NYE MULIGHEDER
I EN CORONATID
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Vi skal sammen finde mulighederne
Coronakrisen har kostet os dyrt. Virksomheder har mistet ordrer. Kolleger har mistet deres job. Nogle er kommet igennem det
værste. Andre står stadig midt i det, og usikkerheden er stor.
Ingen véd, hvordan krisen vil udvikle sig de næste måneder og år. Derfor ved vi heller ikke, om salget ude i verden svigter.
Pandemien kan trække dybe spor herhjemme, men især på vores eksportmarkeder.
Mange danske virksomheder har dog lige nu fået så meget luft, at de kan begynde at se fremad og tænke strategisk.
Når vi ser fremad, skal vi både hjælpe virksomheder igennem de udfordringer, de står i lige nu, være beredt på, at krisen udvikler
sig og udnytte de muligheder, der åbner sig på den anden side. For der ér muligheder. Men det kræver omstilling, forandring og
nytænkning. Det gælder både i den enkelte virksomhed og i samfundet samlet set.
Derfor mener DI, at regeringens krigskasse og investeringerne i samfundet er et vigtigt redskab til at få virksomhederne,
arbejdspladserne og Danmark stærkest ud på den anden side af krisen. Den skal vi sammen med EU’s genopretningspakke bruge
klogt.
Vi skal dosere midlerne i de rette mængder og på de rigtige tidspunkter, så vi skaber flest mulige job og mest mulig fremgang og
udvikling. Vi skal sikre, at pengene understøtter grøn omstilling - og investeringer i fremtiden.
Kort sagt: Corona gør stadig fremtiden usikker – men den giver også nye muligheder.

De muligheder skal vi gribe, så vi skaber et endnu sundere og stærkere Danmark.
Lars Sandahl Sørensen
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Op mod 19 mia. kr. skal bruges fornuftigt
• I dette forslagskatalog ”Nye muligheder i en coronatid” tager vi hul på ambitionerne i vores 2030-plan. Målet er et Danmark,
der står stærkere og grønnere efter krisen. Samtidig med at der stadig er råd og vilje til at blive ved med at investere i den
fremtid og den velfærd, vi ønsker – for os selv og for de næste generationer.
• Det gør vi med initiativer på en lang række områder: Skat, forskning, klima, energi, digitalisering, erhvervsfremme, sundhed
med videre. Der er 42 konkrete forslag, som kan sættes i gang med det samme.
• Regeringens forslag om en krigskasse på 9,2 mia. kr. i 2021 samt yderligere 9-10 mia. kr., som vi kan søge fra EU’s
genopretningsfond i 2021-2022, er et virkelig stærkt udgangspunkt for at hjælpe virksomhederne.
• Derfor er de to puljer omdrejningspunkt for DI’s 42 konkrete forslag, hvor vi også giver plads til udgifter til værnemidler, vacciner
med videre.
• Vi skal være ansvarlige og sikre, at der også er penge til initiativer i morgen og i overmorgen. Vi bør ikke bruge alle pengene på
én gang men dosere dem omhyggeligt efter behov.
• Regeringens krigskasse er etårig. Men der er behov for investeringer, der rækker længere ud i fremtiden. Investeringer, som er
blandt forslagene i vores katalog. Den skal derfor følges op af reformer. De skal sikre, at der fortsat er et økonomisk råderum, så
vi har råd til at investere i velstand og velfærd. Her er der inspiration at hente i DI’s 2030-plan.
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Seks temaer
Vi har delt vores forslag op i seks temaer, som hver især udstikker en kurs, vi kan forfølge med det samme.
Seks temaer, der både vil hjælpe Danmark ud af krisen, men som også øger vores velstand på længere sigt.
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Fart på den grønne omstilling
Vigtigste forslag: Styrk rådgivningen og støtten til mere
effektiv brug af energi i industri og bygninger

Viden får os ud af krisen
Vigtigste forslag: Brug skattesystemet til at fremme
forskning og udvikling

Boost eksporten
Vigtigste forslag: Gør det lettere at tage på
forretningsrejser til udlandet

Fremryk investeringer i infrastruktur og vores miljø
Vigtigste forslag: Invester i biogasinfrastruktur, så store
punktudledere kan få adgang til gasnettet

Sunde og stærke virksomheder
Vigtigste forslag: Genindfør muligheden for at udnytte
fremførte underskud

Digitalisering er fremtiden
Vigtigste forslag: Opret en digital omstillingsfond,
der kan systematisere finansiering af offentlige
digitaliseringsprojekter

FART PÅ DEN GRØNNE OMSTILLING
Forslag til regeringen

Med regeringens klimapartnerskaber er
sporet lagt for den grønne omstilling. Blandt
andet er det vigtigt, at vi bruger energien
mere effektivt i industrien og i vores
bygninger. Hvis Danmark skal i i mål med
ambitionen om at bringe udledningen af
CO2 ned med 70 pct. frem mod 2030, skal
arbejdet sættes i gang nu. Der kommer til at
gå nogle år, før vi ser resultaterne af
indsatsen, og vi har ikke tid til at vente.

• Styrk rådgivningen og støtten til mere effektiv brug af energi
i industri og bygninger
• Fremryk aftalte lempelser af elafgifter for husholdninger og
liberale erhverv
• Fjern CO2-afgiften på fjernvarme omfattet af kvoter
• Udarbejd en samlet strategi for klimatilpasning, skybrud,
stormflod og forhøjet grundvand
• Afsæt flere midler til den grønne omstillingspulje
• Gør elektrificeringen af jernbanen færdig
• Afsæt midler til tilskud til lastbiler på alternative drivmidler
og til biogas til transport
• Prioriter midler til el til danske havne
• Gør det muligt at etablere en klimafond for luftfart
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Forslagene er nærmere beskrevet i afsnittet:
Uddybning: DI’s anbefalinger til Regeringen

BOOST EKSPORTEN
Forslag til regeringen

Danmark vinder på handel og samarbejde
med andre lande, og vi finansierer i vid
udstrækning vores velfærdssamfund med
de indtægter, vi får ved at eksportere til
udlandet. Knap 850.000 danske
arbejdspladser er knyttet til eksporten.
Coronakrisen har ændret forholdene på de
udenlandske markeder, men krisen giver
også danske virksomheder nye muligheder
på eksportmarkederne. Det skal vi udnytte.

• Gør det lettere at tage på forretningsrejser til udlandet
• Foretag kapitalindskud til Danmarks Eksportkredit, EKF, til
mere risikovillig finansiering
• Genindfør renteudligningsordningen CIRR

• Juster ordningen om likviditetskautioner og gør den mere
fleksibel
• Gør det muligt for EKF at tilbyde bedre eksportgarantier
• Etabler en fond for strategiske eksportindsatser

• Etabler en tilskudsordning til at ansætte salgspersonale i
udlandet
• Etabler Water Valley Denmark
• Sæt vækstprogram i gang for mellemstore virksomheder
• Støt branding og markedsføring af danske styrkepositioner
Forslagene er nærmere beskrevet i afsnittet:
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Uddybning: DI’s anbefalinger til Regeringen

SUNDE OG STÆRKE VIRKSOMHEDER
Forslag til regeringen

Når vi sammen skal indfri de høje
ambitioner, vi har for vores samfund, skal
danske virksomheder kunne konkurrere på
den internationale arena. Mange danske
virksomheder har underskud som følge af
coronakrisen. De underskud bør de have
mulighed for at trække fra i de kommende
års skattebetalinger, indtil de igen får
overskud. Det vil sætte ekstra skub i
nødvendige investeringer i digitalisering,
grøn omstilling m.m.

• Genindfør muligheden for at udnytte fremførte underskud
• Fremryk personskattelettelser, der allerede er vedtaget
• Udskyd aftalte skattestigninger
• Giv virksomhederne højere refusion for udgiften til moms ved
restaurantydelser
• Udvid fradrag for omkostninger til strategiske tilpasninger til
også at gælde eksterne omkostninger
• Gør det billigere for virksomhederne at tage et socialt ansvar

• Opbyg en dansk myndighed, der kan godkende medicinsk
udstyr
• Udvid boligjobordningen og gør den mindre bureaukratisk
• Skab nye stærkere rammer for kulturoplevelser
Forslagene er nærmere beskrevet i afsnittet:
Uddybning: DI’s anbefalinger til Regeringen
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VIDEN FÅR OS UD AF KRISEN
Forslag til regeringen

Investeringer i forskning og udvikling er et
vigtigt fundament for, at danske virksomheder
har noget at leve af i fremtiden, og for at vi kan
skabe fremtidens robuste og grønne løsninger.
Det gælder bl.a. udviklingen af Power-to-X,
som del af udviklingen af en dansk strategi for
sektorkobling, og som vil gøre det muligt at
udnytte strømmen fra sol og vind bedre. Men
det er lige så vigtigt at sikre, at det kan betale
sig at investere i ny viden inden for life science,
digitalisering og fremtidens grønne løsninger,
blandt andet ved at gøre det forhøjede fradrag
for forskning og udvikling permanent.

• Brug skattesystemet til at fremme forskning og udvikling
• Tilfør flere midler til naturvidenskabelig og teknisk
forskning
• Tilfør flere midler til Danmarks Innovationsfond og
UDP’ere (udviklings- og demonstrationsprogrammerne)
• Fjern besparelser på eksterne rådgivere til innovation,
viden og øget kvalitet i den offentlige sektor

Forslagene er nærmere beskrevet i afsnittet:
Uddybning: DI’s anbefalinger til Regeringen
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FREMRYK INVESTERINGER I INFRASTRUKTUR OG VORES MILJØ
Forslag til regeringen

Danmark har brug for en velfungerende
infrastruktur. Uanset om man kører på
arbejde eller til uddannelse på cykel, i bil,
tog eller bus er man afhængig af kunne
komme frem på en god, sikker og effektiv
måde.

• Invester i biogasinfrastruktur, så store punktudledere kan
få adgang til gasnettet

Infrastruktur er også vores gasnet, der
bør udvides til de områder af landet, hvor
betydningsfulde virksomheder med
mange arbejdspladser og stort
energiforbrug ikke har mulighed for at
skifte til klimavenlige gasbrændsler i dag.

• Øget kapacitet på Motorring 3 i hovedstadsområdet

• Invester i bedre forhold for cyklister og sæt ind mod
flaskehalse på vejene
• Puljer til fremme af cykeltrafikken
• Udbygning af E20 syd om Odense
• Statsligt bidrag til Marselistunnelen i Aarhus

• Rens Danmarks 10 værste jordforureninger
• Sørg for adgang til at udvinde nødvendige råstoffer til
vitale bygge- og anlægsarbejder

Forslagene er nærmere beskrevet i afsnittet:
Uddybning: DI’s anbefalinger til Regeringen
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DIGITALISERING ER FREMTIDEN
Forslag til regeringen

Coronakrisen og nedlukningen af
samfundet har fået det offentlige og rigtig
mange af os til at bruge digitale løsninger
meget mere end før. Men det offentlige kan
udnytte alle de digitale muligheder endnu
bedre, hvis strukturen og systemerne bliver
indrettet til en ny virkelighed. En af vejene
er at oprette en digital omstillingsfond, der
skal sikre, at det offentlige kan levere
smartere og mere effektiv velfærd samtidig
med, at medarbejderne får mere tid til det
egentlige arbejde og bruger mindre tid på
rutineopgaver og det fysisk hårde arbejde.
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• Opret en digital omstillingsfond, der kan systematisere
finansiering af offentlige digitaliseringsprojekter
• Udarbejd en national strategi, så forskere og private
virksomheder bedre kan bruge sundhedsdata
• Indfør midlertidig hurtigere afskrivning af digital teknologi
• Afsæt yderligere midler til SMV:digital, så flere SMV’er
kan modtage konkret og målrettet hjælp til digital
omstilling
• Gør Tech-ambassadør til Eksport-ambassadør
• Giv tech-iværksættere bedre rammer til at etablere sig og
vokse

Forslagene er nærmere beskrevet i afsnittet:
Uddybning: DI’s anbefalinger til Regeringen

EFFEKTER OG ØKONOMI
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Effekter af DI’s forslag
• ”Nye muligheder i en coronatid” indeholder samlet set
prioriteringer for 15,9 mia. kr. i 2021. Selv hvis alle forslagene
gennemføres, vil der altså stadig være penge til overs til bl.a.
sundhed.
• Den grønne omstilling går på tværs af de seks temaer. Samlet
set prioriterer DI knap 4½ mia. kr. til grønne tiltag, inkl.
forslagene om at etablere Water Valley Denmark, rense
Danmarks 10 værste jordforureninger og puljerne til fremme af
cykeltrafikken.
• DI’s forslag giver eksport, aktivitet og beskæftigelse et tiltrængt
løft i 2021, så genopretningen af dansk økonomi får et skub.
Men DI’s forslag rækker også længere end 2021, bl.a. med
investeringer i uddannelse, forskning og klima.
• Forslagene vil bidrage til at øge velstanden i 2030 med 6 mia. kr.
Samtidig leveres endnu et vigtigt bidrag til at håndtere
klimaudfordringen ved at reducere drivhusgasudledningen i
2030 med 2,4 mio. ton CO2.
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Fart på den grønne omstilling

Effekt på primær
saldo i 2021
Mia. kr.
-3,6

Boost eksporten

-0,8

Sunde og stærke virksomheder

-3,9

Viden får os ud af krisen

-2,8

Fremryk investeringer i
infrastruktur og vores miljø

-2,2

Digitalisering er fremtiden

-2,6

Samlet effekt

-15,9

Um
virkn
M

Fakta: EU’s genopretningsfond
• EU-landene er blevet enige om rammerne for en genopretningsfond, men fonden hænger sammen med EU’s
budgetramme for 2021-2027, som skal godkendes af Europa-Parlamentet.
• Det er sigtet med EU-puljen, at pengene skal bruges på investeringer i nye klimateknologier,
energieffektiviseringer, grøn transport, uddannelse og digitalisering, som kan bidrage til at skabe fundamentet til
fremtidens EU.
• I 2021 vil Kommissionen ikke som vanligt komme med landespecifikke anbefalinger til økonomiske reformer, da
der i forvejen stilles krav om økonomiske reformer og investeringer i konkurrencekraft for at få tildelt midler fra
EU’s Genopretnings- og Resiliensfacilitet.
• Lykkes det, vil EU’s genopretningsfond træde i kraft pr. 1. januar 2021. 70 pct. af EU-midlerne vil blive udbetalt i
2021-2022, mens de resterende 30 pct. vil blive udbetalt i 2023.
• Ifølge de seneste beregninger fra EU-Kommissionen betyder det, at Danmark vil modtage knap 10 mia. kr. i 20212022 og godt 2½ mia. kr. i 2023.1
• Det er muligt at ansøge fra medio oktober og frem til ultimo april næste år.
1Beløbene

er beregnet i 2021-niveau på baggrund af tal fra EU-Kommissionen: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-planeurope_en.
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UDDYBNING:
DI’S ANBEFALINGER TIL
REGERINGEN
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SÆT FART PÅ DEN GRØNNE
OMSTILLING
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Fart på den grønne omstilling
Styrk rådgivningen og støtten til mere effektiv brug af energi i industri og bygninger
• Fremrykket og styrket indsats af energieffektivisering i bygninger og i industrien skal være med til at fremtidssikre den grønne
omstilling af hele samfundet og indpasse grøn energi i sektorerne bedst muligt – samtidigt med, at CO2-udledningen fra
industrien og bygninger sænkes.
• Der bør udarbejdes en ambitiøs langsigtet renoveringsstrategi. For industrien bør regeringen ekstraordinært styrke
energieffektiviseringsindsatsen udover det aftalte niveau i energiaftalen ved at fremrykke den markedsbaserede tilskudspulje
målrettet industri- og serviceerhverv og styrke rådgivning og finansieringstiltag.
• Der bør afsættes en statslig pulje på 100 mio. kr., hvor stat, regioner og kommuner kan få tilskud til at afdække mulighederne for
at energieffektivisere offentlige bygninger. Puljen til energieffektiviseringer i bygninger på 300 mio. kr. bør øges til 500 mio. kr.
Desuden bør den eksisterende markedsbaserede tilskudspulje på 300 mio. kr. om året i 2021–2024, der er målrettet besparelser
i procesenergi i industri- og serviceerhverv, øges til 500 mio. kr.
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Fart på den grønne omstilling
Fremryk aftalte lempelser af elafgifter for husholdninger og liberale erhverv
• Den danske el bliver grønnere og grønnere, og der er udbredt enighed om, at øget elektrificering er en del af svaret på
klimaudfordringen. I energiaftalen fra 2018 blev det vedtaget at lempe elafgiften for både virksomheder og husholdninger. Nogle
af lempelserne er allerede gennemført, mens mere følger de kommende år.

• Regeringen bør fremrykke de aftalte lempelser af elafgiften på husholdninger og liberale erhverv. Dvs. afskaffelse af bilag 1 til
elafgiftsloven.
• Der bør afsættes 900 mio. kr. i 2021 og 2022. I 2023-2024 koster forslaget ca. 350 mio. kr. Herefter påvirker forslaget ikke de
offentlige finanser.

Fjern CO2-afgiften på fjernvarme omfattet af kvoter
• Danmarks energi- og CO2-beskatning er helt overordnet indrettet, så fossile brændsler enten er omfattet af EU’s kvotesystem
eller er pålagt dansk CO2-afgift. På den måde undgås såkaldt ”dobbeltregulering”. På ét område er der dog fortsat
dobbeltregulering, nemlig når det gælder kvoteomfattede fjernvarmeværker. Ud over at være omfattet af EU’s kvotesystem
betaler de også CO2-afgift af deres fossile brændsler, hvilket skal løses.
• Regeringen bør ophæve den sidste rest af dobbeltreguleringen til glæde for landets mange fjernvarmekunder.
• Der bør afsættes 75 mio. kr. fra 2021.
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Fart på den grønne omstilling
Udarbejd en samlet strategi for klimatilpasning, skybrud, stormflod og forhøjet grundvand
• Danmark får mere nedbør og ekstremregn, og vi har stadig større problemer med grundvandsstigninger, oversvømmelser af byog landområder og hyppigere stormflodshændelser. Det er langt billigere at forebygge end at udbedre skaderne, men det kræver
en samlet plan for klimatilpasningen i Danmark.

• Kommunerne har ansvaret for klimatilpasning i samarbejde med lodsejere. Men staten bør sætte gang i klimatilpasningen med
en statslig pulje og sikre en samlet plan for hele landet.
• Regeringen bør afsætte 800 mio. kr. til en statslig klimatilpasningsfond i 2021 og frem mod 2030.
Afsæt flere midler til den grønne omstillingspulje
• Det er vigtigt for Danmarks indsats for energieffektivitet, den grønne omstilling og virksomhedernes konkurrenceevne, at man
sikrer fremstillingsindustriens investeringer i elektrificering via industri-varmepumper til lav- og mellemtemperatur.
• Regeringen bør afsætte flere midler til puljen for grøn omstilling af industrien, der blev vedtaget i klimaaftalen for energi og
industri m.m. i juni 2020. Omstillingen vil understøtte investeringer og virksomhedernes konkurrenceevne, da der vil kunne
produceres mere pr. energienhed, når energitabet fra virksomhedernes eget forbrug af brændsel er lavere.
• Der bør afsættes yderligere 200 mio. kr. fra 2021, så puljen for grøn omstilling af industrien øges til 500 mio. kr. om året frem
mod 2030.
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Fart på den grønne omstilling
Gør elektrificeringen af jernbanen færdig
• For at fremme den grønne omstilling af transportsektoren er det væsentlig at få reduceret CO2-udledningen fra dieseltog ved at
skifte til elektrisk togdrift. Det kræver, at elektriske tog kan køre på flere banestrækninger end i dag.
• Elektrificeringen af jernbanen bør gøres færdig. Jernbanen i Danmark er ved at blive elektrificeret, men der er endnu ikke afsat
midler til at fuldføre alle hovedstrækningerne. Det er vigtigt, at regeringen gør arbejdet færdigt, så man kan opnå den fulde CO2effekt ved elektrificeringen.
• Investeringerne til elektrificering af hovednettet skal øges ved at afsætte 550 mio. kr. i 2021 og samlet set 2,7 mia. kr. frem til
2025.
Afsæt midler til tilskud til lastbiler på alternative drivmidler og til biogas til transport
• Mange transportvirksomheder vil gerne yde deres bidrag til klimamålsætningerne ved at køre på alternativer drivmidler som
biobrændstoffer, biogas, brint og el.
• Men lastbiler på biogas, el og brint er dyrere end konventionelle lastbiler. Og afgiftsstrukturen betyder, at biobrændstoffer og
biogas ikke kan konkurrere med almindelig diesel.
• Regeringen skal afsætte 400 mio. kr. i 2021 til tilskud til køb af lastbiler på el, brint og biogas og til at sikre, at biogas kan
konkurrere med almindelig diesel. I den kommende grønne skattereform bør det sikres, at biobrændstoffer også kan konkurrere
med almindelig diesel.
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Fart på den grønne omstilling
Prioriter midler til el til danske havne

• Havnene og godsterminaler spiller en afgørende rolle som bindeled mellem transportformer. Ved at sikre sammenhængen
mellem vej-, sø- og banetransporten kan godstransportens energieffektivitet blive markant bedre samtidig med, at det bliver
mere attraktivt at vælge mere energieffektive transportformer.
• Regeringen bør udarbejde en strategi for energieffektiv og multimodal transport, hvor man benytter flere transportformer
samtidig, og prioritere el-infrastrukturen for havne og godsterminaler. Derudover bør der etableres landstrømanlæg til færger og
krydstogtsskibe i danske havne, så de ikke udleder CO2 og forurener luften, når de er i havn.
• Der skal prioriteres 20 mio. kr. i 2021 til havne og godsterminalers el-infrastruktur. I 2021-2023 bør der etableres en årlig pulje
på 50 mio. kr. til at opføre landstrømanlæg til færger og krydstogtsskibe i danske havne.
Gør det muligt at etablere en klimafond for luftfart
• Hvis man skal bringe udledningen af CO2 fra luftfarten ned, er der brug for at gøre det mere økonomisk rentabelt for
flyselskaberne at bruge bæredygtigt flybrændstof. Etablering af en klimafond for luftfart vil stimulere investeringer i ny teknologi,
sikre, at der er bæredygtigt flybrændstof til rådighed og fremme et nyt dansk eksportpotentiale.
• Pengene fra klimafonden kan komme fra et mindre klimabidrag på 25–30 kr., som opkræves hos passagerer, der rejser fra en
dansk lufthavn.
• Fonden bør etableres med virkning fra 2021. Pengene i den skal anvendes til at dække merudgifterne til bæredygtigt
flybrændstof.
• For at etablere klimafonden skal der etableres lovhjemmel for den. Forslaget er provenuneutralt.
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BOOST EKSPORTEN
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Boost eksporten
Gør det lettere at tage på forretningsrejse i udlandet
• Restriktioner og indviklede regler i forbindelse med udlandsrejser betyder, at mange planer og visioner for virksomhederne er
svære at føre ud i livet.
• Der er derfor behov for at understøtte reetablering af flyforbindelser til strategiske destinationer. Samtidig bør de barrierer, som
COVID-19 har skabt for erhvervsrejser reduceres mest muligt. Barrierer er f.eks. manglende testkapacitet for erhvervsrejsende,
uigennemsigtighed medlemsstaterne imellem vedrørende risikokriterier (rejsevejledninger) samt forskelle i karantæne- og testkrav.
• Regeringen opfordres til at støtte op om EU-Kommissionens forslag til øget koordination af medlemsstaternes COVID-19relaterede rejseregimer.
• Forslaget er provenuneutralt.
Foretag kapitalindskud til Danmarks Eksportkredit, EKF, til mere risikovillig finansiering
• Der er et stort behov for, at EKF påtager sig større risici, end de har været parate til de senere år. Mange eksisterende kunder,
herunder både private virksomheder og lande har allerede fået - eller får snart - en ringere rating som følge af coronakrisen. Hvis
EKF følger sine nuværende interne retningslinjer, bliver det endnu sværere at etablere en EKF-finansiering, særligt til lande i
risikogruppe 6 og 7.
• Regeringen skal skyde kapital i EKF Danmarks Eksportkredit på 100 mio. kr. til mere risikovillig finansiering, f.eks. i forbindelse
med grønne løsninger på nye højrisikomarkeder.
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Boost eksporten
Genindfør renteudligningsordningen CIRR
• I dag har danske eksportvirksomheders udenlandske konkurrenter med adgang til CIRR (Commercial Interest Reference Rate)
en konkurrencemæssig fordel i de lande, vi normalt sammenligner os med. CIRR blev lukket i 2008. En genåbning af CIRR vil
styrke danske eksportvirksomheders konkurrenceevne.

• Renteudligningsordningen CIRR bør genindføres straks.
• Der bør afsættes 100 mio. kr. hertil i 2021.
Juster ordningen om likviditetskautioner og gør den mere fleksibel

• Den nye likviditetskautionsordning har til formål at bane vejen for nye banklån til danske virksomheder. Desværre er
likviditetskautionsordningen blevet alt for dyr at benytte i praksis. Hvis ordningen gøres mere fleksibel at anvende i praksis, vil
langt flere virksomheder få glæde af ordningen. Det skal f.eks. være muligt at anvende lånet som en reserve, som der kan
trækkes på efter behov – som en kassekredit.
• EKF skal gøre ordningen langt mere fleksibel.
• Forslaget er omtrent neutralt for de offentlige finanser.
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Boost eksporten
Gør det muligt for EKF at tilbyde bedre eksportgarantier
• Det eksportgarantiinstrument, som Danmarks Eksportkredit EKF tilbyder i dag, og som skal garantere betaling for
rådgiveropgaver i usikre lande, er ikke tilfredsstillende. Det betyder, at rådgivere afstår fra at byde på attraktive kontrakter, fordi
risikoen er for høj. Problemet er, at der er meget store krav til den bevisbyrde, der kan udløse garantien. Garantien kan ikke
udløses, før der foreligger en retslig afgørelse, der slår fast, at projektet er leveret.
• EKF skal tilbyde bedre eksportgarantier i form af advance payment-garantier og i rådgiverprojekter generelt. Det vil give
virksomhederne mod på at gå ind i internationale projekter på trods af den større økonomiske risiko, der følger af coronakrisen.
• Forslaget er omtrent neutralt for de offentlige finanser.

24

Boost eksporten
Etabler en fond for strategiske eksportindsatser
• De senere år er der udstationeret væsentlig flere myndigheds- og sektorrådgivere på de danske ambassader. Den ekspertise og
det netværk, de skaber, bør komme flere danske virksomheder til gode. Der er dog nogle mangler i den nuværende konstruktion,
som betyder at virksomhederne ikke får tilstrækkeligt udbytte af ordningen. Det kan løses gennem en mere strategisk tilgang til
eksportarbejdet, herunder at sikre finansiering til to områder: at kunne udsende tekniske eksperter fra f.eks. forsyningsselskaber
til strategisk vigtige markeder i 1-2 år og at private aktører i form af sektor eller brancherettede offentligt-privat samarbejder kan
få finansiering til at bringe danske virksomheder tættere på et eksportsalg ved at gennemføre komparative markeds- og
forstudier, udvikle fælles markedsføringsmateriale, skabe en rød tråd i den sektorfaglige formidling, samt iværksætte
eksportalliancer og –aktiviteter.
• Regeringen bør etablere en fond for strategiske eksportindsatser. Fonden skal være et offentligt-privat samarbejde til gavn for
danske virksomheder. Fonden bør understøtte initiativer, der anvender en strategisk helhedstænkning ved at kombinere
myndighedssamarbejdet, kommercielle aktiviteter og teknisk ekspertise indenfor f.eks. vand og andre bæredygtige løsninger.
• Der skal afsættes 250 mio. kr. i 2021.
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Boost eksporten
Etabler en tilskudsordning til at ansætte salgspersonale i udlandet
• Coronapandemien betyder, at mange virksomheder ikke kan rejse ud i verden. Det gør det sværere for dem at holde fast på
eksisterende kunder, opdyrke nye kunder eller servicere deres maskiner. Boots-on-the-ground kan være med til at fastholde og
udbygge virksomhedens tilstedeværelse på markedet samtidig med, at det vil blive sværere for lokale konkurrenter at overtage
danske virksomheders hårdt tilkæmpede markedsandele.
• Der bør etableres en ordning, hvor danske virksomheder kan få tilskud til at ansætte personer med en praktisk salgsbaggrund i
3-6 måneder og få hjælp til at få det praktiske op at stå. Formidling af medarbejdere kan ske gennem danske ambassader, men
også via Dansk Industris kontorer i f.eks. Kina, USA, Tyskland, Indien og Rusland. Den enkelte virksomhed bør kunne søge om
økonomisk støtte på op til 100.000 kr. til rekruttering, løn og administration af den lokale medarbejder.

• Der bør afsættes 10 mio. kr. til ordningen i 2021.
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Boost eksporten
Etabler Water Valley Denmark
• Der er behov for at booste digitalisering og innovation og skabe stor-skala LivingLabs på vandområdet, så man kan demonstrere
de store potentialer, der er i dansk vandteknologi - et udstillingsvindue for miljø, klima og økonomi for udenlandske byer og
forsyninger. Initiativet skal understøtte branchens ambition om at fordoble eksporten til 40 mia. kr. i 2030.

• Teknologiproducenter skal i samarbejde med forsyningsselskaber og universiteter sætte gang i demonstrations- og
udviklingsprojekter.
• Regeringen bør afsætte 250 mio. kr. i en særlig vandpulje til at etablere et ”Water Valley Denmark” med centrum i Aarhus og
med konkrete demonstrationsprojekter over hele landet.
Sæt forpligtende vækstprogram i gang for mellemstore virksomheder
• Mellemstore virksomheder udgør en væsentlig del af produktionen i DK, men har svært ved at skabe vækst og blive større.
Coronakrisen forstærker dette, og mange mellemstore har svært ved at få professionel hjælp til blandt andet grøn omstilling eller
eksport.
• Der bør igangsættes et forpligtende program med fokus på fem nøgleområder til vækst: 1) Lederskab og styring, 2) Vindende
værditilbud til kunder og medarbejdere, 3) Boost eksporten, 4) Optimering af forsyningskæde og 5) Bæredygtig vækststrategi.
• Programmet skal omfatte 50 mellemstore virksomheder og realisere en øget eksportvækst på 4-5 mia. kr. via en samlet
finansiering på 50-75 mio. kr. Regeringen bør afsætte 15-20 mio. kr. hertil.

27

Boost eksporten
Støt branding og markedsføring af danske styrkepositioner
Konkurrencen på eksportmarkederne er skærpet under coronakrisen. Derfor er det nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at
fastholde og øge opmærksomheden på de brancher og virksomheder, der under ét betegnes som de danske styrkepositioner. En del
af dem er samlet i de fire offentlig-private partnerskaber, brandingkonsortierne State of Green, Food Nation, Health Care Denmark
og Creative Denmark.
• Konsortierne arbejder målrettet med international branding og markedsføring af danske løsninger, teknologier og services for at
skabe bedre muligheder for danske eksportvirksomheder. De fremstiller blandt andet brandingmateriale, fakta-ark og white
papers til ambassaderne, skaber rammer for de sektorer, de repræsenterer på messer og fremstød i udlandet og fremviser
danske løsninger for udenlandske beslutningstagere og medier, der besøger Danmark.

• I den kommende tid er det ekstra vigtigt, at få formidlet de danske styrkepositioner for fuld kraft. DI anbefaler at tilføre
brandingkonsortierne yderligere 20 mio. kr. i 2021 og 2022.
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SUNDE OG STÆRKE
VIRKSOMHEDER
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Sunde og stærke virksomheder
Genindfør muligheden for at udnytte fremførte underskud
• For rigtig mange danske virksomheder var 2020 et katastrofalt år med blodrøde tal på bundlinjen. Nu skal der gang i hjulene igen
og underskud vendes til overskud – så der igen kan investeres.
• Tidligere ville det betyde, at virksomheden først skulle betale selskabsskat, når de efterfølgende års overskud havde dækket
underskuddet i 2020. Men sådan er det ikke længere. Nu er der lagt en begrænsning på, hvor hurtigt virksomhederne må bruge
underskuddet fra de dårlige tider til at modregne i overskuddet, når det igen går fremad. Begrænsningen bør gradvist fjernes,
sådan at virksomheder ikke længere skal betale skat, før de reelt er i plus.
• Der bør afsættes 800 mio. årligt i 2021-2025. På længere sigt er forslaget stort set provenuneutralt.

Fremryk personskattelettelser, der allerede er vedtaget
• Et bredt politisk flertal vedtog i 2012 en personskattereform, som skulle gradvis indfases frem til 2022. Der mangler altså to års
lempelser i henholdsvis 2021 og 2022.
• Men det er her og nu, vi har brug for ekstra brændstof til økonomien for at komme i gang igen oven på coronakrisen.

• Regeringen bør afsætte 110 mio. kr. i 2021 til at fremrykke indfasning af den sidste del af skatteaftalen fra 2012 med ét år – så
reformen er helt indfaset i 2021.
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Sunde og stærke virksomheder
Udskyd aftalte skattestigninger
• Sidste år blev der i forbindelse med finanslovsaftalen aftalt en række mindre afgiftsstigninger, som skulle træde i kraft fra 2021,
blandt andet skulle registreringsafgiften på fly genindføres.
• Nu har coronakrisen ramt Danmark, og det sidste, virksomhederne har brug for er, at bruge tid og penge på nye bøvlede afgifter.

• Regeringen skal afsætte 100 mio. kr. i 2021 til at udskyde – eller allerhelst aflyse – de aftalte skattestigninger, så erhvervslivet
kan få ro til at genvinde balancen.
Giv virksomhederne højere refusion for udgiften til moms ved restaurantydelser
• Virksomheder har almindeligvis adgang til at trække alle deres udgifter til moms på erhvervsmæssige ydelser fra. Det siger EU’s
momsregler.
• Men Danmark har en særlig undtagelse for restaurationsydelser, så virksomheder her kun kan trække en fjerdedel af deres
udgifter til moms fra, også selv om ydelsen er strengt erhvervsmæssigt begrundet. Sådan var det også tidligere for hotelydelser,
men de regler er nu normaliseret, så hele momsen kan trækkes fra. Regeringen bør forhøje den såkaldte afløftningsprocent for
restaurationsydelser fra 25 pct. til 50 pct. Det vil bidrage til at hjælpe et trængt erhverv i gang igen efter coronakrisen.
• Regeringen skal afsætte ca. 1 mia. kr. fra 2021.

31

Sunde og stærke virksomheder
Udvid fradrag for omkostninger til strategiske tilpasninger til også at gælde eksterne omkostninger
• For mange virksomheder betyder coronakrisen, at der skal tænkes helt nyt og anderledes, hvis de skal overleve og vokse. Sådan,
som vi gjorde tingene i går, er ofte ikke sådan, de skal gøres i morgen.
• Virksomhederne har i dag fradrag for deres egne interne lønomkostninger til sådanne omstruktureringer og strategiske
tilpasninger. Men især iværksættere og andre små virksomheder har ofte ikke de nødvendige kompetencer in-house. De er
nødsaget til at købe sig til hjælp udefra, men så er der ikke fradrag. Fradragsretten bør udvides til også at gælde eksterne
omkostninger forbundet med strategiske tilpasninger og omstruktureringer.
• Regeringen bør afsætte 300 mio. kr. fra 2021.
Gør det billigere for virksomhederne at tage et socialt ansvar
• Det er forbundet med udgifter og risici for virksomhederne at ansætte medarbejdere, der har sværere ved at få fodfæste på
arbejdsmarkedet. Men interessen for det kan blive større, hvis omkostningerne bliver mindre.
• Den arbejdsgiverbetalte periode i forbindelse med sygefravær (uden refusion) skal reduceres fra de nuværende 30 dage til højst
to uger, og G-dage skal afvikles. Det vil øge virksomhedernes incitamenter til at ansætte personer, som har haft perioder med
sygdom.
• Regeringen skal afsætte ca. 850 mio. kr. fra 2021.
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Sunde og stærke virksomheder
Opbyg en dansk myndighed, der kan godkende medicinsk udstyr
• Der skal opbygges en dansk myndighed/bemyndiget organ, som kan godkende medicinsk udstyr. Når en række nye EU-regler på
området træder i kraft i 2021, vil der mangle en myndighed, som kan sørge for, at de nyeste produkter kommer på markedet.
• Erhvervsministeriet og Sundhedsministeriet bør omgående sætte arbejdet i gang i et tæt samarbejde med relevante
interesseorganisationer. Der bør afsættes midler til at ansætte personale og til at sætte arbejdet i gang og bygge myndigheden
op.
• Der bør afsættes 50 mio. kr. til at opbygge og sætte driften af en myndighed i gang. Efter en årrække vil en sådan være
selvfinansierende.
Udvid BoligJobordningen og gør den mindre bureaukratisk
• Fradragsordninger som den danske BoligJobordning kan bidrage til at øge arbejdsudbuddet, fordi det bliver mindre attraktivt for
borgerne at udføre gør-det-selv-arbejde frem for at købe sig professionel hjælp med rengøring eller diverse håndværksydelser.
• Den nuværende BoligJobordning bør afbureaukratiseres, så der igen er én samlet ordning for både service og håndværksydelser.
Og den såkaldte positivliste, der begrænser det arbejde, man kan få fradrag for, bør afskaffes. Samtidig bør loftet over det
maksimale fradrag hæves til omkring 25.000. Og der bør ses på at udvide ordningen med andre typiske gør-det-selv ydelser, så
den positive effekt på arbejdsudbuddet kan styrkes.
• Der bør afsættes 500 mio. kr. hertil i 2021 og frem.
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Sunde og stærke virksomheder
Skab nye stærkere rammer for kulturoplevelser
• Coronakrisen har ramt kulturlivet og hele kulturerhvervet hårdt. Der kan gå lang tid, før virussen har sluppet sit tag, og
virksomhederne har behov for, at der bliver udviklet nogle nye rammer og muligheder, så de igen kan tilbyde koncerter,
teaterforestillinger og andre kulturoplevelser.

• Vejledning og midler til innovation kan hjælpe kulturerhvervet med at udvikle nye løsninger og måder at producere og præsentere
kulturelle oplevelser på, så vi som borgere igen har mulighed for at bruge kulturen.
• Regeringen bør i 2021 afsætte 200 mio. kr. til at udvikle løsninger, der hjælper kulturerhvervet med at omstille sig til en ”ny
normal” situation.
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VIDEN FÅR OS UD AF KRISEN
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Viden får os ud af krisen
Brug skattesystemet til at fremme forskning og udvikling
• Forskning og udvikling nu sikrer Danmark noget at leve af i fremtiden. Derfor har et bredt flertal i Folketinget aftalt en midlertidig
forhøjelse af FoU-fradraget til 130 pct. i 2020 og 2021 (med et loft over den maksimale skattebesparelse pr. koncern). Herefter falder
fradraget igen.
• Regeringen bør indkalde til politiske forhandlinger med det formål at gøre 130 pct. fradraget permanent i tråd med
Socialdemokratiets forslag forud for seneste folketingsvalg. Det vil blandt andet gavne virksomheder inden for life science og
fremtidens grønne løsninger.
• På den korte bane bør loftet over fradraget hæves eller fjernes, ligesom FoU-skattekreditterne bør styrkes af hensyn til de mange
forskningstunge virksomheder herunder, som disse år ikke har overskud.
• Regeringen skal afsætte 200 mio. kr. i 2021 til at fjerne loftet over FoU-fradraget og yderligere 520 mio. kr. til at fjerne loftet over
FoU-skattekreditterne og hæve deres værdi til 130 pct.
Tilfør flere midler til naturvidenskabelig og teknisk forskning
• Virksomhederne efterspørger i høj grad viden inden for det naturvidenskabelige og tekniske område. Det gælder f.eks. forskning
inden for digitalisering, materialer, kemi, biokemi, produktion, bio-, energi- og miljøteknologi, vand, klinisk medicin og medicinsk
kemi samt rumforskning. Det er områder, hvor Danmark har stærke forskningsmiljøer og stærke erhvervsstyrker.
• Regeringen bør give en merbevilling til offentlig forskning målrettet området. Det skal ske gennem strategiske basismidler, som skal
indgå i de strategiske rammekontrakter mellem universiteterne og uddannelses- og forskningsministeren.
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• Der skal afsættes 500 mio. kr. i 2021 og stigende frem mod 2030.

Viden får os ud af krisen
Tilfør flere midler til Danmarks Innovationsfond og UDP’ere (udviklings- og demonstrationsprogrammerne)
• Det bør være muligt at løfte andelen af innovative virksomheder. Derfor er det vigtigt, at der skabes et sammenhængende
innovationssystem, hvor virksomheder og vidensinstitutioner kan samarbejde og udvikle nye produkter og services. Det kræver,
at der prioriteres midler til blandt andet Danmarks Innovationsfond og UDP’erne.
• Regeringen bør prioritere 500 mio. kr., som skal målrettes projekter i samarbejde mellem Danmarks innovation og UDP’erne,
herunder Innobooster og Innofounder.
Fjern besparelser på eksterne rådgivere til innovation, viden og øget kvalitet i den offentlige sektor
• Danmark har brug for en innovativ og kompetent offentlig sektor for at takle de udfordringer, der er for det danske samfund med
COVID-19 krisen, grøn omstilling og øget offentligt digitalisering med videre. Vi har tidligere haft en lang tradition for offentligprivat samarbejde og for at bruge kompetencer på tværs af sektorerne. Den tradition brydes nu med konsulent-besparelser og
insourcing i det offentlige. Den offentlige sektor lukker sig om sig selv og afskærer sig fra at bruge eksterne eksperter.

• Besparelserne på rådgiverne bør fjernes, så den offentlige sektor igen kan købe ekstern ekspertbistand.
• Der skal afsættes knap 500 mio. kr. i staten og 600 mio. kr. i regioner og kommuner i 2021. Og yderligere 500 mio. kr. frem mod
2025.
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FREMRYK INVESTERINGER I
INFRASTRUKTUR OG VORES MILJØ
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Fremryk investeringer i infrastruktur og vores miljø
Invester i biogasinfrastruktur, så store punktudledere kan få adgang til gasnettet
• Nogle steder i landet kan en række virksomheder ikke omlægge til biogas, fordi der ikke er den nødvendige infrastruktur. En
biogasledning til f.eks. Lolland-Falster vil kunne sikre betydelige CO2-gevinster for vigtige virksomheder i området samtidig med,
at det vil være muligt at etablere et biogasanlæg i området og dermed øge produktionen af biogas. Det vil betyde, at man kan
bevare lokale arbejdspladser på virksomheder som Nordic Sugar og deres leverandører, som har stor betydning i området. Og at
der vil blive etableret nye arbejdspladser i forbindelse med biogasproduktion, hvilket er essentielt i et område som LollandFalster.
• Der er brug for, at der bredt politisk tilkendegives, at udbygningen skal sættes i gang.
• Der skal ikke afsættes penge til etableringen af gasledningen, da det finansieres under Energinet, men biogasanlæggene vil
skulle have støtte, som dog forventes finansieret under de afsatte biogaspuljer.
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Fremryk investeringer i infrastruktur og vores miljø
Invester i bedre forhold for cyklister og sæt ind mod flaskehalse på vejnettet
• En stor del af trafikken i de større byer foregår på cykel, det betyder blandt andet, at den øvrige trafik glider lettere.
Samfundsøkonomiske analyser viser høje afkast på projekter, der fremmer cyklisme. Regeringen bør afsætte yderligere 350 mio.
kr. til etablering af lokal og regional infrastruktur til cykeltrafikken.

• Motorring 3 i hovedstadsområdet er den motorvejsstrækning i Danmark, hvor trafikanterne bliver mest forsinkede.
Regeringen bør afsætte 300 mio. kr. til øget kapacitet på Motorring 3 og ombygning af motorvejskrydset i Gladsaxe.
• Der er også tæt trængsel på motorvejstrækningen syd om Odense og udsigt til, at trængslen stiger. Udbygningen har stor
strategisk betydning for både den internationale og den nationale trafik, der går over Fyn.
Regeringen bør afsætte 1,1 mia. kr. til udbygning af strækningen.

• Aarhus by er inde i en rivende udvikling. Trafikken til og fra Aarhus havn, der er Danmarks største containerhavn, bør ledes uden
om de centrale bydele gennem en tunnel under Marselis Boulevard, kaldet Marselistunellen, til gavn for alle parter. Regeringen
bør afsætte yderligere 250 mio. kr. til at realisere tunnelprojektet.
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Fremryk investeringer i infrastruktur og vores miljø
Rens Danmarks 10 værste jordforureninger
• Der er 10 meget alvorlige jordforureninger, såkaldte generationsforureninger, i Danmark fra det seneste århundrede, f.eks. Høfde
42 på Harboøre Tange og Kjærgård Klitplantage.
• En oprensning af dem vil hjælpe økonomien i gang, fremme et marked og eksport for de miljøteknologiske virksomheder og give
et grønnere Danmark tilbage til de næste generationer.
• Regeringen bør afsætte 200 mio. kr. om året fra 2021 - 2023 til at rense op efter de 10 jordforureninger.
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Fremryk investeringer i infrastruktur og vores miljø
Sørg for adgang til at udvinde nødvendige råstoffer til vitale bygge- og anlægsarbejder
• Udvinding af de nødvendige råstoffer er en forudsætning for at bygge nye boliger, bygninger og erhvervsejendomme og
gennemføre store anlægsprojekter som for eksempel nye veje, holme, øer, tunneler med videre. En strømlinet adgang til
råstofudvinding skal sikre, at grundlaget for byggeri, anlæg og industri er til stede i Danmark.

• Regionerne skal kunne sikre, at deres råstofplaner kan gennemføres. Råstoffer skal indvindes på steder, hvor transporten af grus,
sten med videre reduceres mest muligt af hensyn til klimaet og miljøpåvirkninger i øvrigt.
• Forslaget er provenuneutralt.
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DIGITALISERING ER FREMTIDEN
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Digitalisering er fremtiden
Opret en digital omstillingsfond, der kan systematisere finansiering af offentlige digitaliseringsprojekter
• Digitalisering og ny teknologi er en forudsætning for at løse en række samfundsudfordringer f.eks. ift. klima, vand- og spildevand,
ældrebyrde, sundhed mv. Hvis Danmark skal blive ved med at være et af foregangslandene på det digitale område, skal der
investeres i digital omstilling.

• Regeringen bør oprette en fond, der kan finansiere en systematisk prioritering af offentlige digitaliseringsprojekter, uafhængig af
de enkelte myndigheders interne budgetter i stat, kommuner og regioner.
• Regeringen bør afsætte 2,5 mia. kr. til fonden i 2021 og samlet set 10 mia. kr. fra 2021-2024.
Udarbejd en national strategi, så forskere og private virksomheder bedre kan bruge sundhedsdata
• Danmark bør have en national strategi, så sundhedsdata til forskning og innovation kan bruges bedre af blandt andet private og
offentlige forskere og i private virksomheder. Det vil sikre, at sundhedsdata i højere grad kan understøtte og bruges til at udvikle
nye innovative teknologier, som kan bruges til blandt andet en bedre og mere effektiv behandling af patienter i
sundhedsvæsenet.

• Regeringen bør udforme og indføre nationale retningslinjer for brug af sundhedsdata for både offentlige og private forskere. Og
der bør afsættes penge til at udvikle og gennemføre en national strategi for sundhedsdata, herunder at etablere og drive en
model, der sikrer én indgang til sundhedsdata.
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Indfør midlertidig hurtigere afskrivning af digital teknologi
• Investeringer i ny teknologi er afgørende for fremtidens indtjening. Lige nu kan virksomhederne grundet krisen være
tilbageholdende med at investere i ny teknologi.
• Det foreslås, at virksomhederne ekstraordinært i årene 2020 og 2021 får adgang til at straksafskrive op til 100 pct. af deres
investeringer i driftsmidler (f.eks. robotter) samt installationer (f.eks. ventilationsanlæg eller varmtvandsanlæg). Den del af
investeringen, som ikke afskrives i 2020 eller 2021, afskrives fra og med 2022 efter de almindelige regler.
• Forslaget vil give virksomheder med overskud et kraftigt incitament til at foretage investeringer i 2020 og 2021. Det vil alt andet
lige medføre en lavere selskabsskattebetaling i 2020 og 2021 som følge af øgede afskrivninger. Til gengæld vil de private
investeringer stige i samme periode. På sigt vil begge disse effekter udlignes i de efterfølgende år, da afskrivningsgrundlaget kun
kan bruges én gang.
• Der er derfor først og fremmest tale om en tidsmæssig forskydning af selskabsskattebetalingen med begrænset varig effekt for
statskassen og de private investeringer.
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Afsæt yderligere midler til SMV:digital, så flere SMV’er kan modtage konkret og målrettet hjælp til digital omstilling
• De små og mellemstore virksomheder har stort efterslæb på investeringer i den digitale omstilling. Det hæmmer deres
muligheder for at vokse og komme ud på eksportmarkederne, bl.a. via e-handel.
• Regeringen bør afsætte 70 mio. kr. ekstra til SMV:digital, som er et velprøvet og populært koncept, der giver SMV’erne målrettet
rådgivning og bistand til indkøb af relevante rådgivningsydelser om e-handel og digitalisering. SMV:digital bør også udvides til at
indbefatte tilskud til køb af forretningsrelevant software og hardware.
Gør Tech-ambassadør til Eksport-ambassadør
• Tech-ambassadørordningen har indtil nu været fokuseret på at opbygge netværk til tech- og platformsvirksomhederne og
indsamle viden til centraladministrationen om teknologiske og digitale tendenser. Indtil nu har ordningen ikke haft fokus på at
styrke eksporten af danske digitale løsninger.
• Ordningen for Danmarks nye tech-ambassadør skal styrke Danmarks Tech-diplomati og være en stærk stemme i den
internationale debat og fremhæve, at danske virksomheder leverer gode, ansvarlige og bæredygtige løsninger.

• Forslaget er provenuneutralt.
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Giv tech-iværksættere bedre rammer til at etablere sig og vokse
• Hvis det nye vækstlag af tech-iværksættere skal vokse sig store og blive i Danmark, er det nødvendigt med et startup miljø med
de rette rammer og muligheder, blandt andet for at skaffe kapital og tiltrække talenter fra udlandet. Coronakrisen har gjort
hverdagen sværere for mange tech-iværksættere. Derfor er der behov for en styrket iværksætterpolitik, som kan fremme techiværksætternes adgang til risikovillig kapital, talent og forskning og få flere ind i stabile vækstforløb.
• Regeringen bør lave en start-up satsning med initiativer som blandt andet gør det nemmere for virksomheder med få
medarbejdere at anvende fast-track-ordningen og udstede medarbejderaktier. F.eks. bør kapitalkravet for at starte et ApS
sænkes til 8.000 kr.
• Regeringen bør afsætte 50 mio. kr. i 2021.
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