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Akademikernes forslag til finansloven for 2016:
1. Vækst i virksomhederne via en vækstpilotordning
For at øge vækst, innovation og produktivitet i den private sektor skal
der være langt flere højtuddannede ansat i de private virksomheder,
ikke mindst i de små og mellemstore virksomheder og uden for storbygerne. Akademikerne anbefaler en vækstpilotordning, hvor virksomhederne i en periode får tilskud til at ansætte en højtuddannet. Det skal
være en ny og bredt tilgængelig vækststøtteordning, der vil give de private virksomheder økonomisk incitament til at ansætte højtuddannede
medarbejdere. Ordningen kan eventuelt tilpasses de virksomhedstyper
eller brancher, som er særligt udfordrede, og som har få akademikere
ansat, fx turismeerhvervet eller SMV’er uden e-handel og eksport og/eller den kan kickstartes med en særlig ordning med landdistriktsvækstpiloter.
2. Landsdækkende virksomhedsindsats for vækst og produktivitet
Hidtil er en væsentlig del af den virksomhedsrettede erhvervsfremmeindsats blevet finansieret af EU-midler, men aktuelt er der desværre
sket en række stramninger af kravene til virksomhederne, som betyder,
at relativt få virksomheder reelt kan få glæde af midlerne. Eksempelvis
er vækstkravene til virksomhederne så høje, at der i flere regioner kun
er meget få virksomheder, der kan modtage støtte under programmet
for ”flere vækstvirksomheder”. Resultatet er, at der stort set ingen tilbud findes for den relativt store gruppe af SMV’er, som ikke umiddelbart
arbejder på at realisere deres potentiale for vækst. Akademikerne anbefaler derfor, at der i stedet afsættes 95 mio. kr. på finansloven til en
landsdækkende virksomhedsindsats for øget vækst og produktivitet. En
indsats i den størrelsesorden vil kunne omfatte ca. 20.000 virksomheder
og skabe 2.000-4.000 nye job.

Side 2 af 2

3. Flere ressourcer til de dygtigste klynger
De danske videnbaserede klynger skal styrkes, og fremadrettet skal der
være mere fokus på, hvordan disse klynger bedst udnytter deres vækstog udviklingspotentialer. Der er behov for at styrke de dygtigste klynger, fordi det giver vækst i danske produktions- og servicevirksomheder.
Det drejer sig eksempelvis om områder som energi, sundhed, fødevarer
og vefærdsteknologi. Akademikerne anbefaler, at der udover EUmidlerne og de regionale midler også afsættes flere finanslovsmidler til
virksomhederne i de stærke videnbaserede klynger, så de kan fortsætte
deres arbejde og i højere grad end i dag blive internationale spillere.
4. Eksportstøtte og bedre udvikling af eksportfremmeindsatsen
Bedre eksportfremme styrker de danske virksomheders konkurrenceevne. Det danske nationale og regionale eksportfremmesystem bør koordineres bedre og særligt målrettes SMV’erne og virksomheder inden for
de danske erhvervsmæssige styrkepositioner. Akademikerne anbefaler,
at bevillingen til kollektiv eksportfremme øges, og at der sikres en løbende udvikling af eksportfremmeindsatsen for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og eksport. Der bør sættes særlig fokus på at flere
danske SMV’er får adgang til at eksportere og etablere sig i udlandet.
5. Mobilnetværk der dækker hele landet
Det er afgørende for virksomhedernes udvikling og vækst og for medarbejdernes indsats, at der er stabil adgang til mobil- og internetdækning
over hele landet – også i yderområderne. Ordentlig dækning er også en
vigtig forudsætning for, at virksomhederne i yderområderne kan tiltrække de højtuddannede og deres familier. Akademikerne anbefaler, at der
sættes midler af til at sikre alle danskere – både virksomheder og borgere – adgang til gode og stabile bredbånds- og mobilforbindelser. Samtidig bør der ved udbud af tilladelser til etablering og drift af mobilnetværk stilles krav om forsyningspligt og fuld dækning.
6. Fastholdelse af de dygtigste højtuddannede i Danmark
Danmark har brug for at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft, og derfor har vi også brug for at sikre, at det er attraktivt for udlændige at blive længere i Danmark frem for at rejse hjem efter kort tid.
Derfor giver det god mening at gøre det muligt at forlænge greencardordningen for udenlandske medarbejdere, der skaber værdi for det danske samfund. Akademikerne anbefaler samtidig, at der sættes midler af
til at styrke mulighederne for at greencardindehaverne finder et relevant
job i Danmark ved at tilbyde dem introduktin til det danske arbejdsmarked og kurser i jobsøgning, allerede inden de kommer til Danmark.

