Styrk videnpolitikken
for produktionserhverv
En ambitiøs videnpolitik for produktionserhverv er grundforudsætning for den danske fødevaresektors muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse.
Det danske fødevareerhverv er blandt verdens mest videnintensive. Det skyldes bl.a., at vi i Danmark har et system til at udbrede viden, der sætter virksomheder og bedrifter i stand til hurtigt og effektivt at tage ny forskning i
brug i produktionen. Dertil kommer, at et relativt højt uddannelsesniveau sætter medarbejderne i stand til nemt
at implementere ny viden i produktionen og forbedre produktionsprocesserne. Det er en væsentlig del af forklaringen på, hvordan det danske fødevareerhverv kan klare sig i den internationale konkurrence. Groft kan man sige,
at hvor andre tilsætter billig arbejdskraft, tilsætter vi gode idéer.
Det betyder, at fremtiden for dansk jordbrugs- og fødevareerhverv bl.a. afhænger af sektorernes evne til og
vilkår for fortsat at være innovative. Danmark skal bevare sin internationale førerposition indenfor jordbrugsog fødevareforskning, der tilvejebringer ny produktionsnær viden og anvendelsesorienterede resultater. Sådan
forbedres virksomhedernes konkurrenceevne og evne til at skabe beskæftigelse. En ambitiøs videnpolitik er det
grundlag, der skal skabe fremtidens fødevareerhverv.

Vi foreslår derfor
En ny globaliseringsaftale. De danske styrkepositioner i jordbrugs- og fødevareforskning bør i en ny aftale fortsat være et strategisk fikspunkt, sådan at erhvervet sikres optimale udviklingsrammer – også når den nuværende
aftale udløber i 2012.
Eventuelle besparelser på erhvervsstøtteordningerne må ikke svække forskning og innovation i fødevareerhvervet. Det gælder f.eks. promilleafgiftsfondene, der støtter den nødvendige udvikling af ny produktionsnær
viden.
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Derudover er der behov for forøget fokus på forskning i produktionsteknologi og at styrke den
medarbejderdrevne innovation:
Styrk forskning i produktionsteknologi. Virksomhederne skal løbende tilføres ny viden fra forskningsmiljøer,
GTS-institutter og andre rådgivere, hvis konkurrenceevne og beskæftigelse skal bibeholdes. Det er gået op for
politikerne på europæisk plan, hvor man med samarbejdsinitiativet Factories of the Future satser massivt på
forskning i produktionsteknologi. Desværre er den danske forskningsindsats på dette felt alt for beskeden til at
imødekomme det behov for ny viden, der er i dansk erhvervsliv. Der er brug for en markant oprustning i et tæt samarbejde med virksomhederne. Oprustningen skal resultere i et forøget flow af ny viden, kandidater og forskere
til de danske virksomheder, så deres produktionssystemer løbende forbedres organisatorisk, ledelsesmæssigt og
teknologisk.
Derfor bør der i forbindelse med udmøntningen af den resterende del af globaliseringspuljen afsættes 100 mio.
kr. til en forsknings og innovationssatsning på området - gerne helt eller delvist udmøntet via et SPIR-opslag.
Styrk den medarbejderdrevne innovation. Der er et stort potentiale for at forbedre virksomhedernes processer, produkter og dermed konkurrenceevne ved at inddrage medarbejderne mere i innovationsarbejdet. På
den måde sikrer virksomheden nemlig, at den praktiske viden og erfaring, som medarbejderne har, udnyttes til
virksomhedens bedste. LO har vist, at medarbejderne i meget høj grad ønsker at blive inddraget i virksomhedens
innovationsprocesser og at inddragelse øger tilfredsheden med arbejdet.
Der er ikke behov for at slå store brød op for at styrke virksomhedernes fokus på medarbejderdrevet innovation.
Tværtimod kan det ske simpelt ved, at man gennemgår alle innovationsfremmeordninger og sikrer, at de har
fokus på at styrke inddragelse af medarbejderne. F.eks. kan man:
Stille krav om at der i ansøgninger i innovationsfremmeordningerne skal redegøres for, hvorledes
medarbejderne involveres i det konkrete projekt.
Uddanne innovationsagenter i medarbejderdreven innovation og medtager det i innovationstjekkene
Stilles krav om, at offentlige virksomheder inddrager medarbejderne i innovationsprocesser.
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