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Forord
Danmark har høj velstand sammenlignet med andre lande. Det har bl.a. gjort det muligt at have et veludbygget
sundhedsvæsen og fri uddannelse af høj kvalitet. En fortsat vækst er altafgørende for, at vi i fremtiden kan
opretholde disse velfærdsgoder.
Her og nu står Danmark imidlertid i en situation med lav økonomisk vækst og øget international konkurrence.
Det er virksomhedernes eksport, der tjener pengene ind til Danmark. Danmark skal derfor producere varer og
ydelser, der kan konkurrere med andre lande og herved skabe arbejdspladser og indtægter. Det giver råderum til
nye investeringer, som igen sikrer grundlaget for fortsat velfærd.
Eksporten kan stadig være vækstlokomotivet i dansk økonomi, hvis vi formår at fastholde og øge vores
markedsandele. især på de fjerne markeder, hvor der sker en voldsom vækst i disse år, f.eks. Brik-landene
(Brasilien, rusland, indien og kina).
Det er væsentligt, at væksten ikke sker på baggrund af en kortsigtet udnyttelse af ressourcerne. Vi må tage de internationale udfordringer seriøst og skabe grundlag for en global, bæredygtig vækst. Vi har således en forpligtelse
til at skabe en intelligent produktion, der gradvist gør os uafhængige af fossile kilder og samtidig sikrer livskvalitet
og fødevarer til en stigende befolkning. Det handler i høj grad om, at væksten understøtter en bioøkonomisk
omstilling, hvor fødevare-, materiale- og energiproduktion tænkes tæt sammen med grønne gevinster.
Vækst og udvikling kommer dog ikke af sig selv. Det kræver en massiv indsats fra virksomhederne, som skal udvikle stadig bedre produkter, være endnu mere effektive og etablere bæredygtige produktionssystemer. Og det
kræver en fokuseret politisk indsats, så der skabes gode rammevilkår for ny vækst.
Danmark bør derfor sætte stærkt fokus på at etablere de bedst mulige rammer for ny vækst. Dette gælder ikke
mindst i forhold til de styrkepositioner, der også i fremtiden vil skabe vækst og beskæftigelse.
Det handler om, at man sammen skaber og realiserer et vækstpotentiale.
På den baggrund har Landbrug & Fødevarer udarbejdet en række forslag til nye initiativer, der vil forbedre rammerne for ny udvikling og beskæftigelse i Danmark.
målet er, at Danmark også i fremtiden er en vækstnation.
God læselyst!

Carl aage Dahl
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Indledning
Økonomisk vækst er en forudsætning for at bevare vores veludbyggede velfærdssamfund. Derfor skal Danmark
være en vækstnation. Det kræver, at vi har et stærkt fokus på at skabe gode rammer, så erhvervslivet kan skabe
eksport, indtægter og arbejdspladser.
Det danske samfund står imidlertid overfor en række udfordringer i forhold til konkurrenceevne og vækst. Danmark har gennem en årrække haft store produktivitetsmæssige problemer, jf. figuren nedenfor. Produktiviteten
i Danmark har været faldende gennem en årrække. Fortsætter denne udvikling, kan Danmark imødese en fremtid, hvor vi vil opleve en generel forringelse af velstanden. Den enkelte dansker vil blive relativt fattigere og få
lavere forbrugsmuligheder, og der må skæres i kvaliteten og udbuddet af den offentlige service.
For erhvervslivet betyder den lave produktivitetsvækst - sammen med det høje løn- og afgiftsniveau - at danske
virksomheders konkurrenceevne bliver forringet. Derfor oplever virksomhederne, at deres markedsandele er under pres på eksportmarkederne. Samtidig presses den danske produktion til hjemmemarkedet af importerede
udenlandske varer. Konsekvensen kan blive, at danske virksomheder lukker produktionen eller flytter til udlandet.
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Danmark har en række styrkepositioner, der kan skabe fornyet og vedvarende vækst og beskæftigelse. Fødevareerhvervet, der bidrager med ca. 20 pct. af Danmarks eksportindtjening og ca. 140.000 arbejdspladser, er et
eksempel på et erhverv med stort udviklingspotentiale. Erhvervet er præget af høj effektivitet og kan bidrage
konstruktivt til løsningen af de samfundsmæssige udfordringer omkring vækst, miljø, klima mv.
Det er vigtigt, at væksten skabes på en balanceret måde. Der bør ikke ske en kortsigtet udnyttelse af miljø og
ressourcer, men derimod skabes rammer for en bæredygtig vækst – også i fremtiden. Som led heri er den danske fødevaresektor klar til at skabe en bioøkonomisk omstilling, hvor fødevare-, materiale og energiproduktion
tænkes tæt sammen med grønne gevinster. I fremtidens biobaserede samfund skal planter og afgrøder ikke udelukkende opfylde fødevare- og foderbehov. De skal også indgå som byggesten i fremtidens biologisk baserede
materialer og anvendes til energiproduktion.
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“Produktiviteten i
Danmark har været
faldende gennem
en årrække”
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Hvad har betydning for
vækst i danmark?
På mange måder har Danmark et godt udgangspunkt for at skabe vækst. Vi har en veluddannet arbejdsstyrke,
et stærkt forskningsmiljø, en udbygget infrastruktur, en stor men relativt velfungerende offentlig sektor, en rimelig
sund samfundsøkonomi og lav offentlig gæld. Desuden spiller det positivt ind, at danske virksomheder generelt
er orienterede mod de internationale markeder, at vi har et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked, og at
mange danskere deltager på arbejdsmarkedet.
Samtidig er der en række forhold, som udfordrer mulighederne for ny vækst i Danmark. Den høje lønudvikling gør
det dyrt at producere i Danmark. arbejdstiden er blandt de laveste i OECD-landene, og i de kommende år vil der
være færre i den arbejdsdygtige alder. En for stor andel af arbejdsstyrken er beskæftiget i den offentlige sektor,
og vi har betydelig offentlig regulering. Det danske skatte- og afgiftsniveau er blandt de højeste i verden. Samtidig
er vi kun middelmådige til at skabe fornyelse og innovation, herunder fx at nyttiggøre og kommercialisere forskningsresultater.

arbejdsstyrken

Forskning og udvikling

international åbenhed

Energi og bæredygtighed

Skatter og afgifter

Offentlig regulering

Finansielle rammer

Vækst og udvikling i Danmark

i figuren ovenfor er de grundlæggende rammebetingelser for vækst i balance illustreret. Figuren kan ses
som”Vækstens Syv Søjler”. Landbrug & Fødevarer har en vision om at lade Danmarks fortsatte vækst og velstand
bygge på et effektivt og moderne erhvervsliv, der samtidig er med til at løse en række samfundsmæssige udfordringer. Det er en vision, hvor landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager til vækst i det danske samfund og
skaber job til endnu flere end de 140.000, som erhvervet i dag beskæftiger, samtidig med at erhvervet forsyner
en stadig større befolkning både med fødevarer, viden og ny teknologi – med respekt for natur og miljø.
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Det kræver en dobbelt indsats: Det kræver effektivitet og innovation i erhvervet. Og det kræver forbedring
af de politisk fastsatte rammevilkår. Det er derfor nødvendigt at sætte fokus på de syv søjler, der skal sikre, at
erhvervslivet fortsat kan klare sig i den internationale konkurrence.
• Udviklingen af de danske virksomheder er stærkt afhængig af adgang til kapital til brug for nyinvesteringer.
Uden denne adgang vil udviklingen standse, og Danmark vil ikke længere følge med den tekniske udvikling i
de øvrige OECD-lande.
• Den tiltagende offentlige regulering virker hæmmende for væksten. Det er vigtigt, at den offentlige regulering medfører færrest mulige administrative byrder, bl.a. ved øget brug af incitamentsbaseret regulering.
• Virksomhedernes konkurrenceevne er endvidere stærkt påvirket af skatte- og afgiftstrykket. Skatter og afgifter bør holdes på et lavt niveau og tilrettelægges, så de tager hensyn til konkurrenceevnen.
•	Med en global befolkning i hastig vækst opleves et voksende pres på verdens tilgængelige vand-, fødevare-,
natur- og fossile ressourcer. Det er derfor nødvendigt, at den fremtidige vækst er baseret på en bæredygtig
tilgang.
• Eksport af varer og tjenesteydelser vil øge væksten og beskæftigelsen. Det er derfor centralt at øge samhandel og eksport.
• De danske virksomheder skal konkurrere på effektivitet, viden og kvalitet. Via målrettet forskning, udvikling
og innovation skal produktiviteten øges i virksomhederne.
• Ligeledes er det af central betydning, at der et bredt, fleksibelt og kvalificeret arbejdsudbud.
I det følgende er der en gennemgang af de syv søjler, der danner fundamentet for væksten i Danmark. Der er
endvidere anført en række konkrete forslag til forbedring af rammevilkårene på hvert område – så vi kan opnå
målet om ny vækst og udvikling i Danmark.

“Den tiltagende
offentlige regulering
virker hæmmende
for væksten”
Side 8

Finansielle rammer
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 adgangen til risikovillig kapital en forudsætning for etablering af nye virksomheder og generationsskifte.
I kølvandet på den finansielle krise er der både nationalt og internationalt iværksat en række tiltag, der skal sikre
den finansielle stabilitet. Disse initiativer vil gøre det finansielle system mere robust, men også medføre øgede
omkostninger for de finansielle institutter, hvorved prisen på kapital vil stige. Det er afgørende, at tidshorisonten
for implementeringen er tilstrækkelig til, at disse initiativer ikke forringer virksomhedernes kreditadgang. Samtidig må de nye regler respektere de særlige karakteristika i det velfungerende danske realkreditsystem.
Situationen i den finansielle sektor gør det svært for især små- og mellemstore virksomheder (SMV’er), herunder
landbrugs- og fødevarevirksomhederne, at fremskaffe kapital til nye investeringer. Virksomhederne oplever derfor at blive begrænset i deres vækst- og udviklingsaktiviteter.
Konkret i forhold til fødevareerhvervet kan de manglende investeringer i landbruget på sigt betyde, at fødevarevirksomhedernes råvaregrundlag er truet, og at produktionen vil mindskes. I en sådan situation risikerer Danmark
at gå glip af store eksportindtægter og beskæftigelsesmuligheder, ikke mindst i yderområderne.
Det er således vigtigt for Danmark at have en velfungerende finansiel sektor. Finansieringsmulighederne for
små og mellemstore virksomheder er imidlertid blevet forringet siden finanskrisens start, jf. figuren nedenfor. I
en situation hvor adgangen til lånekapital i penge- og realkreditinstitutter er begrænset, kan store virksomheder
benytte eksempelvis virksomhedsobligationer til finansiering af nye investeringer. Denne finansieringskilde kan
SMV’erne imidlertid ikke benytte sig af, da de set fra en investorvinkel er for små.
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Landbrug & Fødevarer foreslår følgende konkrete initiativer:
SMV’ernes muligheder for at udstede virksomhedsobligationer bør øges
Mange små- og mellemstore virksomheder har fortsat svært ved at skaffe kapital til nye investeringer.
En øget adgang til at finansiere lån via erhvervsobligationer kan være med til at sikre den nødvendige kapital.
Ordningen for vækstkaution bør styrkes
De finansielle institutter er fortsat stærkt tilbageholdende med at påtage sig risiko, bl.a. overfor udlån til landbrugs- og fødevaresektoren. Samtidig er der et væsentligt afsætningspotentiale for erhvervet, herunder etablering af nye afsætningsmuligheder i f.eks. BRIK-landene. For at udnytte vækstpotentialet er det nødvendigt, at
vækstkautionsordningen videreføres og styrkes.
Etableringsordning til at sikre dynamik og udvikling i fødevareerhvervet
Nye unge kræfter sikrer omstilling og dynamik. Det er imidlertid meget kapitalkrævende at etablere sig som
landmand . Samtidig kræver det en betydelig egenkapital at gennemføre et generationsskifte. En statsgaranti for
yderligt placerede lån vil sikre dynamik og fornyelse på markedet ved at gøre det muligt for den unge at finansiere
et ejendomskøb i konkurrence med etablerede landmænd.
Risikovillig kapital til investeringer i biobaseret energi 		
Produktionen af biobaseret energi medfører en række samfundsmæssige fordele, bl.a. en effektiv og forøget forsyningssikkerhed på energiområdet samt reduceret udledning af drivhusgasser. Der er store startomkostninger
forbundet med etableringen af produktionsanlæg, der kan udnytte dette potentiale. De finansielle udfordringer
ved etableringen af sådanne anlæg kan imødegås ved at allokere risikovillig kapital til disse investeringer eller ved
at udbygge de statslige garantiordninger.

Finansiering sikrer beskæftigelse
– særligt i yderområderne
Landbrugs- og fødevareerhvervet udgør i yderkommunerne 12,7 pct. af den samlede beskæftigelse,
mens sektoren udgør 8,9 pct. af den samlede beskæftigelse i landkommunerne.
Flere landbrug har i dag et stort effektiviseringspotentiale, men den finansielle krise har bremset
muligheden for at opnå kapital til vækst. Vækstfondens ordning for vækstkaution har sikret udvikling
og vækst på en række bedrifter.
Den statslige kautionsordning har således medvirket til at opretholde, udvide og modernisere landbrugsproduktionen, samtidig med at der er fastholdt arbejdspladser i lokalområdet.

Side 10

“En statsgaranti for
yderligt placerede
lån vil sikre dynamik”
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Offentlig regulering
God offentlig regulering med færrest mulige administrative byrder er af central betydning for vækst og konkurrenceevne. Analyser viser, at når de administrative byrder reduceres med 1 pct., så forbedres BNP med en faktor
1,4. Det er derfor problematisk, at virksomhederne i stigende grad oplever en øget regulering.
Der har gennem flere år været fokus på virksomhedernes administrative byrder. Alligevel viser en undersøgelse
blandt Landbrug & Fødevarers virksomhedsmedlemmer, at virksomhederne oplever, at de administrative byrder
er steget betydeligt gennem de seneste tre år. Virksomhederne oplever endvidere, at administrative byrder og
lange offentlige sagsbehandlingstider er hæmmende for væksten, og at de offentlige regler er svære at forstå.
Samtidig øger de administrative byrder presset på de offentlige systemer.
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Der ligger fortsat et stort uudnyttet potentiale i en bedre koordinering og samtænkning af regler. Eksempelvis på
natur- og miljøområdet, hvor der pt. er 54 love, 518 bekendtgørelser og 285 cirkulærer. En mere overskuelig og
ensrettet lovgivning vil frigive ressourcer til produktive formål - både i virksomhederne og hos myndighederne,
der i øjeblikket er præget af lange sagsbehandlingstider og varierende praksis mellem de enkelte kommuner.
Effektivisering af den offentlige kontrol er et andet område, der vil frigive tid til mere produktive opgaver i virksomhederne. Gode erfaringer viser, at kontrolbesøg - udover at sikre overholdelse af regler - samtidig kan bidrage
til en positiv dialog med konstruktiv rådgivning mellem myndigheder og virksomhed. Derved kan kontrolbesøgene være med til at sikre løbende udvikling og god performance i virksomheden. Derudover vil øget brug af
effektiv egenkontrol kunne frigive ressourcer i både virksomhederne og hos myndighederne.
En række virksomheder er i dag stærkt påvirket af meget lange sagsbehandlingstider på nogle erhvervsområder,
fx i forhold til miljø- eller byggesager. De lange sagsbehandlingstider bremser udviklingen i erhvervet.

Side 12

Lange sagsbehandlingstider
begrænser vækst og beskæftigelse
Landbrug & Fødevarer har gennemført en analyse, der viser, at ½ års forsinket sagsbehandling i gennemsnit giver en reduktion i beskæftigelsen på 1.300 personer (alene i kødbranchen), et tab på knap 0,6 mia.
kr. i indtægter til erhvervet, og en nedgang i eksporten på godt 0,6 mia. kr.
I dag varierer den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på fx byggeområdet fra 7 dage i den hurtigste
kommune til 297 dage i landets langsommeste kommune.

Landbrug & Fødevarer foreslår følgende konkrete initiativer:
Fastsæt overordnet mål for administrative lettelser, herunder de oplevede byrder
For at sikre fokus og commitment bør der opstilles en konkret målsætning om at lette de administrative byrder
med fx 20 % inden 2015. Derudover bør der etableres et konkret mål for at lette virksomhedernes reelle oplevelse af byrderne.
Faste tidsfrister for offentlig sagsbehandling
Sagsbehandlingen på flere centrale erhvervsområder, heriblandt miljøgodkendelser og byggesagsbehandlinger,
er ofte meget langvarig. Det udgør en væsentlig barriere for virksomhederne, der reelt sættes i stå i sagsbehandlingsperioden. Det koster arbejdspladser og vækst. Der bør derfor fastsættes maksimale sagsbehandlingstider
for det offentlige.
Lovreform på miljøområdet
Miljøreglerne har central betydning for erhvervslivets rammer for balanceret vækst. Reglerne er i dag stærkt
uoverskuelige, og deres grundstruktur stammer fra 1970’erne. En lovreform bør sikre en sammentænkt og
overskuelig lovgivning, som i højere grad sikrer både miljøbeskyttelsen og virksomhedernes vækst og konkurrenceevne.
Det gode kontrolbesøg
Den offentlige kontrol bør koordineres og nytænkes. Kontrolbesøg bør udføres, så virksomhederne - ud over at
blive kontrolleret - oplever, at besøget omfatter konstruktiv rådgivning og dermed bidrager positivt til deres udvikling. Samtidig skal der sikres en fælles forståelse af ”god tone og god praksis” ved kontrolbesøg. Landbrug &
Fødevarer og Fødevareministeriet vil som et pilotprojekt etablere et samarbejde om ”det gode kontrolbesøg”.
Derudover bør anvendelsen af effektiv egenkontrol øges, hvilket vil kunne frigive tid i både virksomhederne og
hos myndighederne.

Ny vækst og udvikling i Danmark - April 2012		

Side 13

Regulering skal være baseret på belastning
Virksomheder skal reguleres efter den reelle miljøbelastning, i stedet for fx efter produktionens størrelse.
Det giver et øget incitament til at tilpasse produktionen i forhold til miljøhensyn mv.
Proportionalitet ved sanktioner
Der skal være mere proportionalitet i sanktioner, så mindre overtrædelser uden væsentlige konsekvenser for
miljø mv. ikke straffes uforholdsmæssigt hårdt. Det gælder fx i forhold til reglerne om krydsoverensstemmelse,
hvor marginale afvigelser kan medføre bøder på 50.000 kr. eller mere. Der skal derimod slås hårdt ned på alvorlige lovbrud.
Gennemgang/LEAN af sagsgange
Der bør iværksættes en række LEAN-projekter, hvor konsulenter og offentlige sagsbehandlere kommer ud i virksomhederne og følger virksomhedens konkrete sagsgange. Det vil give øget viden til at forenkle og effektivisere
regler og offentlige krav. Effektiviseringen skal ske på tværs af myndigheder.
Én indgang til de offentlige myndigheder
Ligesom der i dag findes borgerservice i kommunerne, bør det kun være nødvendigt, at virksomheder skal henvende sig ét sted ved kontakt til myndighederne. Myndighederne bør koordinere indbyrdes, så virksomhederne
ikke skal bruge tid på at henvende sig forskellige steder.
Øget digitalisering
Øget digitalisering rummer store forenklingsmuligheder - under forudsætning af en samlet koordinering, og at
der tages hensyn til, at ikke alle er lige IT-parate. Det er vigtigt, at digitaliseringen indføres på en måde, der ikke
påvirker virksomhederne negativt. Den øgede digitalisering bør medføre, at virksomheder kun skal indberette de
samme ting ét sted, og at de respektive myndigheder trækker oplysninger på tværs.
Konsekvensvurdering af nye lovforslag
Der foretages i dag en vurdering af lovforslags administrative konsekvenser. På samme måde bør der ske en vurdering af nye lovforslags konsekvenser for væksten, herunder konkurrenceevne og eksport.
Konkrete regelforenklinger
Der er fortsat behov for tilpasninger af en række konkrete love, så de i højere grad indtænker erhvervslivets vilkår.
På baggrund af høringer i forhold til hverdagen i erhvervet har Landbrug & Fødevarer udarbejdet et forenklingskatalog med en række konkrete forslag til forenklinger, f.eks. vedrørende miljøgodkendelsesordningen, registreringskrav mv. Kataloget er videreformidlet til myndighederne og kan ses på www.lf.dk.
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Skatter og afgifter
Skatte- og afgiftstrykket har direkte betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, samt beslutningen om at
etablere sig i Danmark eller i udlandet. Det er vigtigt, at man ikke kun ser på enkelte afgifter eller skattesatser, men
at man vurderer virksomhedernes samlede skatte- og afgiftsbelastning i forhold til vores konkurrenter.
Det høje danske skattetryk har afgørende indflydelse på mulighederne for fremtidig velstand og økonomisk
vækst. Motivationen for at arbejde mere falder med stigende skat, og det høje danske skattetryk udhuler reallønnen. Skatten bidrager derfor til at øge lønpresset. De danske lønomkostninger er imidlertid blandt de højeste i
verden, hvilket øger risikoen for, at produktionen flytter ud af landet.
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Det er ikke kun den danske skat på arbejde, der er høj internationalt set. Også det danske afgiftsniveau er meget
højt – og hæmmer dermed erhvervslivets konkurrenceevne.
De danske afgifter har i høj grad udviklet sig med tilfældig knopskydning over tiden. Dette kan indebære utilsigtede, negative konsekvenser for danske virksomheders konkurrencemæssige position i forhold til udlandet. Der
bør derfor gennemføres en omlægning af de danske afgifter på erhvervslivet, så de bedst muligt fremmer konkurrenceevne og vækst – og samtidig tager hensyn til beskæftigelse, miljø og klima samt skabelsen af nye forretningsområder. Skematisk kan man illustrere afgifternes konsekvenser for konkurrenceevnen ud fra følgende figur.
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Produktion

Forbrug

Globalt marked

Lokalt marked

Provenu

Adfærd

Figurens tre parametre illustrerer, om en given afgift opkræves hos producenten (med konsekvens for konkurrenceevnen til følge) eller forbrugeren, samt om afgiften er pålagt varer/ydelser, der afsættes på et ”lokalt marked”
(i konkurrence med andre danske producenter, men uden international konkurrence) eller på et ”globalt marked”
(i international konkurrence). Derudover kan afgifterne være indført alene ud fra en provenubetragtning, eller for
at give incitament til en adfærdsændring, fx at spare på energien. Pilene illustrerer, at afgifter, der skubbes væk fra
eksportrettet produktion, hæmmer konkurrenceevnen mindst muligt.
Danmark har et af verdens højeste skattetryk. Det er ikke tilstrækkeligt at gennemføre en provenuneutral skattereform, som alene skubber skattebyrden rundt mellem danske borgere og virksomheder. En del af de planlagte
skattelettelser i en kommende skattereform bør derfor finansieres af offentlige effektiviseringer.

“Lavere skat giver
bedre konkurrenceevne”
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Landbrug & Fødevarer foreslår følgende konkrete initiativer:
Sænk skatten på arbejde
Lavere skat på arbejde giver øget realløn og øger arbejdsudbudet. Hermed kan løntrykket dæmpes, og Danmark kan forbedre sin lønkonkurrenceevne. Skatten på arbejde bør lettes både i top og bund, dvs. ved at hæve
beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen. Gøres det balanceret, vil det øge incitamentet til at arbejde og
forbedre lønkonkurrenceeevnen.
Omlægning af afgifter
Der bør gennemføres en omlægning af de danske afgifter på erhvervslivet, så de bedst muligt fremmer konkurrenceevnen. Fokus for en sådan omlægning bør være en lavere afgiftsbelastning på internationalt konkurrenceudsatte erhverv, og enklere regler, så de administrative byrder begrænses. Landbrug & Fødevarer har udarbejdet et konkret forslag til en fuldt finansieret omlægning af afgifter for ca. 8 mia. kr.
Bedre forhold for generationsskifte
Fornyelse og udvikling via generationsskifte af personligt ejede virksomheder hæmmes i dag af bo- og gaveafgiften. I en række andre EU-lande, fx Sverige, har man, siden EU-kommissionens opfordring hertil i 1999, afskaffet
eller reduceret bo- og gaveafgiften for at forbedre generationsskiftevilkårene i erhvervslivet til gavn for vækst og
arbejdspladser. Danmark bør ligeledes afskaffe bo- og gaveafgiften ved erhvervsoverdragelser, da afgiften hæmmer dynamikken på markedet og skaber en ulige konkurrence til vore nabolande.
Afskaf beskatning af produktionsjord
Landbruget er pålagt en særlig skat på produktionsjord. Jordskatten bør afskaffes, da der ikke bør lægges afgifter
på enkelte inputs i produktionen. Der findes således også kun jordskat i meget få andre lande. Hvis jordskattereglerne derimod strammes, vil landbrugets omkostninger på jordskatteområdet umiddelbart vokse voldsomt.
Resultatet vil være faldende priser på landbrugsjord og overvældende risiko for økonomiske sammenbrud i erhvervet.
Offentlig effektivisering skal give rum til skattelettelser
En reform af skatte- og afgiftssystemet bør ikke kun omfatte en provenuneutral omlægning af skattebelastningen. Der bør gennemføres yderligere skattelettelser, der finansieres af offentlige effektiviseringer. Dette kan bl.a.
ske via provenuet fra de bebudede reformer af kontanthjælp, førtidspension og fleksjob, effektivisering via øget
brug af offentlige udbud og brugerbetaling på ydelser, der i dag er gratis. Der vil også kunne hentes provenu på
mere specifikke miljøafgifter, som fx afgifter på brændeovne, stearinlys, plastikposer, engangsservice mv. Fælles
for disse afgifter er, at de retter sig væk fra den eksportdrevne produktion og Danmarks vækstpotentiale.
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Energi, bæredygtighed og Danmark som
modelland for det biobaserede samfund
Det er en central forudsætning for vækst, at der er en sikker energiforsyning. Samtidig er det centralt, at der ikke
sker en uholdbar og kortsigtet udnyttelse af ressourcerne, men at der skabes grundlag for bæredygtig vækst
– også i fremtiden. Med en global befolkning i hastig vækst opleves et voksende pres på verdens tilgængelige
vand-, fødevare-, natur- og fossile ressourcer. Der vil være stigende efterspørgsel efter smarte løsninger, der kan
bidrage til at afhjælpe disse samfundsmæssige udfordringer. Det kan endvidere forventes, at der parallelt vil være
et stigende forbrugerfokus på netop miljø, klima og bæredygtighed i forhold til fødevarer, hvilket kan være til
gavn for den danske fødevareindustri, der er i front på disse områder.
Danmark har alle forudsætninger for at blive et modelland for det biobaserede samfund: Den danske landbrugsog fødevareklynge er blandt verdens mest miljø- og klimaeffektive, og har et meget højt vidensniveau. Danmark
er samtidig hjemsted for nogle af verdens førende enzymproducenter og biotekfirmaer, hvilket giver en unik mulighed for at blive en af drivkræfterne i den globale omstilling til det biobaserede samfund, hvor både energi og
en lang række materialer produceres af biomasse frem for fossile ressourcer.
Grønne teknologier skal understøtte den eksisterende produktion. Det kan skabe vækst ved dels at gøre den
eksisterende produktion mere effektiv gennem forbedret produktivitet og reduceret miljøpåvirkning, dels ved at
skabe nye forretningsområder for danske virksomheder.

Produktion af biogas
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Et eksempel på nye markedsmuligheder er biobaserede kemikalier. I 2025 ventes 50 procent af markedet for
special- og højtforædlede kemikalier at være erstattet af de biobaserede alternativer. I alt vurderes det globale
marked for biobaserede produkter at være på 1.500 – 3.600 milliarder kroner i 2025. For at Danmark skal kunne
få sin del af dette markedspotentiale, forudsætter det imidlertid en fokuseret satsning, der kan skabe et innovationsmiljø blandt eksisterende virksomheder, samt positionere Danmark som et attraktivt sted for udenlandske
investeringer på området.
Også biogas indebærer et stort uudnyttet potentiale. Den nuværende produktion af biogas er ca. 4 PJ, men potentialet er langt større. Ved at udnytte restbiomasser i form af husdyrgødning, organisk affald fra husholdninger
og industri samt lossepladser, spildevandsrensning og have-/parkaffald, kan biogasproduktionen ti-dobles.

Landbrug & Fødevarer foreslår følgende konkrete initiativer:
Danmark som modelland for det biobaserede samfund
Med udgangspunkt i de unikke styrkepositioner indenfor bæredygtig og miljøvenlig fødevareproduktion, stærke
forskningsinstitutioner og nogle af verdens førende virksomheder indenfor bioteknologi og energiløsninger, har
Danmark en unik mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser som et modelland for det biobaserede samfund.
Der bør derfor etableres et offentlig-privat partnerskab til fremme af danske styrkepositioner indenfor bioraffinering, etableres et nationalt forskningsprogram inden for jordbrug, bioraffinering og materialer, og der bør afsættes
midler til demonstrationsaktiviteter.
Produktionsvirksomheder som katalysator for grøn omstilling
Danske produktionsvirksomheders muligheder for at anvende grøn energi bør forbedres. Vedvarende energi
til procesformål i virksomhederne bør have samme vilkår som forbrug af vedvarende energi i energisektoren.
Denne ligestilling vil sikre den mest omkostningseffektive udbygning med vedvarende energi, samtidig med at
danske produktionsvirksomheder gøres til agenter for den grønne omstilling. Det vil have positiv afsmitning på
investeringer, vækst og konkurrenceevne.
Biogas med bæredygtig driftsøkonomi
Danmark har en global styrkeposition i forhold til udvikling og udnyttelse af biogas baseret på primært restprodukter og sidestrømme fra fødevareproduktionen. Biogas er en nøgleteknologi i forhold til fremtidens fossiluafhængige energisystem, hvor biogas kan anvendes til såvel produktion af el og varme, som procesenergi i virksomheder og som brændstof i transportsektoren. Biogas kan endvidere lagres, og er dermed et vigtigt element til
at sikre et stabilt energisystem, hvor vind og sol udgør en stor del af energiforsyningen. Samtidig medvirker biogas
til at løse konkrete udfordringer på miljø- og klimaområdet. Det er derfor afgørende, at der etableres langsigtet
afklarede rammer, der sikrer en rentabel driftsøkonomi for biogasanlæggene, hvorved en bred kreds af investorer
vil bidrage til at realisere potantialet gennem en intelligent udbygning. Dette indebærer blandt andet sikring af
midler til anlægstilskud frem til 2020.
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Bæredygtig grøn transport
Udfordringerne i forhold til klimaforandringer og knappe fossile ressourcer stiller nye krav til transporten. Hvis
mobiliteten skal opretholdes, forudsætter det nye drivmidler og transportløsninger. Landbrugs- og fødevareerhvervet spiller her en central rolle som leverandør af biomasse, der som den eneste fornybare energikilde kan
anvendes i den eksisterende infrastruktur. mens vi i fremtiden vil se et samfund med høj grad af elektrificering
af jernbane og personbiler, kan fly-, skibs- og tung vejtransport ikke elektrificeres i samme grad, hvorfor flydende
biobrændstoffer og biogas vil spille centrale roller også på længere sigt. Der er derfor brug for at understøtte
udviklingen af bæredygtige biobrændstoffer og igangsætte konkrete initiativer for anvendelse af større mængder
biogas og bæredygtige flydende biobrændstoffer i transporten.
krav om iblanding af bæredygtige biobrændstoffer
Der bør fastsættes et krav om, at brændstoffer skal være tilsat stadig større andele andengenerations biobrændstoffer. Det vil understøtte de store erhvervsmæssige potentialer Danmark har indenfor udviklingen og produktionen af andengenerations biobrændstoffer. kravet bør suppleres af støtte til opførelsen af et fuldskalaanlæg til
produktion af halmbaseret, andengenerations bioethanol.
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Udvikling af nye produktionssystemer, der kan supplere den nuværende produktion
Der er brug for iværksættelse af nye muligheder for f.eks. alge- og muslingeproduktion, der kan medvirke til at
forbedre vandmiljøet. Nye, alternative tiltag uden for dyrkningsfladen kan medvirke til at fastholde den effektive
danske fødevareproduktion, mens miljøprofilen forbedres. Der er brug for en øget forskning, udvikling og demonstrationsindsats i forhold til sådanne alternative tiltag, der kan supplere den nuværende produktion.
Naturpleje som driftsgren
Naturpleje og biodiversitet skal være nye grønne forretningsområder for landmænd, der leverer offentlige goder.
Det bør derfor sikres, at rammevilkårene understøtter dette via fair afregningspriser, således at der i højere grad
vil være incitamenter for at vælge denne driftsgren til.

“Danmark har alle
forudsætninger for at blive
et modelland for det
biobaserede samfund”
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International åbenhed – handel og eksport
Eksport skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. I perioden 2000-2007, inden finanskrisen indtraf, var eksporten den del af den samlede efterspørgsel, der stod for det største bidrag til væksten i BNP. Eksporten skal
igen være vækstlokomotivet i dansk økonomi. Danmark har derfor behov for at øge eksporten og sikre, at de
ikke-eksporterende virksomheder får adgang til eksportmarkederne. Der er således behov for rammer, der
bidrager til, at danske virksomheder bevarer og øger markedsandele på de attraktive højvækstmarkeder.
Eksportpotentialet for landbrugs- og fødevarer er betydeligt, og det forventes, at den samlede landbrugs- og
fødevareeksport når op på omkring 114 mia. kr. i 2011 og 117 mio. kr. i 2012, jf. figuren nedenfor.
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Kilde: Landbrug & Fødevarer baseret på Danmarks Statistik, IMF, OECD og EU-Kommissionen

BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) er nogle af de lande, der er kendetegnet ved højere vækstrater
end Danmarks traditionelle eksportmarkeder. Et øget velstandsniveau har medført en betydelig stigende efterspørgsel efter højværdivarer i disse lande.
I sammenligning med andre lande har Danmark en relativt lille eksportandel til BRIK-landene. Hvis Danmark fik
en stigning i eksportandelen fra 9 til 13 pct., og samtidig bevarede eksportniveauet på de traditionelle markeder,
ville det svare til en mereksport på 25 mia. kr.
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Både på eksisterende og nye eksportmarkeder oplever danske virksomheder imidlertid løbende udfordringer - i
form af komplicerede bureaukratiske regler og forskellige former for handelstekniske hindringer som kvoter, godkendelse af certifikater, told, antidumping-sager samt sundheds- og sikkerhedsforhold.
Der skal derfor arbejdes for at fjerne handelsbarrierer i internationale fora, herunder i WTO, G20 og EU samt
CODEX Alimentarius og i OIE. For at sikre fælles rammebetingelser for samhandelen med tredjelande er det afgørende, at de nuværende forhandlinger om en ny global handelsaftale i WTO afsluttes. I manglen på fremdrift i
WTO-forhandlingerne bør Danmark og EU arbejde målrettet for at indgå frihandelsaftaler med højvækstlandene.

Danske virksomheders mulighed for at afsætte varer på de globale markeder skal løbende styrkes.
Kollektiv eksportfremme, hvor staten går sammen med en gruppe af virksomheder om eksportfremstød,
er en god investering.
Analyser viser, at offentlige midler til eksportfremstød kommer flerfoldigt retur. Eksportrådet giver hvert
år tilskud til en lang række fælles eksportfremstød. Ifølge den seneste officielle effektmåling fra 2010
skønnes fælles eksportfremstød at have en eksporteffekt på ca. 2.6 mia. årligt. Det svarer til en gennemsnitlig mereksport på 1,9 mio. kr. pr. virksomhed, der deltager i eksportfremstødene.
Eksporteffekten vurderes at være størst på vækstmarkederne, der har en BNP-vækst på mere en 5 pct.

“Eksporten skal
være vækstlokomotivet
i dansk økonomi”
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“Der bør ske en
nytænkning af
retningslinjerne for
eksportfremme”
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Landbrug & Fødevarer foreslår følgende konkrete initiativer:
Flere frihandelsaftaler
Fælles rammebetingelser for samhandel med tredjelande sikres bedst gennem WTO. De nuværende forhandlinger i Doha-runden bør derfor afsluttes snarest. I manglen på fremdrift i WTO-forhandlingerne bør Danmark
og EU forfølge bilaterale handelsaftaler med strategisk vigtige lande og regioner, såsom BRIK-landene samt Japan,
Vietnam og Sydafrika.
Styrket indsats fra Eksportrådets repræsentation
Der bør indføres forøgede public service forpligtelser fra Eksportrådets repræsentationer på udvalgte komplicerede markeder, hvor der vurderes et stort vækstpotentiale. Lokale handelsmedarbejderes primære fokus
bør være bistand til virksomheder og markedsudvikling.
Kollektiv eksportfremme bør øges markant
Niveauet for midler til kollektiv eksportfremme bør øges til et niveau på ca. 50 millioner kr. Der er fortsat brug for
et ekstra løft for at bringe dansk erhvervsliv fri af den økonomiske og finansielle krise.
Fokuseret erhvervsfremme
Der bør ske en nytænkning af retningslinjerne for eksportfremme med henblik på at sikre optimal anvendelse af
midlerne. Nye innovative elementer bør indtænkes for at takle det enkelte vækstmarked - uden skelen til virksomhedernes størrelse.
Målretning af OGM-midler
De eksisterende midler til markedsføring af Danmark (OGM-midlerne) er i dag næsten udelukkende anvendt til
aktiviteter i Danmark. Erfaringen viser imidlertid, at der kommer langt flere eksportindtægter ud af initiativer, der
finder sted på de nye vækstmarkeder – dvs. aktiviteter uden for Danmarks grænser. Der bør derfor fastsættes
en målsætning om, at mindst 50 % af OGM-midlerne anvendes til aktiviteter på eksportmarkederne. For at sikre
fokus og effektivitet, bør der i øvrigt generelt bygges på en enstrenget eksportfremmeindsats med base i Eksportrådet.
Mere aktiv varetagelse af danske eksportinteresser i EU
Selvom EU’s landbrugspolitik de sidste 20 år er blevet mere og mere liberaliseret, eksisterer der fortsat en række
markedsstøtteordninger samt mulighed for at søge om EU-støtte til salgsfremmende foranstaltninger (promotion). Danmark har hidtil været relativt passiv på dette felt. Danmark bør fremover arbejde aktivt og positivt i
relation til disse ordninger, og bør endvidere arbejde for, at promotionordningerne styrkes fremover. Den danske
politiske linje inden for EU’s markeds- og salgsfremmeordninger bør således ændres, så Danmark aktivt arbejder
for at få del i de fælles europæiske midler, og dermed varetage danske markedsinteresser mest optimalt.
Oprettelse af ekspertstillinger
Udenrigstjenesten bør oprette nye ekspertstillinger med særligt kendskab til de danske styrkepositioner, herunder
fødevaresektoren, kombineret med viden om det pågældende lands sprog, markedsforhold og administration.
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Forskning og innovation
Forskning og innovation skaber værdi, og virksomheder, der forsker, udvikler og innoverer, er mere effektive og
har højere produktivitet end dem, som ikke gør, jf. figuren nedenfor. Derfor bør man styrke virksomhedernes vilkår
for og incitamenter til at forske, udvikle og implementere ny viden i deres produktion.

Virksomhedseffekter af forskning, udvikling, innovation
Kroner
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Det er en væsentlig udfordring for Danmark, at den relative innovationsevne er faldende i forhold til udlandet.
Regeringen har da også påpeget, at ”det er nødvendigt at få gang i innovation, hvis virksomhederne skal klare sig
globalt”.
Samtidig har Danmark imidlertid stærke globale fødevarevirksomheder, der hører til blandt de mest innovative i
EU. I international sammenligning har det danske fødevareerhverv øget investeringerne til forskning og udvikling
ganske betydeligt, og den danske fødevare- og agroindustri ligger i top tre i OECD.
Set under ét, har Danmark en af verdens stærkeste kompetenceklynger på fødevareområdet - med et højt
vidensniveau gennem hele produktionskæden. Dette skyldes bl.a. den model, der anvendes i fødevareerhvervet,
hvor landbrugets fondsmidler føres tilbage til erhvervet for derved at bidrage til fælles forskning og udvikling
indenfor erhvervet.
Analyser fra Styrelsen for Forskning og Innovation viser, at effekten af forsknings- og innovationstiltag øges, når
det foregår i samspil med offentlige videninstitutioner. Internationale sammenligninger viser imidlertid, at vi i
Danmark er relativt dårlige til at omsætte det høje videnniveau på videninstitutionerne til produktion i erhvervslivet.
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Der er flere barrierer for et effektivt offentlig-privat vidensamarbejde. Disse omfatter bl.a. håndteringen af patenter (IPR), som kan være besværlig og hæmmes af en uhensigtsmæssig incitamentsstruktur i de offentlige videninstitutioner. Også matchmakingen udgør en barriere. I 3 ud af 4 samarbejdsprojekter er det virksomhederne,
der tager kontakt til universitetet. Der er derfor et potentiale i at få universiteterne til at være mere opsøgende
på virksomhedssamarbejdsprojekter.
Ni ud af ti samarbejdsprojekter er større end 200.000 kr., hvilket indikerer, at det oftest er store virksomheder,
der er involveret. Der er dermed også et uudnyttet potentiale i at styrke SMV’ernes incitamenter og adgang til
vidensamarbejde.
For at kunne konkurrere med udlandet, er danske virksomheder afhængige af viden fra resten af verden. Det er
en udfordring, at deltagelsen i EU’s rammeprogrammer og hjemtagningen af forskningsmidler på fødevareområdet er faldet markant fra det 6. til det 7. rammeprogram. Denne nedadgående kurve bør vendes.
Regeringen har iværksat et arbejde med en national innovationsstrategi. Landbrug & Fødevarer mener, at fremtidens forsknings- og innovationspolitik skal sætte virksomhederne i centrum. Vækstudfordringen skal imødekommes med målrettet forskning og udvikling med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Det kan ske, fx
gennem en opprioritering af strategisk forskning indenfor danske styrkepositioner og initiativer, der styrker
videnspredning til erhvervslivet.

Landbrug & Fødevarer foreslår følgende konkrete initiativer:
Finansiering af fremtidens viden
Med udløbet af Globaliseringsaftalen i 2012 er der opstået et akut behov for et nyt forlig om finansiering af
fremtidens viden. Det er helt centralt, at såvel offentlige videninstitutioner som private virksomheder har sikkerhed for et forsat økonomisk fundament, der underbygger den videnopbygning, som skal styrke det danske
samfund og konkurrenceevnen i erhvervslivet. Danske virksomheder bør have adgang til de dygtigste offentlige
forskningsmiljøer, og det kræver kontinuerlige investeringer at opretholde disse. Landbrug & Fødevarer opfordrer
derfor til, at der hurtigst muligt skabes sikkerhed om de fremtidige videninvesteringer gennem en fornyelse af
Globaliseringsaftalen.
Forretningsorienteret samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner
Rammevilkårene for vidensamarbejde mellem offentlige videninstitutioner og erhvervsliv skal smidiggøres. Der
skal skabes incitamenter, så vidensinstitutionerne kommercialiserer deres forskningsresultater, herunder også en
smiddiggørelse af IPR-udfordringen. I fødevareplatformen InSPIRe er eksempelvis udarbejdet en IPR-model, hvor
virksomhederne selv kan afgøre, om de ønsker at købe rettighederne eller betale licens for den viden, der er
udviklet i samarbejdsprojektet. Modellen bør kunne videreføres som standardmodel for samarbejdsprojekter.
Endvidere bør virksomhederne i stigende grad deltage i ledelsen af samarbejdsprojekter. Endelig bør man styrke
effektiv videnformidling, som har stor betydning for at øge incitamenter til og effekter af vidensamarbejde. Her
spiller GTS-instituterne, Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion en afgørende rolle.
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Forankring af innovation i offentlige vidensinstitutioner
For at sikre en øget fokusering på innovation i de offentlige vidensinstitutioner bør alle institutionerne have en
innovationsansvarlig. Det bør sikres, at virksomhedsrettede innovationstiltag er meritgivende, så der ikke sker en
skævvridning i forhold til forskernes øvrige akademiske arbejde.
Videnbaseret vækst hos små og mellemstore virksomheder
Danmark bør høste potentialet i at øge små og mellemstore virksomheders forskning, udvikling, efterspørgsel
og anvendelse af ny viden og nye kompetencer. Dette kan fx ske ved at bygge videre på de regionale erhvervsudviklingsstrategier, som det fx er set i Region Midtjyllands fødevaresatsning. En anden metode er at bygge på
erfaringerne fra SPIR-initiativet. Derudover bør der ske en udbygning af de ordninger, der bidrager med at tilføre
ny viden til virksomhederne – ikke kun ErhvervsPhD-ordningen, men også Erhvervs Postdoc, Videnpiloter mv.
Målretning af udviklingsaktiviteter i Danmark og EU
Anvendelse af forretningsplaner i projektansøgninger målretter udviklingsaktiviteterne til virksomhedernes behov og styrker virksomhedseffekten. Der bør derfor stilles krav om udarbejdelse af forretningsplaner, når det er
relevant i forbindelse med projektansøgninger, jf. de positive erfaringer i GUDP. Endvidere bør kvantitative
vækstmål som vurderingsparameter for projekter implementeres i EU’s kommende rammeprogram for forskning
og innovation.
Internationalisering af dansk forskning og innovation
Danske virksomheder og forskningsmiljøer skal styrke engagementet i internationale forsknings- og innovationsaktiviteter. Konkret bør deltagelsen i EU’s rammeprogram på fødevareområdet styrkes gennem målrettet prioritering af nye nationale forskningsmidler. Veletablerede danske innovationsnetværk bør i stigende grad gives
incitamenter til at igangsætte internationale aktiviteter – netværkene skal være løftestang for, at også mindre
virksomheder bliver internationalt orienterede, både hvad angår forskning og innovation. Eksempelvis bør innovationsnetværk have mulighed for at søge midlerne i EU’s kommende Horizon 2020 program.

“ Fremtidens forskningsog innovationspolitik
skal sætte virksomhederne
i centrum”
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Arbejdsstyrkens fleksibilitet og kvalifikationer
Adgang til et bredt og kvalificeret arbejdsudbud er essentielt for fremtidens produktion og bevarelse af arbejdspladser i Danmark. Danmark har en høj velstand, men også et meget højt lønniveau i forhold til de konkurrerende
lande. Danmark skal ikke basere sit erhvervsliv og sin eksport på lave lønninger. Men vi skal sikre os, at vi bevarer
danske arbejdspladser ved at have et konkurrencedygtigt forhold mellem løn og kvalifikationer. Et højt kompetenceniveau gennem hele produktionskæden er fundamentet i et samfund, der er baseret på effektivitet, viden
og innovation. Kun på den måde sikrer vi den højværdiproduktion, som Danmark skal leve af i fremtiden.
Samtidig er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft – med de rette kompetencer. Som tidligere
anført spiller skattepolitikken en vigtig rolle i den sammenhæng. De offentlige overførsler har også central betydning.
Det danske fødevareerhverv er en væsentlig spiller på de internationale markeder, og erhvervet har også på arbejdsmarkedsområdet taget internationaliseringen til sig. Tidligere års mangel på arbejdskraft i sektoren gjorde,
at en del udlændinge fik arbejde i Danmark. Disse medarbejdere har været med til at skabe værdi i produktionen,
og har dermed bidraget positivt til dansk eksport og velfærd. Anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft i produktionen sikrer en vigtig udveksling af viden og er med til at udvikle produktionen, samtidig med at de udenlandske
arbejdere får tilført nye kompetencer fra den danske produktion. Ligeledes kan anvendelsen af udenlandsk
arbejdskraft afhjælpe udfordringer med at finde velegnet dansk arbejdskraft på visse områder.
Produktionserhvervene er traditionelt et område, der kan tilbyde jobs til personer, der ellers har svært ved at få
fodfæste på arbejdsmarkedet. Fødevareerhvervet er blandt de erhverv, som beskæftiger flest danskere med anden etnisk baggrund end dansk, og erhvervet har haft stor succes med integration af udenlandske medarbejdere.

Samlede lønomkostninger pr. time i fødevare-, brygge og tobaksindustrien
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“Danmark har
brug for en talentog kompetencestrategi”
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Lønomkostningerne i den danske fødevareindustri er markant højere end i en række af de lande, vi traditionelt
sammenligner os med. Lønniveauet kan medvirke til at presse produktionsvirksomheder til at etablere sig i udlandet i stedet for at opretholde produktionen i Danmark. Hvis denne udvikling fortsætter, vil det få store konsekvenser for beskæftigelsen - ikke mindst i yderområderne, hvor en stor del af fødevareproduktionen finder
sted.

Landbrug & Fødevarer foreslår følgende konkrete initiativer:
Uddannelse som kilde til innovation
Samfundets innovationspotentiale hænger sammen med afsættet fra uddannelserne. Danmark har derfor brug
for en talent- og kompetencestrategi med fokus på innovation. Som første skridt bør innovation have en langt
mere central placering i hele uddannelsesforløbet på alle niveauer – fra grundskole til efteruddannelse. Dernæst
skal uddannelserne fortsat målrettes erhvervslivets behov. Fx bør der være systematisk brug af aftagerpaneler
på uddannelsesinstitutionerne.
Generel styrkelse af uddannelsessystemet
Der er generelt behov for at styrke det danske uddannelsessystem. Indsatsen skal startes i folkeskolen, og der
skal følges op på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. For at styrke relationerne mellem
uddannelserne og erhvervslivet, bør der arbejdes på at etablere flere praktikforløb på de teoretiske uddannelser.
AMU-uddannelserne bør løbende have et servicetjek, så det sikres, at kurserne er målrettet erhvervets behov og
udbydes effektivt med målrettet inddragelse af private aktører.

“Der er generelt behov
for at styrke det danske
uddannelsessystem”
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Styrkelse af ungdomsuddannelserne
Ungdomsuddannelserne skal have flere niveauer og bedre sammenhæng, så de unge bliver udfordret og får forskellige muligheder. Der er et stort behov for, at det naturvidenskabelige og innovative niveau løftes.
Klare rammer for udenlandsk arbejdskraft
Det følger af EU’s regler om arbejdskraftens fri bevægelighed, at EU-borgere kan arbejde i Danmark, ligesom
danskere kan tage arbejde i andre EU-lande. Det er i den forbindelse væsentligt, at der er velordnede forhold
omkring arbejdstager, at der ikke er usaglige barrierer for brugen af udenlandsk arbejdskraft, og at der aflønnes
efter udbud og kvalifikationer.
Reform af efterløn, førtidspension, kontanthjælp og dagpenge
Der bør gennemføres en gennemgribende reform af de danske overførselsindkomster. Det grundlæggende princip skal være, at det altid kan betale sig at arbejde. Reformen skal give øget økonomisk råderum og bidrage til at
sikre, at det nødvendige arbejdsudbud er til stede i fremtiden.

Produktionserhverv bidrager til succesfuld
integration på arbejdsmarkedet
De danske slagterier har udmærket sig ved deres evne til succesfuldt at integrere medarbejdere med
anden etnisk baggrund end dansk på deres arbejdspladser.
Slagteriernes fokus på integration har både skyldtes mangel på arbejdskraft, og at virksomhederne har
haft et godt øje til de medarbejderressourcer, som indvandrere i Danmark har.
Midlet til succesfuld integration har været undervisning både i generelle og brancherelaterede kompetencer, i virksomhederne og i samarbejde med myndighederne. Yderligere har succesen bygget på stor
energi i samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og tillidsfolk, som har hjulpet medarbejderne med at
finde bolig, kontaktfamilier, sprogskole, daginstitutionspladser osv.
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