. EU-reglerne kræver, at slagterierne betaler min.
7,5 kr. per slagteenhed – i dag er prisen for svin nærmere 11 kr.
Derfor foreslår Landbrug & Fødevarer, at staten påtager sig omkostningerne ud over den EU-bestemte minimumsgrænse. Det giver en sundere incitamentstruktur, når de fakturerende myndigheder får gevinsten ved effektiviseringer. Samtidig bør der vedtages et nyt effektiviseringsprogram, der skal bringe omkostningerne ned på minimumsgrænse. Det vil reducere omkostningerne for svineslagterierne med ca. 70 mio. kr. og for kreaturslagterierne med ca.
15 mio. kr.

Energiafgifter
Danske energiafgifter er blandt verdens højeste og udgør en væsentlig barriere for vækst og beskæftigelse for især
de konkurrenceudsatte produktionserhverv. Derfor er det nødvendigt at ændre og afskaffe en række energiafgifter,
så det samlede omkostningsniveau bringes ned på et konkurrencedygtigt niveau. På trods af de høje energiafgifter
er det lykkedes f.eks. dansk landbrug at nedbringe sin udledning af drivhusgasser med ca. 20 pct. i løbet af de seneste
20 år.

PSO
De samlede omkostninger til PSO-systemet er steget markant de seneste år. I 2014 ventes omkostningerne ifølge
Energinet.dk at nå 6,4 mia. kr. Dansk erhvervsliv tegner sig for godt to tredjedele af udgiften, og det rammer konkurrenceevnen hårdt i eltunge virksomheder, da konkurrenter i nabolande ofte er helt (f.eks. i Holland og Finland) eller
delvist (f.eks. Sverige og Tyskland) undtaget for denne type omkostning. Det er senest understreget af Det Økonomiske Råds rapport fra 2014, hvor de økonomiske vismænd lægger op til en reform af PSO-systemet.
Landbrug & Fødevarer foreslår, at omkostningerne til VE-støtte hurtigst muligt flyttes ud af PSO-systemet til fordel
for en anden finansiering, eksempelvis via finansloven. Tiltaget vil lempe erhvervslivet for omkostninger på op til 3,8
mia. kr.
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Forenkling af energiafgiftssystem
Ændringer af afgiftsdefinitioner betød fra 2010, at energiforbruget til opvarmning af rengøringsvand ved fremstillingsvirksomheder afgiftspålægges som rumvarme. Det rammer bl.a. fødevarevirksomheder hårdt og giver en uheldig modsætning mellem fødevaresikkerhed og energiomkostninger. For fødevarevirksomheder er rengøring en helt
integreret – og lovbestemt – del af produktionen, og ved flere processer er der helt bestemte veterinære krav til
minimumstemperaturen af rengøringsvandet. Energiforbruget hertil bør derfor klassificeres som procesenergi.

Forsyningssikkerhedsafgift på VE bør opgives
Hensynet til den grønne omstilling er et væsentligt element i energipolitikken. Regeringen har foreslået at finansiere
dette formål bl.a. via en forsyningssikkerhedsafgift. Forslaget har dog en række væsentlige mangler, der samlet set
betyder, at afgiften bør tages af bordet. Forsyningssikkerhedsafgiften vil medføre store administrationsomkostninger
for mindre virksomheder, skabe barrierer for den ønskelige øgede, lokale anvendelse af bioenergi og dermed reelt
ikke fungere udenfor skrivebordet. Indtil det kan lykkes at finde en model, der løser ovenstående problemer, foreslår
Landbrug & Fødevarer, at afgiftsbelæggelsen af biomasse, der er i forslaget, opgives.

Afgiften på NOx bør sænkes
Landbrug & Fødevarer foreslår, at afgiftens nettoprovenu sænkes til niveauet før 2012. Det kan ske enten ved en
generel sænkelse af afgiften eller ved øget kompensation af NOx-reducerende virksomheder.

Omlægning af afgifter
Der bør gennemføres en omlægning af de danske afgifter på erhvervslivet, så de bedst muligt fremmer konkurrenceevnen. Fokus for en omlægning bør være tredelt: en lavere afgiftsbelastning for internationale konkurrenceudsatte
erhverv, lige konkurrencevilkår og enklere struktur i afgiftssystemet. Det gælder f.eks. den danske afgift på pesticider,
der er en af verdens højeste og dermed lægger uhensigtsmæssige byrder på landbrugets konkurrenceevne. Det
gælder også skævheder i afgiftssystemet. F.eks. førte det til en skævvridning, da man med ophævelsen af afgiften
på sodavand valgte fortsat at afgiftsbelægge kakaomælksprodukter via chokoladeafgiftsloven. Endelig er der behov
for en gennemgribende forenkling af afgiftssystemet, f.eks. i forhold til den overdrevne detailregulering af mandler
og nødder.
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Fair og bedre konkurrence
Med et lille hjemmemarked som Danmark er mange danske virksomheder nødt til at konkurrere på de globale markeder, hvis de vil udvikle sig. Den hårde konkurrence har en positiv effekt på produktiviteten, men profitmargenerne
er små. Derfor bør vi sikre, at vi ikke utilsigtet lægger yderligere byrder på virksomhedernes skuldre. For det betyder
ulige konkurrencevilkår og skader virksomhedernes evne til at skabe beskæftigelse. Samtidig skal vi sikre, at konkurrencelovgivningen er effektiv, tidssvarende og fleksibel.

Overimplementering af EU-regler
En meget stor andel af dansk lovgivning stammer fra EU. Den fælles europæiske regulering er skabt for sikre europæiske virksomheder et indre marked med en ”level playing field”, hvor alle konkurrerer på samme vilkår. Derfor er
det afgørende, hvordan medlemsstaterne implementerer EU-lovgivningen i den nationale lovgivning. Desværre har
der i Danmark i mange år været tradition for at ”overimplementere” EU-lovgivningen. Som det illustreres af figuren
nedenfor, sættes barren ofte væsentligt højere for danske virksomheder end for deres europæiske konkurrenter. Det
har unødvendig skadelig effekt på Danmarks konkurrenceevne.
Der er behov for dels at sikre, at fremtiden ikke byder på yderligere skadelig overimplementering, dels at man systematisk og løbende konsekvensvurderer og ”rydder op” i eksisterende overimplementering.

Danske særregler og administrativ praksis, der ligger ud over EU-kravene, er overimplementering og belaster konkurrenceevnen.

Evt. skærpet praksis
Belastning over
minimumskrav

Tab af
konkurrenceevne
Dansk
overimplementering

EU-krav
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EU-gennemsnitlig
implementering

EU-krav

Fair og bedre
konkurrence

I Danmark har der i mange år
været tradition
for at ”overimplementere”
EU-lovgivningen

Det har unødvendig skadelig effekt
på Danmarks konkurrenceevne

Ny model for implementering af EU-regler
Koordineringen af de EU-rettede aktiviteter bør samles centralt i f.eks. Finans- eller Erhvervs- og Vækstministeriet.
Når der kommer nye EU-direktiver, der skal implementeres, skal koordineringsenheden godkende de implicerede
ministeriers implementeringsplan og udarbejdede konsekvensanalyse for at sikre, at implementeringen ikke bliver
unødigt byrdefuld.
Samtidig skal der nedsættes en politisk overvågningskomité, der kan sikre politisk accept og ansvarlighed i forhold til
implementering af nye EU-regler i dansk lovgivning.
Endelig bør der indføres krav om revision af de indførte regler fem år efter endt implementering, så det sikres, at
implementeringen har været vellykket og ikke unødigt skadelig. Hvis ikke det er tilfældet, skal reglerne justeres, så de
kommer i overensstemmelse med det forudsatte.

Serviceeftersyn og nabotjek
Det generelle mål bør være, at eksisterende overimplementeringer justeres, så Danmark kommer på niveau med EUgennemsnittet. Derfor bør der gennemføres et nabotjek, der klarlægger, hvor Danmark har implementeret unødigt
byrdefuldt i forhold til vores nabolande, og om der er andre EU-lande, der har implementeret på en smartere eller
mere fleksibel måde.
Der er mange områder, hvor Danmark i dag overimplementerer – til skade for erhvervslivets konkurrenceevne. Et
nabotjek kunne bl.a. tage udgangspunkt i, men ikke begrænses til, følgende eksempler:
- Habitatdirektivet
Der bør iværksættes en undersøgelse af, om der er juridisk fundament for Natur- og Miljøklagenævnets
meget restriktive praksis vedrørende udvaskning af kvælstof til internationale naturbeskyttelsesområder, bl.a.
gennem en afdækning af praksis i andre EU-lande.
Der skal ses på, hvordan direktivet administreres i forhold til erhvervets udviklingsmuligheder, så det gøres
lettere og mere fleksibelt at gennemføre udvidelser.
Konkret bør man revurdere kravene i forhold til naturtyper, som ikke er omfattet af direktivet. Derudover
bør der udarbejdes lovgivning om væsentlighedsbegrebet i habitatdirektivet, som klarlægger, at ikke enhver
påvirkning kan anses som væsentlig.
- Sevesodirektivet – herunder reglerne for ammoniakkøleanlæg
Reglerne for ammoniakkøleanlæg er langt mere byrdefulde end først antaget. Der er derfor behov for en
mere klar og simpel administration samt krav, der tager højde for, at køleanlæggene allerede er gennemregulerede.
- Nitratdirektivet
De danske regler skal bringes på niveau med andre EU-landes regler. Regelsættet skal revideres, bl.a. som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. Reguleringen bør målrettes de enkelte vandområders sårbarhed, så miljøindsatsen bliver omkostningseffektiv, og der skabes mulighed for øget produktion uden forøgelse af udledningen.
Der bør endvidere ske en afbureaukratisering af de danske gødskningsregler, herunder sikres mere fleksibilitet
samt flere alternativer til at kunne imødekomme miljøkrav, så vi får mere målrettet regulering i stedet for den
generelle regulering, vi har i dag.
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- Vandrammedirektivet
Danmark bør ikke stille sig ringere i konkurrencen med udlandet, hvis der ikke i det mindste er solid dokumentation for en stærk og positiv miljøeffekt. Derfor bør miljøministeren i den kommende implementering
af vandrammedirektivet gå efter en minimumsløsning og anvende de undtagelsesmuligheder, som direktivet
giver mulighed for.
- Kontrolforordningen - kødkontrollen
Medlemsstaternes kontrolforpligtelse og finansiering af kontrollen bør revurderes i forbindelse med drøftelserne om et nyt kontrolregime, så der opnås en større harmonisering, og det afklares hvilke kontroludgifter,
der reelt skal betales af slagterierhvervet.
- IE-direktivet
Der bør laves regel- og praksisændringer, så der sker en reel minimumsimplementering af IE-direktivet. Eksempelvis bør alle kvægbrug og alle andre mindre husdyrbrug fritages for at skulle igennem en lang og besværlig
godkendelsesproces.
Der kan i den forbindelse også henvises til anbefalingerne fra Virksomhedsudvalg II og anbefalingerne fra
Husdyrreguleringsudvalget, hvoraf hovedparten fortsat ikke er gennemført.
- Krydsoverensstemmelsesreglerne (KO)
Der bør gennemføres et samlet serviceeftersyn af KO-reglerne, så det sikres, at danske landmænd ikke møder
flere belastende og ufleksible krav end deres konkurrenter i andre EU-lande.

Konkurrencepolitik
Konkurrenceretten og de institutionelle rammer for konkurrencemyndighederne i Danmark har stor betydning for
erhvervslivet, herunder produktivitetsudviklingen. Produktivitetskommissionen har påvist, at produktivitetsvæksten
især er sket i de konkurrenceudsatte erhverv, mens udviklingen i øvrige erhverv har været svagere. Derfor er det
nødvendigt at sikre, at konkurrencemyndighederne har et institutionelt set-up, der sikrer, at fokus er på en værdifuld
vejledning af de virksomheder, der eksempelvis vækster via virksomhedsopkøb og på en effektiv håndtering af de
konkurrencelovsovertrædelser, der måtte finde sted.

Reform af konkurrencemyndighederne i Danmark
Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen er både ansvarlig for en effektiv håndhævelse af lovgivningen og arbejder med
udvikling af regeringens konkurrencepolitik og skærpelse af regelsættet. Det er afgørende, at det institutionelle setup om konkurrencemyndigheden sikrer effektivitet og uvildighed. Derfor foreslår Landbrug & Fødevarer, at man
lader sig inspirere af andre europæiske lande som Tyskland og Holland. Her er konkurrencemyndigheden afkoblet fra
ministerbetjeningen og det lovforberedende arbejde for i stedet at fungere som en uafhængig myndighed i enhver
henseende. Samtidig bør de danske konkurrencemyndigheder have stærkt fokus på forebyggelse, så man så vidt
muligt undgår utilsigtede overtrædelser af konkurrencelovgivningen.
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En styrket eksportpolitik
Den danske fødevareklynge står for omkring 24 pct. af den samlede danske vareeksport og eksporterede i 2013 for
155 mia. kr. Vækstteam for Fødevarer har identificeret et eksportpotentiale på 30-50 mia. kr. mere frem mod 2020.
Udover sikring af tilstrækkeligt råvaregrundlag i Danmark, er et stærkt og velfungerende offentlig-privat samarbejde
omkring eksportindsatsen afgørende for at løfte denne opgave. Vi skal sikre, at rammebetingelserne på eksportområdet er optimale, så fødevarevirksomhederne har de bedste betingelser for at forfølge nye markedsmuligheder og
bidrage til vækst og beskæftigelse.

Styrk Fødevarestyrelsens eksportarbejde
En forventelig øget eksport på 30-50 mia. kr. frem mod 2020 vil øge presset markant på Fødevarestyrelsen, da fremtidens eksport ventes at gå til vanskeligere tredjelands-markeder, hvor forhandlinger om eksportcertifikater ofte er
komplicerede. Fødevarestyrelsens Kontor for International Handel bør derfor styrkes med yderligere 4 mio. kr. årligt
i perioden 2014-2017.

Afskaf gebyret på eksportcertifikater
Gebyret på eksportcertifikater bør afskaffes for at skabe de bedste rammer og incitamenter for eksportindsatsen.
Landbrug & Fødevarer mener, at eksportgebyrer skal finansieres via en finanslovsbevilling, da dansk fødevareeksport
er af stor samfundsmæssig betydning for Danmark. Det vil - taget den forventede fremtidige stigning i provenu i
betragtning - belaste finansloven med ca. 10 mio. kr. årligt.

Den danske fødevareklynge står for
omkring 24 pct. af den samlede
danske vareeksport
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Oppriotér statskonsulenttjenesten på ”svære” markeder
Den danske statskonsulentstjeneste, der består af fødevareeksperter udsendt af Udenrigsministeriet og Fødevareministeriet, er vigtig for dansk fødevareeksport på de nye og svære vækstmarkeder udenfor Europa. Statskonsulenttjenesten er de senere år blevet reduceret med 30 pct. Tjenesten bør opprioriteres med min. 5 mio. kr. årligt, så den
udover at være til stede i USA, Rusland, Japan og Kina, også kan rådgive den danske fødevaresektor i udvalgte lande
i Afrika, Sydøstasien, Sydamerika og Mellemøsten.

Indsats for frihandelsaftaler - især i Asien
Landbrug & Fødevarer bakker op om regeringens og EU’s offensive handelspolitiske indsats. Frihandelsaftaler med
vækstøkonomier i Asien skal prioriteres højt, da den økonomiske vækst er stærk og potentialet for øget handel med
fødevarer er markant. Blandt andet derfor bør de europæiske fødevare- og landbrugsinteresser forfølges målrettet
i de igangværende handelspolitiske forhandlinger med både USA og Japan.

Eksportpotentiale på 30 - 50 mia. kr.
frem mod 2020
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Biobaseret økonomi, energi
og infrastruktur
Effektiv transport og veludviklet infrastruktur er centralt for vores nationale og internationale samfærdsel, handel og
eksport. Høj mobilitet for den enkelte medarbejder og for erhvervslivet er en afgørende forudsætning for det danske
samfunds vækst og velfærd.
Samtidig stiller udfordringerne med klimaforandringer og knaphed på de fossile ressourcer nye krav til transport og
produktion. Landbrugs- og fødevareerhvervet spiller her en central rolle som leverandør af biomasse. Hertil kommer
genanvendelse af restprodukter fra landbrugsproduktionen til en række andre formål, der kan styrke den danske
beskæftigelse.
Endelig kræver moderne og produktiv virksomhedsdrift ofte omfattende anvendelse af IT og internet, som i dag
reelt er en lige så væsentlig del af infrastrukturen som veje og jernbaner.

Infrastruktur og transport
Den voksende samhandel og transport af varer til hele verden øger vigtigheden af udvikling af infrastrukturen og
fleksible transportformer. Landbrugs- og fødevareerhvervet er en stor aktør på transportområdet. Hver femte lastbil
i national transport kører med erhvervets produkter, ligesom der er væsentlig transport af fødevarer til eksport.

Høj mobilitet er afgørende for
vækst og velfærd
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Biobrændstofferne
skal være baseret på
affalds- og restprodukter
fra landbrugs og fødevareproduktionen

Strategisk udvikling af de danske havne
Hovedparten af den danske eksport og import sejles til og fra de danske havne. Havnene vil derfor også fremover
have en meget vigtig rolle. Det kræver, at havnene udvikles, så de forventede godsmængder kan håndteres på
havnene. Det er derfor afgørende, at der sker en fortsat strategisk udvikling af havnene - både for passager- og godstransport.

Øget anvendelse af miljørigtige modulvogntog
Større lastbiler betyder færre lastbiler på vejene og en lavere miljøbelastning - mere end 20 pct. lavere. Derfor er
anvendelsen af de såkaldte modulvogntog for erhvervslivet forbundet med en styrket konkurrenceevne. Regeringen bør arbejde for, at modulvogntogsordningen udvides til - udover visse motorveje og havne - større landeveje og
motorveje i EU, så de danske eksporterhverv får nemmere adgang til de store havne i Danmark, Tyskland og Holland.

Målretning af lovgivning for erhvervskøretøjer
En række virksomheder, herunder bl.a. de agroindustrielle virksomheder, servicerer ofte kunder over hele landet,
hvilket kan indebære transport af værktøj, udstyr, reservedele mm. i mindre servicevogne og anhængere. Som
reglerne er i dag, ligestilles sådan landsdækkende transport med transport af gods i lastbiler. Det betyder, at transporten underlægges omkostningstunge regler om køre-hviletid, krav om fartskriver etc., selvom der er tale om en helt
anden transportform. Dermed optræder reglerne reelt som en begrænsning for udvikling og vækst i sektoren. Derfor
bør kørsel i varebil med totalvægt mellem 3.500 og 7.500 kg. for virksomheder/køretøjer, hvor godstransport ikke er
den primære funktion, fritages.

Udnyt de digitale muligheder
Myndighederne digitaliserer for tiden en lang række borger- og virksomhedsrettede serviceydelser. Det er afgørende,
at virksomhederne ikke oplever forringet service ved digitaliseringen. Tværtimod bør øget brug af internetbaserede
systemer lette virksomhedernes administrative byrder. For at det kan ske, er det afgørende, at de offentlige IT-systemer fungerer effektivt, og at der er fuld og tilstrækkelig adgang til internet i alle dele af landet.

Bioøkonomi, energi og ressourcer
For at nå regeringens målsætning om et Danmark fri for fossile brændsler i 2050 er det afgørende, at der satses
på det store forretningsmæssige potentiale indenfor genanvendelse, recirkulering og udnyttelse af rest- og affaldsprodukter fra landbrugs- og fødevareproduktionen.

Ambitiøs handlingsplan for den biobaserede økonomi
Regeringen bør opprioritere, koordinere og forstærke de nationale politiske tiltag, der vedrører en biobaseret
økonomi, gennem etablering af en egentlig strategi og handlingsplan. Heri skal fremgå en række klare mål, som Danmark skal nå i 2020, 2025, 2035 og 2050. Det vil sikre et klart fokus og stabile rammevilkår for udviklingen af den
biobaserede økonomi.
Regeringen bør i forlængelse heraf, i samarbejde med relevante nationale erhvervsorganisationer og virksomheder,
deltage aktivt i relevante internationale fora og processer, som f.eks. EU, OECD og FAO, for også her at fremme
vilkårene for en bæredygtig og økonomisk holdbar biobaseret økonomi.

Skab det forretningsmæssige grundlag for bioraffinering
Regeringen skal arbejde på at skabe markedstræk, der kan motivere etableringen af stor-skala bioraffineringsprocesser baseret på den gule biomasse. Det omhandler afsætningen af de produkter, som et stor-skala bioraffinaderi vil
kunne producere. Det er afgørende, at bioraffinering og de forretningsmæssige muligheder heri udnyttes til gavn
for de relevante erhverv og Danmark som helhed. Følgende elementer bør indgå i arbejdet på at skabe det forretningsmæssige grundlag for stor-skala bioraffinering i Danmark:
- Et krav om at blande nominelt 2,5 pct. biobrændstoffer i benzinen. Biobrændstofferne skal være baseret på
		 affalds- og restprodukter fra landbrugsproduktionen. Dette vil bidrage til at nå EU’s krav om 10 pct. vedvarende
		 energi i transport i 2020.
- Et specifikt mål for iblandingskrav i EU’s 2030-målsætninger for energi og klima. Det er der ikke i dag.
- Danmark bør sætte sig i spidsen for arbejdet med at etablere en europæisk certificeringsordning af bio		 baserede materialer og produkter, således at indkøbere og forbrugere kan være sikre på bæredygtigheden.
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Ambitiøs
handlingsplan
for den
biobaserede
økonomi

2,5 pct. biobrændstoffer
i benzinen

Europæisk certificeringsordning
af biobaserede materialer
og produkter
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Vækstrettet videnpolitik
Videnpolitikken spiller en central rolle i forhold til at sikre Danmarks produktivitet og konkurrenceevne. Virksomheder, der forsker og innoverer, har bedre produktivitetsudvikling og dermed bedre mulighed for at klare sig i den
internationale konkurrence end andre virksomheder. For at skabe det bedst mulige grundlag for vækst skal forsknings- og udviklingspolitikken tage udgangspunkt i erhvervslivets behov, så det kommer virksomheder til gode i den
daglige forretning. På f.eks. fødevareområdet har Danish Food Cluster stor mulighed for at blive den paraply, der
samler viden og ekspertise til gavn for erhvervet.

Styrket strategisk forskning
Den strategiske forskning, der målretter forskningen til samfunds- og erhvervsmæssige udfordringer, er et afgørende
bidrag til væksten. En succesfuld videnpolitik kræver stabile rammer om forskningsbevillingerne. Kun på den måde
udvikles og opretholdes de kompetente forskningsmiljøer og de frugtbare samarbejder mellem universiteter og
virksomheder. Der er derfor behov for mindst at fastholde det nuværende niveau for strategisk forskning, og bevillingsmæssig kontinuitet indenfor de områder, hvor Danmark har sine styrkepositioner. Landbrug & Fødevarer foreslår fokus på forskning i:
- Vækst, produktivitet og ressourceeffektivitet
- Sundhed, sikkerhed og kvalitet
- Kvalitetsproteiner til foder og fødevarer

Vækstorienteret fødevareforskning og innovation
Fødevareerhvervet i Danmark er særdeles videntungt. For at bibeholde den danske styrkeposition på området i
fremtiden, er der behov for, at forskningen gøres erhvervsrettet. Eksempelvis bør der etableres en særlig forskningssatsning med fokus på produktionsteknologi og fødevareforarbejdning, som understøtter erhvervets fortsatte
internationale konkurrenceevne. Derudover bør der i 2014 prioriteres etablering af et offentligt-privat innnovationspartnerskab om ressourceeffektiv fødevareproduktion, der bygger videre på den danske fødevareklynges internationale styrker.

Styrket offentlig-privat vidensamarbejde
Det skal være nemmere at kommercialisere den viden, der produceres på de danske universiteter. Derfor skal rammerne for offentlig-privat samarbejde om forskning, udvikling og innovation styrkes og forenkles, herunder bl.a.
håndteringen af rettigheder til viden.
I den forbindelse er videnspredning bl.a. via de såkaldte GTS-institutter en afgørende faktor for at skabe vækst. Derfor er der behov for, at den nye Danmarks InnovationsFond har stærkt fokus på videnspredning.

Aktiv brug af myndighedsberedskab
Det forskningsbaserede myndighedsberedskab er afgørende for erhvervet og bør prioriteres, bl.a. via resultatkontrakter med fokus på effekt og relevans. Der bør tages udgangspunkt i forskning, som understøtter vækst, produktivitet og ressourceeffektivitet på langs ad hele fødevaresektorens værdikæde. Endvidere bør forskningen understøtte
fødevareerhvervets fortsatte evne til at levere sunde, sikre og kvalitetsfødevarer til de globale markeder, herunder
fokus på fødevaresikkerhed og dokumentation og kvalitetsegenskaber.
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“Der bør tages udgangspunkt
i forskning, som understøtter
vækst, produktivitet
og ressourceeffektivitet“

36

Verdens bedste arbejdsstyrke
Det danske uddannelses- og beskæftigelsessystem er blandt verdens dyreste, så det skal sikres, at systemet honorerer de krav, som erhvervslivet stiller til arbejdskraften.
Adgang til kompetent arbejdskraft er et afgørende rammevilkår for dansk erhvervsliv. Ikke desto mindre har virksomhederne løbende svært ved at finde den relevante arbejdskraft. Således viser en undersøgelse blandt Landbrug
& Fødevarers virksomhedsmedlemmer, der tæller fødevare- og agroindustrielle virksomheder, at knap halvdelen en
eller flere gange har været nødsaget til at hente udenlandsk arbejdskraft på grund af mangel på dansk arbejdskraft.

Beskæftigelsesindsatsen
Jobmarkedet er presset i Danmark. Det betyder, at jobsøgende ikke kan tillade sig, at sige nej til et jobtilbud med
den begrundelse, at det ikke er ”drømmejobbet”. Samtidig har Danmark et af verdens dyreste offentlige beskæftigelsessystemer. Derfor er det rimeligt at forvente, at systemet fungerer. Landbrug & Fødevarer foreslår, at beskæftigelsesindsatsen i Danmark reformeres ad følgende retningslinjer:

Beskæftigelsesindsatsen skal effektiviseres og tættere på virksomhederne
Det er afgørende, at beskæftigelsesindsatsen fokuserer på ledige og virksomheder, der har svært ved at opnå et reelt
jobmatch. Det betyder bl.a., at den virksomhedsrettede indsats bør opprioriteres og synliggøres overfor erhvervslivet,
regionalt og lokalt.
Samtidig skal der etableres en kompetencestrategi for medarbejdere i beskæftigelsessystemet. Der bør være fokus
på, at medarbejderne i beskæftigelsessystemet har de rette kompetencer til at hjælpe de ledige i job, bl.a. ved at
have tæt samarbejde med og kendskab til det lokale erhvervsliv samt ved at have en relevant faglig baggrund og
opdaterede kompetencer.
Endelig er der behov for at afbureaukratisere beskæftigelsessystemet, der skal gøres enkelt og forståligt. F.eks. skal
unødige overlap i aktørernes opgaver overfor de ledige afskaffes, så ansvaret for den ledige er helt entydigt.

Der skal altid være en gevinst ved at tage et arbejde
Det bør være en løbende politisk opgave at sikre, at der i Danmark altid er økonomisk gevinst for den ledige ved at
tage et arbejde. Således skal de offentlige overførsler og skattesystemet sikre, at der ikke opstår uhensigtsmæssige
økonomiske incitamenter.
Det betyder omvendt også, at man ikke bør straffe folk, der tager f.eks. et kortvarigt, sæsonbetonet arbejde. Modregningen i ydelserne må ikke betyde, at sæsonbetonet beskæftigelse bliver uattraktivt.
Endelig skal ledige skal have mulighed for i en periode at påtage sig arbejde på et andet lønniveau end deres
forudgående beskæftigelse, uden at dette vil have negative konsekvenser for deres dagpengekompensation.

Aktivering skal være jobrettet
Der bør ske en aktiv prioritering i beskæftigelsessystemets værktøjer, således at indsatsen målrettes de redskaber,
der giver de bedste effekter. Bl.a. derfor bør den virksomhedsrettede aktivering opprioriteres. De aktiveringsredskaber, der har en begrænset og til tider negativ effekt på at få de ledige i varigt job, skal fjernes helt. Uddannelse i
beskæftigelsessystemet skal være klart rettet mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. En afskaffelse af
ineffektive ordninger kan give et provenu, der kan anvendes til den virksomhedsrettede indsats.
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Nytænkning af den statslige refusion til kommunerne
Regeringen har bebudet, at refusionssystemet skal gennemgås og evt. ændres. Det er i den forbindelse afgørende, at
systemet udformes, så det giver klare incitamenter til at hjælpe de ledige hurtigst muligt i ordinære job. Samtidig bør
organiseringen af beskæftigelsesindsatsen og refusionssystemet ændres, så det bl.a. tilskynder til at samarbejde og
formidle job på tværs af kommunegrænser.

Uddannelse
Kompetente og engagerede medarbejdere er en væsentlig forudsætning for højere produktivitet, øget vækst og
dermed flere job i virksomhederne. Det er uddannelsessystemets opgave at sikre, at eleverne kommer derfra med
stærke kompetencer, der kan bruges til at skabe værdi i samfundet og virksomhederne.

Fleksibilitet og sammenhæng mellem uddannelserne
Der bør være bedre forbindelse og progression i hele uddannelsessystemet, så de studerende ikke støder ind i blindgyder, når de ønsker at uddanne og opkvalificere sig. Uddannelserne skal derfor ses som en uddannelseskæde med
mulighed for at læse videre. Det gælder f.eks. mellem jordbrugs- og fødevareuddannelserne og over til naturvidenskabelige uddannelser.

Kvalitetsløft i folkeskolen
Der er brug for flere timer i relevante fag som f.eks. dansk og matematik, så de foreslåede optagelseskrav til erhvervsuddannelserne kan honoreres. Det er også vigtigt, at den praktiske og anvendelige erhvervsrettede undervisning
bliver styrket, når den nye folkeskolereform med mere undervisningstid skal foldes ud.

Brobygning og fleksibilitet mellem uddannelsesniveauerne
Overgangen fra folkeskolen til erhvervsskolerne bør styrkes ved øget brug af 10. klasse-forløb, hvor man gennem brobygningsforløb snuser til erhvervsuddannelsen og gerne tager dele af erhvervsuddannelsen og 10. klasse samtidig.
Derudover skal erhvervsuddannelserne give direkte adgang til erhvervsakademiuddannelserne og adgang til flere
professions- og universitetsbacheloruddannelser.

Genindførelse af praktikpladspræmien
Praktikpladspræmie-ordningen i landbruget og andre erhverv blev sparet væk med finansloven for 2014. Ordningen
var finansieret af AER-midlerne (nu AUB) således, at alle arbejdsgivere betaler til de virksomheder, der er parate til at
stå for de unges oplæring. Erfaringerne med praktikpladspræmien er positive, og ordningen har bidraget til at øge
antallet af praktiksteder til de unge under uddannelse.

Forbedret EUX-støtte
De EUX-studerende bør støttes og løftes ved f.eks. fremover at kunne få SU-støtte eller højere AUB-refusion, så det
økonomiske incitament for erhvervsstudenterne styrkes, og så udgifterne i forbindelse med praktikperioden bliver
reduceret.

Voksen- og efteruddannelsessystemet skal have positive beskæftigelseseffekter
VEU-systemet bør gennemgås systematisk, så det sikres, at tilbuddene bidrager til produktivitet og vækst i Danmark
og har reelle beskæftigelseseffekter.
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Forslagenes provenu- og
beskæftigelsesmæssige effekter
Alle Landbrug & Fødevarers forslag vil have en positiv effekt på vækst og udvikling i samfundet, ligesom størstedelen
har en konkret, positiv beskæftigelseseffekt. De fleste forslag er tilmed provenuneutrale. En stor del af forslagene er
dog vanskelige at kvantificere, både hvad angår pris og effekt, men vil have en positiv effekt på beskæftigelsen og på
erhvervslivets indtjening.
Samlet set vurderes forslagene at bidrage med mindst 8.200 arbejdspladser i 2020. Finansieringsbehovet er på godt
8 mia. kr., som Landbrug & Fødevarer foreslår dækket via de finansieringskilder, der oplistes bagest. For erhvervslivet
indebærer det isoleret set en lettelse i rammevilkårene på minimum 8,3 mia. kr., men formentlig væsentligt mere,
fordi effekten af en række af forslagene ikke er konkret estimeret, men forventes at være positiv.

Forslag

Værdi for erhvervslivet, Finansieringsbehov,
mio. kr.
mio. kr.

Beskæftigelseseffekt i
erhvervslivet (år 2020)

Konkurrencedygtigt
omkostningsniveau
Afløftning af PSO-afgift

3.800

5.500

6.500

Forsyningssikkerhedsafgiften opgives

700

1.000

1.400

NOx-afgiften sænkes

450

500

100

Forenkling af energiafgiftssystemet

120

120

Gavnlig jobeffekt

85

85

Gavnlig jobeffekt

Stærkt positiv

0

Gavnlig jobeffekt

1.600-3.300

0

Gavnlig jobeffekt

Danske harmonikrav på EU-niveau

Stærkt positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Smidighed ved produktionsudsving

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Effektiv optagelsesprocedure på Teknologilisten

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Én indgang til det offentlige

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Faste tidsfrister for offentlig
sagsbehandling

Stærkt positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Centralisering af KO-kontrollen

Stærkt positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Mere effektiv og bedre kontrol

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Lige konkurrence for sundhedsfremmende produkter

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Målrettet dyrevelfærd for kvæg

825

0

Gavnlig jobeffekt

Styrket incitamentstruktur
i kødkonkontrollen

Bedre regulering
Lovreform på miljøområdet
Målrettet regulering
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Provenu- og
beskæftigelsesmæssige effekter

Samlet set vurderes forslagene at
bidrage med mindst 8.200 arbejdspladser i 2020

Forslag

Værdi for erhvervslivet, Finansieringsmio. kr.
behov, mio. kr.

Beskæftigelseseffekt i
erhvervslivet (år 2020)

Investeringer i produktion
Lettelse af bo- og gaveafgiften

800

200

Styrkelse af Vækstfonden og Landbrugets
Finansieringsbank

Stærkt positiv Afhænger af konkret
implementering

Gavnlig jobeffekt

Udskydelse af ejendomsavancebeskatning
ved sælgerfinansiering

Stærkt positiv

Beskedent

Gavnlig jobeffekt

Positiv

Beskedent

Gavnlig jobeffekt

Stærkt positiv Afhænger af konkret
implementering

Gavnlig jobeffekt

Lempelse af reglerne for succession
Lavere tinglysningsafgift for nyetablerede
og ved jordfordeling

800

Bedre mulighed for opsparing
i Virksomhedsordningen

Positiv

50

Gavnlig jobeffekt

Etableringsfond

Positiv

Beskedent

Gavnlig jobeffekt

Investeringsfond

Positiv

Beskedent

Gavnlig jobeffekt

Udligningsfond

Positiv

Beskedent

Gavnlig jobeffekt

Fradrag for investeringer i naturprojekter

Positiv Afhænger af konkret
implementering

Gavnlig jobeffekt

Sænkelse af aktieavanceskat

Positiv Afhænger af konkret
implementering

Gavnlig jobeffekt

Medarbejderinvesteringsselskaber

Stærkt positiv Afhænger af konkret
implementering

Gavnlig jobeffekt

Særlig pulje i Landbrugets Finansieringsbank

Stærkt positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Positiv Afhænger af konkret
implementering

Gavnlig jobeffekt

Tidligere nedrivningsfradrag

Fair og bedre konkurrenceevne
Ny model for implementering af EU-regler

Stærkt positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Serviceeftersyn og nabotjek

Stærkt positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Styrket Fødevarestyrelses eksportarbejde

Positiv

4

Gavnlig jobeffekt

Fjern gebyret på eksportcertifikater

Positiv

10

Gavnlig jobeffekt

Opprioritering af statskonsulenttjenesten

Positiv

5

Gavnlig jobeffekt

Stærkt positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Reform af konkurrencemyndighederne

Styrket eksportpolitik

Flere frihandelsaftaler
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Forslag

Værdi for erhvervslivet, Finansieringsmio. kr.
behov, mio. kr.

Beskæftigelseseffekt i
erhvervslivet (år 2020)

Biobaseret økonomi, energi
og infrastruktur
Strategisk udvikling af havnene

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Flere modulvogntog

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Målretning af lovgivning for erhvervskøretøjer

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Udnyttelse af digitalisering

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Handlingsplan for bioøkonomien og de
internationale rammer

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Stærkt positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Stærkt positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Langsigtet finansiering

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Styrket OP-vidensamarbejder

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Aktiv brug af myndighedsberedskab

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Stærkt positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Sikre gevinst ved at arbejde

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Jobrettet aktivering

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Nytænkning af refusionssystemet

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Fleksibilitet og sammenhæng ml. uddannelser

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Stærkt positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Brobygning ml. uddannelsesniveauerne

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Forbedret EUX-støtte

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Praktikpladspræmie

Positiv Afhænger af konkret
implementering

Gavnlig jobeffekt

VEU-systemet skal skabe beskæftigelse

Positiv

0

Gavnlig jobeffekt

Min. 8.380 mio. kr.

8.074 mio. kr.

Min. 8.200
arbejdspladser

Forretningsmæssigt grundlag for bioraffinering

Vækstrettet videnpolitik
Strategisk forskning

Arbejdsstyrken
Effektiviseret og virksomhedsrettet
beskæftigelsesindsats

Kvalitetsløft i folkeskolen

Samlet effekt

Anm.: Skøn er foretaget vha. den økonomiske model ADAM. Lettelser og finansieringsbehov er angivet før tilbageløb og adfærdsændringer.
Lettelsen for erhvervslivet samt beskæftigelseseffekten af en række forslagene er ikke estimeret, men er vurderet positiv. Den angivne lettelse og beskæftigelseseffekt vil således reelt kunne være højere.
Beskæftigelseseffekten er beregnet for 2020 og før eventuelle tiltag til finansiering, der evt. kan reducere effekterne.
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Forslag til finansieringskilder
Der skal findes finansiering for at gøre det muligt at gennemføre de af forslagene, der medfører reduktioner i det
offentlige provenu. Landbrug & Fødevarer mener, at finansieringen skal findes via offentlige effektiviseringer og omprioriteringer. Dette kan samtidig indebære en overflytning af personer fra offentlig til privat beskæftigelse. Der kan
endvidere være en påvirkning af den samlede, skønnede beskæftigelseseffekt, når finansieringen findes via offentlige effektiviseringer mv. Effekten afhænger af den konkrete udmøntning af finansieringen.
I det følgende er opregnet en række konkrete forslag til finansieringskilder, der kan tages i brug. Som det fremgår,
indebærer forslagene et finansieringspotentiale på mindst 6,6 mia. kr., og forventeligt et betydeligt større beløb.

Lavere offentligt forbrug end forventet i 2013
Det offentlige forbrug for 2013 har vist sig 5 mia. kr. lavere end forventet. Det er midler, der kan anvendes i forbindelse med en ny vækstpakke.

Aktiv arbejdsmarkedspolitik
Danmark har udviklet et fleksibelt arbejdsmarked med en række tiltag til at sikre smidig overgang mellem beskæftigelse og arbejdsløshed. Udover dagpenge mv. er der etableret en række aktiveringstiltag. Udgifterne til disse udgør
ca. 16 mia. kr. om året – svarende til mere end 1,1 % af BNP. Undersøgelser viser, at der er stor forskel på de enkelte
ordningers rentabilitet. Bl.a. Det Økonomiske Råd har påpeget, at der kan være et effektiviseringspotentiale på området, ligesom Carsten Koch-udvalgets anbefalinger omfatter lavere udgifter. Landbrug & Fødevarer mener således,
at det er realistisk at gennemføre en effektivisering på området. Eksempelvis vil en effektivisering på blot 10% kunne
indbringe et provenu på 1,6 mia. kr., men potentialet vurderes at være betydeligt større.
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Offentlige effektiviseringer
Det vurderes, at der generelt er betydelige potentialer i øget effektivisering i den offentlige sektor. Man kan tage flere
midler i brug i den sammenhæng. En undersøgelse viste allerede i 2007 et potentiale på 10 % effek-tiviseringer ved
systematisk brug af LEAN i det offentlige. Og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har påpeget, at der er udbredte
positive erfaringer med brug af konkurrenceudsættelse og offentlig-privat samarbejde, men at den offentlige sektor
hvert år kun udbyder opgaver for ca. 92,5 mia. kr. ud af et potentiale på ca. 377 mia. kr.

Ligestilling af ansættelsesforhold
Lønforskelle mellem privat og offentligt ansatte er i dag i høj grad udjævnet, og lønstigningstakten har siden 2009 ligget højere i det offentlige end på det private arbejdsmarked. Samtidig findes der en række ordninger i den offentlige
sektor, der generelt ikke genfindes i den private sektor, f.eks. betalt frokostpause, omsorgsdage og længere barselsorlov med løn. Det bør her overvejes at ligestille offentligt ansatte med privatansatte. Ydermere kunne det overvejes
at genindføre en karensdag ved sygdom – de offentlige overenskomster giver i dag ret til fuld løn under sygdom,
mens praksis er varierende på det private marked.

Regional erhvervsindsats
Der anvendes i dag betydelige midler til administration og medfinansiering af EU’s midler til regional erhvervsudvikling. Nettodriftsudgifterne til regional erhvervsudvikling udgør ca. 0,5 mia. kr. årligt, og der anvendes over 300 mio.
kr. i administration. Der ydes årligt ca. 492 mio. kr. i tilskud fra EU’s regional- og socialfond. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om udgifterne og det administrative set-up står mål med de gavnlige effekter. Der bør derfor foretages en
omprioritering og effektivisering af indsatsen.

Forslagene indebærer
et finansieringspotentiale
på mindst 6,6 mia. kr. *

* og forventeligt et betydeligt størrre beløb

Grafisk udarbejdelse: Prikken Design & Produktion A/S, Marts 2014.
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