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Aftale om Danmark som
vækstnation
Nyt kapitel

Et dynamisk erhvervsliv lægger fundamentet for et samfund i udvikling. Indtjeningen og arbejdspladser i de private virksomheder skaber grundlaget for, at der er råd til velfærdssamfundets kerneydelser som uddannelse, sygehuse og ældrepleje. Derfor skal erhvervslivet have gode betingelser, så det er attraktivt at skabe nye jobs og være virksomhed i Danmark.
Der er i de senere år arbejdet systematisk med at styrke vækstvilkårene for danske virksomheder. Blandt andet er investeringerne i uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri
øget markant, og selskabsskatten og skatten på arbejde er sænket mærkbart.

 Investeringer i viden. Med velfærds- og globaliseringsaftalerne fra 2006 indfases et løft på 10
mia. kr. til investeringer i forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri fra 2007 til 2012.
 Lavere skat for alle. Skatten på arbejde er sænket mærkbart, og skatten på den sidst tjente krone er reduceret med 5-10 pct.-point for stort set alle lønmodtagergrupper, så arbejdsudbuddet
øges, og tilskyndelsen til at uddanne sig eller på anden vis yde en ekstra indsats styrkes.
 Velfærdsaftalen. Med Velfærdsaftalen fra 2006 blev der gennemført en ambitiøs tilbagetrækningsreform som skønnes at styrke beskæftigelsen med op mod 10 pct. i 2040.
 Arbejdsmarkedsreformer. En række arbejdsmarkedsreformer, herunder dagpengereformen i
Genopretningsaftalen, styrker jobsøgningen og tilskyndelsen til at arbejde.
 Lavere selskabsskat. Selskabsskatten er sat ned fra 30 til 25 pct. for at skabe investeringer, højere produktivitet og et mere robust skattegrundlag i en stadig mere globaliseret verden.
 Administrative byrder. De administrative byrder på virksomhederne er lettet med 7,6 mia. kr. siden 2001 (svarende til næsten 25 pct.)
 Risikovillig kapital mv. For at understøtte vækst og eksport er der gennemført en målrettet indsats for at forbedre finansieringsmulighederne mv. for små og mellemstore virksomheder blandt
andet gennem Eksportkreditfonden, Vækstfonden og senest Dansk Vækstkapital.
 Andet. Bedre mulighed for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, styrkede rammer for
regional vækst, grøn vækst, styrket markedsføring af Danmark, øget konkurrence samt Kvalitetsreform.

Danmark har derfor på mange områder et godt afsæt for at skabe nye arbejdspladser, men
også en række udfordringer.
Vi er udfordret på de to områder, der bestemmer væksten. Hvor meget vi arbejder, og hvad vi
får ud af vores arbejdsindsats. Uden nye initiativer er der derfor risiko for, at Danmark bliver
et lavvækstsamfund.
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Samtidig skærper globaliseringen konkurrencen om investeringer og jobs. I en række af de
nye vækstøkonomier kan virksomhederne i dag opnå den samme eller bedre kvalitet til lønninger, der er langt lavere end i Danmark. Det gælder ikke alene produktion, men også administration, forskning og udvikling.
Udfordringerne forstærkes og tydeliggøres af den internationale finansielle krise, hvor Danmark har mistet mange private arbejdspladser.
Derfor nedsatte regeringen i september 2009 et Vækstforum, som har kortlagt og analyseret
udfordringerne for dansk økonomi og i marts måned 2011 er kommet med en række konkrete
anbefalinger til, hvordan vi ruster Danmark og danske virksomheder til fornyet vækst.
Med de indgåede aftaler og fremlagte udspil har regeringen fulgt op på de indsatsområder,
som Vækstforum har peget på i sine anbefalinger. I april indgik regeringen, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om Konkurrencepakken, som med konkurrencefremmende initiativer vil medføre lavere priser på varer og tjenesteydelser, større udbud og
bedre kvalitet for forbrugerne og øget vækst og velstand.
Med Aftale om senere tilbagetrækning har regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale
Venstre aftalt at gennemføre en ambitiøs reform af tilbagetrækningssystemet efter førstkommende valg til Folketinget. Den sikrer en markant forøgelse af arbejdsudbuddet, der vil styrke
virksomhedernes rekrutteringsmuligheder de kommende år. Beskæftigelsen forventes at stige med 65.000 personer i 2020. Samtidig sikrer aftalen, at der bliver en bedre sammenhæng
i den offentlige økonomi. Den offentlige saldo forventes at blive forbedret med ca. 18 mia. kr.
i 2020. Det er med til at sikre grundlaget for velfærdssamfundet, og at der bliver plads til større udgifter til blandt andet sygehuse og ældrepleje i takt med, at der bliver flere ældre. Aftalen
forventes at få væksten (i BNP) til at stige med 0,4 pct. om året i perioden 2014-2020. Dermed forøges velstanden (BNP) med 47 mia. kr. i 2020.
Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er med denne aftale om Danmark
som vækstnation enige om en lang række nye initiativer, som vil bidrage til at gøre Danmark
til en vækstnation. Aftalen betyder, at virksomheder i Danmark – og især de små og mellemstore – får bedre muligheder for at vokse sig store og gøre sig gældende på de internationale
markeder. Samtidig intensiveres indsatsen for at tiltrække højproduktive udenlandske virksomheder og investeringer, og samspillet mellem den private og offentlige sektor nytænkes.
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Danmark som vækstnation
Mere eksport til vækstmarkeder
 Bedre vilkår for små og mellemstore virksomheders deltagelse på de internationale markeder.
 Forlængelse af eksportlån til 2015
 Strategier for BRIK-landene mv.
Tiltrække flere investeringer og virksomheder
 Business Entry Denmark: Styrket tiltrækning og fastholdelse af udenlandske virksomheder i Danmark
 Danmark som attraktivt investerings- og produktionsland - lavere selskabsskat
 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter
 Reform af strategisk forskning og innovation
 Design2020
Det skal være nemmere at drive virksomhed – særlig for små og mellemstore
 Treårigt regelstop for små og nystartede virksomheder
 De administrative byrder skal lettes med yderligere 10 pct.
 Styrket finansiering af vækst hos små og mellemstore virksomheder
 Effektiv sagsbehandling på miljøområdet
 Digitalisering skaber vækst og udvikling
BoligJobplan
 Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet
Styrket offentlig-privat samarbejde
 Fonden for velfærdsteknologi
 Sund vækst og velfærdsteknologi
 Danmark som grøn vækstøkonomi
Uddannelse – mere vækst for pengene
 Analyse af de videregående uddannelser
 Eftersyn af de erhvervsrettede grunduddannelser
Nemmere adgang til internet
 Hotspots i det offentlige rum

Mere eksport til vækstmarkeder
Det danske hjemmemarked er forholdsvis lille. Det er derfor nødvendigt for mange virksomheder at eksportere for at vokse og opnå stordriftsfordele. Men det kan være vanskeligt at
komme ud på eksportmarkederne for især små og mellemstore virksomheder. I Danmark står
ca. 10 pct. af virksomhederne for hele eksporten. Små og mellemstore virksomheders andel
af den samlede danske eksport er faldet fra en tredjedel til en fjerdedel fra 2000 til 2009.

3

Aftale om Danmark som vækstnation

Danske virksomheder udnytter ikke i tilstrækkelig grad handelspotentialet på vækstmarkederne i forhold til virksomheder i en række sammenlignelige lande. Fx ligger Danmark i den
lave halvdel af OECD-landene, når det gælder den andel af eksporten, der går til de store
vækstmarkeder. Det indikerer, at der er et stort eksportpotentiale på de nye vækstmarkeder
for mange danske virksomheder – navnlig de små og mellemstore virksomheder.
Aftaleparterne er enige om at øge indsatsen og give virksomhederne – især de små og mellemstore – en hjælpende hånd med at etablere sig på de internationale markeder:

Bedre vilkår for små og mellemstore virksomheders deltagelse på de internationale markeder
For at styrke eksportvirksomhedernes muligheder for at finansiere nye forretninger gøres den
midlertidige eksportkautionsordning permanent fra 1. januar 2012 med en samlet kautionsramme på 2 mia. kr. Ordningen gøres samtidig mere fleksibel, så flere små og mellemstore
virksomheder får mulighed for at komme ud på eksportmarkederne gennem brug af ordningen.
For at styrke adgangen til vækstmarkederne for små og mellemstore virksomheder tilbydes
fremover hjælp til eksportforberedelsesforløb, herunder møder med potentielle kunder og
samarbejdspartnere på udvalgte markeder. Endvidere udvides eksportprogrammet Vitus, så
de mindste af virksomhederne fremover får mere rådgivning, når de vil ind på fjerne vækstmarkeder.
For at styrke små og mellemstore virksomheders eksport til EU´s indre marked etableres et
kontaktpunkt, som skal hjælpe danske virksomheder med oplysninger om salg af varer og
services i EU. Endvidere etableres et hold af markedsåbnere, som tilbyder hjælp til løsning
af konkrete problemer. Endelig etableres et netværk af udbudseksperter, som kan rådgive
danske virksomheder om nationale regler mv. i forbindelse med lokale udbud i udlandet.

Forlængelse af eksportlån til 2015
Dansk eksport vokser igen efter den økonomiske krise på verdensmarkederne. Det er dog
fortsat vanskeligt for de danske eksportvirksomheder at finansiere deres aktiviteter. Det skyldes blandt andet, at de private lånemarkeder fortsat er meget forsigtige med at finansiere risikofyldte eksportaktiviteter.
Som en del af kreditpakken blev der oprettet en midlertidig eksportlåneordning, der giver
eksportvirksomheder mulighed for at ansøge om eksportfinansiering frem til den 31. december 2011. For at styrke danske eksportvirksomheders finansieringsmuligheder forlænges den
midlertidige eksportlåneordning med 4 år til udgangen af 2015 inden for en samlet bruttolåneramme på 20 mia. kr. Samtidig gøres ordningen mere attraktiv for små- og mellemstore virksomheder ved, at der også tilbydes lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt
til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering.

Strategier for BRIK-landene mv.
Danmarks tilgang til eksport og investeringer skal udvides, så blikket i højere grad rettes mod
mulighederne på markeder med høj vækst uden for EU – i særdeleshed BRIK-landene – Brasilien, Rusland, Indien og Kina – men også andre særligt lovende vækstlande..
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Der skal i første omgang udarbejdes en særskilt strategi for hvert af BRIK-landene, der styrker og fokuserer den danske indsats over for høj-vækstmarkederne. Strategierne vil omhandle konkrete danske satsningsområder for et udvidet handels- og investeringssamarbejde
samt fokusere på at markedsføre Danmarks styrkepositioner og kompetencer, fx inden for
klima og energi, velfærd, design, arkitektur, forskning, uddannelse og fødevarer. Mange steder har man et positivt billede af Danmarks styrker og kompetencer, fx som en grøn nation.
Dette skal vi bygge videre på for at øge eksporten og tiltrække investeringer, turister og talenter til Danmark. Endvidere identificeres eksport- og investeringsmuligheder i andre særligt lovende vækstmarkeder med henblik på, at der udarbejdes yderligere konkrete strategier. Derudover skal interesserede danske virksomheder tilbydes en udvidet eksportstartpakke målrettet vækstmulighederne på fjernmarkederne, ikke mindst til gavn for de små- og mellemstore
virksomheder.

Tiltrække flere investeringer og virksomheder
Det er vigtigt, at internationale virksomheder investerer og skaber arbejdspladser i Danmark.
De kommer ofte med ny teknologi, ny viden og nye produkter. Det bidrager til at øge konkurrence, produktivitet og vækst herhjemme. Internationalt forankrede virksomheder er typisk
mere produktive end rent danske virksomheder.
Mens danske investeringer i udlandet er fortsat med at stige, har Danmark i de senere år fået
sværere ved at tiltrække udenlandske investeringer. Det er en bekymrende udvikling.
Det skal derfor være lettere og mere attraktivt for virksomheder at investere og skabe arbejdspladser i Danmark. Vi skal gøre mere for at nedbryde de barrierer, som forhindrer os i at
høste gevinsterne ved globaliseringen. Aftaleparterne er enige om, at det skal være endnu
mere enkelt og attraktivt for udenlandske virksomheder at investere og etablere sig i Danmark:

Business Entry Denmark: Styrket tiltrækning og fastholdelse af
udenlandske virksomheder i Danmark
I dag er ansvaret for rammevilkårene for etablering og fastholdelse af udenlandske virksomheder fordelt på en række statslige, regionale og kommunale myndigheder og aktører. Hvis
udenlandske virksomheder skal etablere sig eller udvikle deres aktiviteter i Danmark, skal de
i kontakt med forskellige ministerier og kommuner, fx i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft og byggeri af nye anlæg.
Indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark skal styrkes og
fokuseres, så Danmark i endnu højere grad fremstår som et attraktivt investerings- og produktionsland. Derfor er det planen at etablere en fælles national enhed til investeringsfremme, Business Entry Denmark, som skal stå for arbejdet med at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark. Business Entry Denmark skal følge den udenlandske virksomhed hele vejen fra den første indledende kontakt i udlandet, til etablering i Danmark og til
efterfølgende løbende fastholdelse. I hele forløbet kan Business Entry Denmark være den
udenlandske virksomheders kontaktpunkt i Danmark.

5

Aftale om Danmark som vækstnation

Der iværksættes et arbejde, som skal opstille konkrete modeller for tilrettelæggelsen af Business Entry Denmark. Aftaleparterne vil efterfølgende tage stilling hertil.

Danmark som attraktivt investerings- og produktionsland – lavere
selskabsskat
Danmark skal være et attraktivt investerings- og produktionsland. Produktivitetsvæksten i
Danmark har imidlertid været lav siden midten af 1990’erne, og faldende bidrag fra investeringer er en af de væsentligste årsager hertil. Samtidig bliver den globale konkurrence mellem landene om virksomhedernes investeringer stadigt større.
Vækstforum pegede på, at skattesystemet skal fremme lysten til at investere, og at der er
behov for reformer, der øger tilskyndelsen til at investere. En af metoderne til at gøre Danmark til et mere attraktivt land at investere i er at gennemføre en fuldt finansieret nedsættelse
af selskabsskatten.
Aftaleparterne er enige om, at der nedsættes et udvalg med deltagelse af relevante eksperter
samt bred repræsentation fra erhvervslivet. Udvalget skal udarbejde forslag til finansiering inden for erhvervsområdet af en reduktion af selskabsskatten fra 25 pct. til 20 pct. over en årrække. Udvalgets analyser skal blandt andet omfatte mulighederne for at reducere erhvervsstøtten, men andre finansieringselementer fra erhvervsområdet kan også inddrages. Der
lægges til grund, at lempelser for banker og andre dele af den finansielle sektor neutraliseres.
Udvalget skal afrapportere i februar 2012.

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter
Virksomheder skal have mulighed for at få udbetalt negativ selskabsskat af den del af deres
underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter (skattekreditter). Skattekreditter vil understøtte innovation, fordi de kan give en kapitalindsprøjtning for virksomheder, hvor
forsknings- og udviklingsindsatsen endnu ikke har givet tilstrækkeligt afkast til, at de betaler
selskabsskat. Nyetablerede og små og mellemstore virksomheder med forsknings- og udviklingsindsats sikres således likviditetsmæssige fordele.
Konkret kan virksomheder fra 2012 trække forsknings- og udviklingsudgifter for 5 mio. kr. årligt ind under ordningen. Initiativet skønnes at indebære offentlige merudgifter i størrelsesordenen 200-250 mio.kr. årligt i perioden 2012-2014 og 100 mio. kr. årligt i varig virkning. Initiativet finansieres fuldt ud ved, at der rettes op på en forkert praksis for, hvordan afgiften på en
bestemt type forsikringer beregnes (såkaldte kombinerede forsikringer). Derudover er der et
finansieringsbidrag fra overskydende provenu fra aftale om iværksætteraktier samt ophævelse af momsfritagelse for indførsel af tidsskrifter mv.

Reform af strategisk forskning og innovation
Der er i de senere år sket en markant styrkelse af den offentlige forsknings- og innovationsindsats. I 2011 er der afsat 19 mia. kr. til forskning, udvikling og innovation, svarende til godt
1 pct. af BNP. Det er en stigning på 5 mia. kr. siden 2006 eller ca. 35 pct. Det gør Danmark til
et af de mest ambitiøse lande på dette område. Men der er behov for et stærkere gennemslag af disse investeringer på virksomhedernes innovation og dermed produktivitet og vækst i
det private erhvervsliv. Forsknings- og innovationssystemet skal være mere sammenhængende, overskueligt og enkelt.

6

Aftale om Danmark som vækstnation

Under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er der i dag to finansieringsorganer,
der hver især finansierer forskellige aspekter af anvendelsesorienteret forskning og understøtter spredning af forskningsbaseret viden til anvendelse i dansk erhvervsliv. Der skal etableres et enstrenget bevillingssystem for strategisk forskning og teknologi gennem en sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation til et nyt
råd for strategisk forskning og teknologi.
De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) indsamler, opbygger og udvikler teknologiske kompetencer og formidler denne viden til dansk erhvervsliv. Der findes i dag ni GTSinstitutter. For at styrke GTS-institutternes evne til at indgå i dynamiske samarbejder med
virksomhederne etableres DanskGTS, som skal skabe stordriftsfordele for GTS-institutterne
og sikre sammenhæng til den overordnede forskningspolitik. DanskGTS skal endvidere have
øget fokus på, at skabe videnbaseret vækst og innovation i danske virksomheder.
Endelig sigtes der mod at skabe en bedre sammenhæng i mulighederne for risikovillig kapital
i hele forløbet fra virksomhedens tidlige opstartsfase til ekspansions- og vækstfasen. Nogle
virksomheder oplever i dag, at der er et mismatch mellem investeringer i de helt tidlige faser
og adgangen til kapital i de efterfølgende faser. På den baggrund nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvordan der kan sikres en større samordning mellem
Vækstfonden, de regionale iværksætterfonde samt Innovationsmiljøerne. Sigtet er at skabe
bedre sammenhæng i ”fødekæden” for risikovillig kapital.

Design2020
Der er over de senere år sket en udvikling i anvendelsen af design, designtænkning og designforskning. Design er ikke længere alene formgivning og æstetik, men i stigende grad også et strategisk element i virksomhedernes innovationsproces med at udvikle brugervenlige
løsninger.
Der fremlægges en ny Designstrategi ”Design2020” på baggrund af arbejdet i det bredt
sammensatte Visionsudvalg for design. Design 2020 skal have fokus på, at styrke vilkårene
for design, så design i højere grad end hidtil bliver et konkurrenceparameter for virksomhederne i udvikling af nye produkter og processer. Strategien vil bl.a. lægge op til en bedre
samordning af henholdsvis uddannelserne på designområdet og den erhvervsrettede indsats
for videnspredning. Endvidere vil der som opfølgning på handlingsplanen for offensiv global
markedsføring af Danmark blive etableret et offentlig-privat designkonsortium, som skal bidrage til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer på designområdet.

Det skal være nemmere at drive virksomhed – særligt
for de små og mellemstore
Den tid virksomhederne bruger på at administrere krav fra det offentlige, går fra tiden til at
drive forretning og skabe vækst. Den byrde føles særligt tung for nye og mindre virksomheder, der ikke altid har den store erfaring med krav og regler – eller administrativt personale til
at håndtere kontakten til det offentlige. Det offentlige skal derfor fokusere mere på at gøre livet lettere for virksomhederne, så virksomhederne kan fokusere på kerneforretningen.
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Danmark er allerede nået langt med at nedbringe antallet af lovpligtige administrative byrder,
der hæmmer virksomhedernes produktivitet og vækst. I 2001 blev der sat et ambitiøst mål
om at lette erhvervslivets administrative byrder med op til 25 pct. i 2010. Dette mål er nu nået
med samlede lettelser på i alt 7,6 mia. kr. Virksomhederne oplever imidlertid ikke umiddelbart, at byrderne er lettet i samme udstrækning. Arbejdet skal derfor fortsættes.
Aftaleparterne er enige om at hæve ambitionsniveauet med følgende initiativer:

Treårigt regelstop for små og nystartede virksomheder
Ikke mindst små og nystartede virksomheder oplever det ofte som meget generende, når der
gennemføres ny regulering. Det skyldes blandt andet, at de har forholdsvis færre ressourcer
til at håndtere kravene og kommunikationen med det offentlige.
Derfor indføres et treårigt regelstop, der som udgangspunkt fritager nystartede virksomheder
og virksomheder med færre end ti ansatte fra ny bebyrdende lovgivning vedtaget af Folketinget efter 1. juli 2011. Dermed skabes et reguleringsmæssigt pusterum, der kan hjælpe dem til
at kunne fokusere på at drive virksomhed og udvikle deres forretning.
Regeringen vil i EU arbejde for, at der gives samme mulighed i forhold til EU-reglerne.

De administrative byrder skal lettes med yderligere 10 pct.
Aftaleparterne er enige om, at de administrative byrder i 2015 skal være lettet med yderligere
10 pct. i forhold til 2010. Målet skal nås både i forhold til de faktiske og de oplevede byrder.
Med henblik på at nå målet nedsættes et virksomhedspanel, der skal udpege de områder,
som virksomhederne oplever som særligt byrdefulde.

Styrket finansiering af vækst hos små og mellemstore virksomheder
Mange små og mellemstore virksomheder og særligt vækstvirksomheder har i lyset af krisen
fortsat vanskeligt ved at finde finansiering til forretningsudvikling og vækstinitiativer mv.
For at styrke små og mellemstore virksomheders adgang til vækstkapital udvides vækstkautionsordningen med yderligere 600 mio. kr. i udlån til forretningsudvikling inden for rammerne
af Erhvervspakken. Med Erhvervspakken blev der oprettet kautioner for bankernes udlån til
små og mellemstore virksomheder for 1,5 mia. kr. til forretningsudvikling og til erhvervsejendomme. Fremadrettet sammenlægges disse ordninger.
Initiativet skal ses i sammenhæng med, at der i starten af 2011 blev indgået en aftale med
pensionssektoren om oprettelse af Dansk Vækstkapital, som styrker markedet for risikovillig
låne- og ejerkapital med samlet op til 10 mia. kr. for iværksættere og små og mellemstore
virksomheder med vækstpotentiale. Et større udbud af risikovillig kapital bidrager til at skabe
vækst og nye arbejdspladser.
Endvidere er nedsat et udvalg med repræsentanter for erhvervsorganisationerne, som skal
undersøge mulighederne for, at små og mellemstore virksomheder fremover i større omfang
kan benytte erhvervsobligationer som en alternativ mulighed for finansiering.
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Effektiv sagsbehandling på miljøområdet
I dag er sagsbehandlingen på miljøområdet ofte langsommelig og praksis er meget uensartet
fra kommune til kommune. Lange sagsbehandlingstider i kommuner og Natur- og Miljøklagenævnet kan skabe usikkerhed om virksomhedernes investeringsmuligheder. Derfor er det
vigtigt, at sagsbehandlingstiderne gøres kortere.
I forbindelse med finanslovaftalen for 2011 blev der nedsat et hurtigtarbejdende eksternt
ekspertudvalg, der fik til opgave at forberede en samlet reform af klagesystemet på miljøområdet. Endvidere blev der afsat 10 mio. kr. til ekstern bistand til en forstærket indsats i Naturog Miljøklagenævnet for at nedbringe puklen af ældre uafsluttede klagesager. Indsatsen indebærer at 250 af de ældste sager afgøres i 2011. Som opfølgning på kommende anbefalinger fra ekspertudvalget er aftaleparterne allerede nu enige om følgende:

Der nedsættes en midlertidig taskforce, som får til opgave at færdigbehandle puklen af
gamle klagesager på husdyrområdet. Der afsættes i alt 25 mio. kr. hertil finansieret inden for Grøn Vækst midlerne.

Natur- og Miljøklagenævnet skal have mulighed for at afvise at behandle bagatelsager
og fokusere sagsbehandlingen til de punkter, der reelt klages over.
Endvidere er der enighed om følgende initiativer:

Der skal indføres flere bagatelgrænser og anmeldeordninger. Miljøgodkendelserne skal i
videst muligt omfang gives automatisk, hvis en række objektive betingelser er opfyldt.

Der indledes forhandlinger med KL om at omlægge kommunernes tilskud til behandling
af husdyrsager, så tilskuddet gøres afhængig af aktiviteten i den enkelte kommune.

Regelgrundlaget på husdyrområdet præciseres, herunder fastsættes BAT-krav til staldbyggeri i bekendtgørelser, hvor det også vil fremgå at kravene på ansøgningstidspunktet
vil gælde uanset, hvor lang sagsbehandlingstiden er. Desuden indføres fleksible miljøkrav i forbindelse med test af ny miljøteknologi i almindelige husdyrbrug.

Digitalisering skaber vækst og udvikling
Den offentlige sektor i Danmark har en international førerposition, når det handler om at anvende it og ny teknologi. Den position skal vi blandt andet bruge til at skabe vækst, udvikling
og enkle løsninger for virksomhederne.
Digitalisering bidrager til, at virksomhederne skal bruge mindre tid og kræfter på at administrere regler og krav fra det offentlige. Samtidig kan offentlig digitalisering være platform for
innovation i virksomhederne, hvor private virksomheder kan udnytte it-infrastruktur til at udvikle nye produkter til deres kunder. Regeringen vil i samarbejde med KL og Danske Regioner præsentere en ny ambitiøs digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor for 2011 til
2015. En række elementer, der arbejdes med i strategien, kan medvirke til at gøre det nemmere at drive virksomhed. Mulige virksomhedsrettede initiativer i den kommende digitaliseringsstrategi er fx:


Indberet én gang. For virksomhederne er det målet, at de så vidt muligt kun skal indberette den samme oplysning én gang. Det er spild af virksomhedernes og myndighedernes tid og penge at spørge virksomhederne om det samme flere gange.
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Digital post til alle virksomheder. Der oprettes en digital postkasse til alle virksomheder.
Fra 2013 kan alle relevante meddelelser, breve og godkendelser sendes til virksomhedens digitale postkasse.
Virksomhedens egen side på virk.dk. På virk.dk kan alle virksomheder få deres egen
Min Side, hvor virksomheden kan se hvilke kommende indberetninger og pligter, som
virksomheden har. Her kan virksomheden også se og rette egne stamoplysninger. På
virk.dk har virksomhederne nem adgang til offentlige selvbetjeningsløsninger.
Nye virksomheder fødes digitalt. Fra 2012 kan alle nye virksomheder registreres fuldt digitalt på nettet og automatisk tilmeldes digitale services som fx NemID, NemKonto og
digital post.
Digital adgang til virksomhedens rådgiver. Det gøres enkelt for virksomheden at give
adgang til, at fx virksomhedens revisor kan indberette digitalt på virksomhedens vegne
på alle væsentlige områder.
Nemmere ansættelse af ny medarbejder og ansøgning om løntilskud. Arbejdsgangene
for virksomhedernes administration af deres medarbejdere kan forenkles, fx kan det gøres nemmere for små virksomheder at ansætte nye medarbejdere.
Automatisk postering til det offentlige. Betalingsmeddelelser mellem private virksomheder og det offentlige kan automatiseres. Dermed får virksomhederne mindre administration ved forretninger med andre virksomheder og det offentlige, fordi posteringer selv
”finder vej” og ikke skal tastes fra papir. I første omgang kan meddelelser om NemKonto-udbetalinger og visitationer til privathospitaler automatiseres.
Tilgængelige offentlige data. Offentlige data kan være værdifulde for private virksomheder, når de fx udvikler digitale services til deres kunder, gennemfører testforsøg mv. Det
kan mod betaling i højere grad gøres muligt for virksomheder at gøre brug af sådanne
data under iagttagelse af persondataloven mv.

BoligJobplan
Der er gode grunde til at gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser i hjemmet. Det kan få færre til at vælge det sorte arbejde og gør-det-selv løsninger, når de skal have udført opgaver i hjemmet. Det vil lette mange familiers travle hverdag. Og det vil skabe
vækst i beskæftigelsen.
Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har derfor ingået en aftale om, som
forsøg, at indføre en BoligJobordning med fradrag i skatten for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Forsøget løber fra den 1. juni 2011 til og med 2013.
Skattefradraget udformes som et ligningsmæssigt fradrag og svarer dermed til et tilskud på
ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Skattefradraget gælder serviceydelser både
inde i og uden for boligen og gives til personer fyldt 18 år. Fradraget kan maksimalt udgøre
15.000 kr. årligt pr. person
BoligJobordningen giver husholdningerne bedre muligheder for at betale sig fra tidskrævende
dagligdagsopgaver som f.eks. rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde.
Samtidig tilgodeser BoligJobordningen behovet for bedre boliger og mere energieffektive boliger, idet der også gives fradrag for lønudgifter til reparationer og udvendig vedligehold, som
fx udskiftning af vinduer, tag og isoleringsarbejde mv.
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Samlet set vil BoligJobordningen skabe vækst i beskæftigelsen og være en effektiv måde at
gøre sort arbejde hvidt, og den kan dermed bidrage til at nedbringe omfanget af sort arbejde,
hvor omfanget af sort arbejde er betydeligt, og hvor SKAT har vanskeligt ved at gennemføre
effektive kontroller.

Styrket offentlig-privat samarbejde
Den offentlige sektor skal have større fokus på nye måder at løse opgaverne på og på nye
samarbejdsformer med virksomhederne i den private sektor. Et stærkere samarbejde mellem
den offentlige og private sektor vil være til gavn for begge.
Løsning af opgaverne i den offentlige sektor kan give et spin-off til den private sektor i form af
nye forretningsmuligheder. Og den private sektor kan give den offentlige sektor en mere effektiv opgaveløsning og dermed mere service for skattekronerne.
Det gælder især de områder, hvor det offentlige historisk har haft en særlig rolle: Velfærdsområdet, sundhedsområdet, energiområdet og digitalisering er områder, hvor Danmark står
stærkere end mange andre lande. Og hvor efterspørgselen forventes at stige i de kommende
år, i takt med at flere lande bliver rigere og får råd til mere velfærd og behov for flere energieffektive løsninger og vedvarende energiformer.
Aftaleparterne er enige om en række initiativer, som vil sikre en bedre udnyttelse af den offentliges sektors erhvervspotentiale gennem et styrket offentlig-privat samarbejde.

Fonden for velfærdsteknologi
Der er et stort potentiale i offentlig-privat innovation og samspil om udviklingen af nye velfærdsteknologiske løsninger. Løsninger som forbedrer og billiggør den offentlige service og
som samtidig kan fremme nye markeder og nye forretningsmuligheder for private leverandører.
Den eksisterende ABT-fond har overvejende fokus på mindre udviklingsprojekter. Aftaleparterne er enige om ændre fokus for fonden og omlægge den til en ny Fond for Velfærdsteknologi.
Den nye fond for velfærdsteknologi skal i højere grad have fokus på større strategiske projekter og velafprøvet velfærdsteknologi på brede, tværsektorielle indsatsområder, fx sundhed,
uddannelse og socialområdet. Den skal også have fokus på udbredelse af mindre projekter
med dokumenteret effekt. Endelig skal fonden rette sig mod digitalisering og strategisk vigtige
velfærdsområder.
Fonden vil dermed understøtte Danmarks position som krævende efterspørger af nye velfærdteknologier og samtidig gavne virksomheders eksportmuligheder og en mere effektiv opgaveløsning i den offentlige sektor blandt andet ved at støtte initiativer i den kommende digitaliseringsstrategi.
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Sund vækst og velfærdsteknologi
Mange lande står ligesom Danmark over for store udfordringer med stigende velfærds- og
sundhedsudgifter, et begrænset økonomisk råderum og mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Der kan derfor i de kommende år forventes stigende international efterspørgsel efter sundheds- og velfærdsløsninger, som kan skabe bedre behandling og pleje, samt bidrage til at løse de ressourcemæssige udfordringer. Der skal sikres et godt grundlag for, at de danske
kompetencer og potentialer inden for sundheds- og velfærdsteknologi kan udnyttes.
Den kliniske forskning er vigtig for at fastholde en stærk industri inden for lægemiddel- og
medicoområdet. Derfor lægges op til, at der oprettes en ”one-stop-shop” i tilknytning til hvert
af universitetshospitalerne i Aalborg, Odense, Aarhus og København. De fire ”one-stopshops” skal understøtte sundhedsforskningens tværfaglighed og bistå offentlige og private
forskere med problemstillinger af juridisk og praktisk karakter i forbindelse med forsøgsafvikling. De fire nye One-stop-shops samler de nuværende forskerstøtteenheder i regionerne.
Samtidig oprettes der et fast track for godkendelse af kliniske fase I forsøg, så forsøgene kan
gennemføres hurtigere. Endelig nedsættes en arbejdsgruppe, der inden udgangen af 2011
skal komme med anbefalinger til øget erhvervsmæssig anvendelse af danske sundhedsdata.
De kommende år investerer staten og regionerne godt 40 mia. kr. i en moderne sygehusstruktur. Det giver en unik mulighed for at udvikle nye innovative løsninger, som kan forbedre
patientbehandlingen, optimere driften i sundhedsvæsenet og øge eksporten af sundheds- og
velfærdsløsninger. Der etableres derfor et Partnerskab for sygehus- og sundhedsinnovation i
regi af Fornyelsesfonden, der kan fremme udvikling, standardisering og markedsmodning af
moderne danske sygehus- og sundhedsløsninger. Det skal desuden være muligt for regioner
og virksomheder at indgå i joint ventures om innovationsprojekter på sundhedsområdet.
Endelig etableres der i forlængelse af aftalen om offensiv global markedsføring af Danmark
2011-2012 et offentlig-privat konsortium, der skal øge kendskabet til og markedsføre Danmarks styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsløsninger.

Danmark som grøn vækstøkonomi
Klimaudfordringer, miljøproblemer og ressourceknaphed vil medføre, at det globale marked
for ressourceeffektive løsninger vil være stigende i de kommende år. Det er et marked, hvor
danske virksomheder i dag står stærkt, og hvor de i de senere år har oplevet en betydelig
vækst. Omstillingen til en grøn vækstøkonomi skal understøttes yderligere.
Regeringen har fremlagt sit udspil til Energistrategi 2050, som forhandles med Folketingets
partier. Udspillet vil bidrage til gode udviklingsmuligheder for virksomhederne på det grønne
område. Regeringen foreslår blandt andet, at der udbydes en havmøllepark på 600 MW på
Kriegers Flak. Kriegers Flak kan realiseres som et fælles projekt med Tyskland (og evt. Sverige) med forventet idriftsættelse 2018-2020. Endvidere udbygges med 400 MW kystnære
møller, som blandt andet kan anvendes til test og demonstration. Samtidig skal landbrugets
rolle som grøn energileverandør fremmes. Blandt andet ved at øge igangsætningsstøtten og
indføre et nyt støttesystem, som i højere grad udbreder støtten til flere anvendelser og øger
støtten til biogas baseret på husdyrgødning. Der udarbejdes derudover en strategi for udbygning af ”smart grids” og eltransmissionsforbindelserne til udlandet. Det giver mulighed for en
øget effektivitet i udnyttelsen af fluktuerende energikilder, som vind og solenergi.
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Danmark skal udnytte de vækstmuligheder, som opstår ved den globale grønne omstilling.
For at fremme den grønne vækstøkonomi igangsættes en række nye initiativer:






Der etableres et partnerskab med private interessenter om at styrke forskningen, udviklingen, demonstrationen og markedsmodningen af biobaserede produkter.
Der gennemføres en analyse for at belyse, om der er tilstrækkelig kompetent arbejdskraft til at håndtere den grønne omstilling.
Kravene til fremtidens byggeri ”Bygningsklasse 2020”, fremlægges allerede nu, så innovation i byggeriet fremmes, og der kan høstes erfaringer med fremtidens lavenergibyggeri.
Understøtte kommunernes adgang til at lånefinansiere rentable energiforbedringer i
kommunalt byggeri.

Der gennemføres endvidere i 2012-2015 en ny miljøteknologisk indsats. Der afsættes i alt
130 mio. kr. til indsatsen inden for eksisterende rammer. Indsatsen omfatter blandt andet:





En tilskudspulje på 15 mio. kr. årligt til virksomheders udvikling, test og demonstration af
nye miljøteknologier.
Etablering af offentlig-private partnerskaber, der skal samarbejde om at løse nationale
og globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe
konkurrencedygtig miljøteknologi.
Etablering af et digitalt afgørelses- og tilsynssystem for virksomheder. Tilsynet forenkles
og baseres på en risikovurdering.

Uddannelse – mere vækst for pengene
Uddannelse og viden er i stigende grad en global konkurrencefaktor. Adgangen til dygtige og
veluddannede medarbejdere gør det attraktivt at investere, drive virksomhed og skabe arbejdspladser i Danmark. Højt uddannede medarbejdere skaber gode rammer for forskning og
udvikling. Og virksomhedernes forskning og udvikling er en af nøglerne til fornyelse og produktudvikling.
Aftaleparterne har ambitiøse mål på uddannelsesområdet. Mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og mindst 50 pct. af en ungdomsårgang skal
gennemføre en videregående uddannelse.
Samtidig er det vigtigt, at de offentlige uddannelser er tilpasset efterspørgslen i den private
sektor, så vi får fuldt udbytte af de nyuddannedes kompetencer og de betydelige offentlige
investeringer i uddannelse. Aftaleparterne er enige om nye initiativer, der sigter mod at skabe
bedre overensstemmelse mellem uddannelserne og erhvervslivets behov:

Analyse af de videregående uddannelser
Der skal være bedre overensstemmelse mellem udbuddet af videregående uddannelser og
erhvervslivets behov for højt kvalificerede medarbejdere. Med henblik på at fremtidssikre det
danske uddannelsessystem, så det bidrager til at fremme væksten i samfundet, gennemføres
en analyse af de videregående uddannelser. Udvalgsarbejdet skal tilvejebringe et fagligt
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grundlag og fremlægge konkrete anbefalinger til, hvordan de videregående uddannelser kan
styrkes.

Eftersyn af de erhvervsrettede grunduddannelser
Søgningen til erhvervsuddannelserne er vigende, og for mange falder fra uden at afslutte en
uddannelse. Regeringen vil derfor iværksætte et 360 graders eftersyn af de erhvervsrettede
grunduddannelser. Erhvervsuddannelserne skal være et mere attraktivt tilbud for elever med
såvel stærke som svage forudsætninger for uddannelse, og udbuddet af erhvervsuddannelser skal matche arbejdsmarkedets behov samt understøtte vækst og velfærd i Danmark. Eftersynet skal på baggrund af en beskrivelse og analyse af det nuværende erhvervsrettede grunduddannelsessystem, dets udfordringer og dets sammenhæng til de videregående uddannelser munde ud i en række konklusioner og anbefalinger.

Nemmere adgang til internet
Internettet er i vor tid, hvad folkebibliotekerne var i 1800 tallet på Grundtvigs tid. Viden er fortsat vejen til indsigt, men også i stigende omfang en betydelig fordel i den internationale konkurrence. Derfor er sigtet med denne aftale at bane vejen for, at alle borgere i Danmark nemt,
frit og lige kan få adgang til internettet.
Borgere og virksomheder i Danmark er parate til at bruge de nye digitale muligheder. Danmark er også blandt de lande i verden, der er kommet længst med bruge internettet til at forbedre og effektivisere den offentlige service. I de kommende år skal borgerne i endnu højere
grad betjene sig selv på nettet, og de digitale muligheder skal bruges til at gøre kontakten
mellem borger og myndighed smartere og mere effektiv.
Dette understøttes også af den aftalte målsætning om, at alle borgere og virksomheder skal
have adgang til internettet med en hastighed på mindst 100 Mbit/s i 2020, som det næste frekvensudbud vil bidrage til at sikre. Målsætningen kan nås på baggrund af en markedsbaseret
og teknologineutral tilgang.
De såkaldte hotspots er en metode til at udbrede muligheden for nemt og bekvemt at komme
på internettet.
Med henblik på at fremme danskernes brug af internettet vil der i regi af ABT-fonden blive afsat 15 mio. kr. til etablering af hotspots i det offentlige rum. Midlerne vil kunne søges af undervisnings-, viden- og kulturinstitutioner med henblik på at gøre det gratis for brugerne at
komme på internettet. Midlerne skal anvendes til at styrke den prioritering, der jf. nedenfor
sker og skal ske på institutionerne inden for dette område.
Indsatsen vil styrke arbejdet for at nå målsætninger om, at
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Alle klassetrin i folkeskolen skal have adgang til trådløst internet. Regeringen og KL vil i
løbet af 2011 fastsætte et konkret årstal herfor.
Alle elever og ansatte på ungdomsuddannelserne skal inden udgangen af 2013 have
trådløs netadgang.
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Alle studerende og ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner skal inden udgangen af 2013 have trådløs netadgang.
Bibliotekerne fortsat er i front med udvikling af nye digitale tilbud til borgerne, herunder
Danskernes Digitale Bibliotek, som udvikles i et samarbejde mellem KL og staten i et
udvalgsarbejde, der afsluttes i efteråret 2011.
Museerne inden udgangen af 2012 udbygges med trådløst net med henblik at give de
besøgende mulighed for bedst adgang til viden om kulturarven.

I forbindelse med den årlige it- og telepolitiske redegørelse vil regeringen i efteråret 2011
sætte særligt fokus på danskernes brug af internettet og gøre status for fremdriften i arbejdet
med ovennævnte visioner og målsætninger. Redegørelsen vil danne grundlag for en forespørgselsdebat i Folketinget.
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