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Udtalelse om EU-fondenes anvendelse i Danmark 2014-2020
På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 8. november 2012 af de overordnede rammer for anvendelsen af Regionalfonden, Socialfonden, Landdistriktsfonden samt
Hav- og Fiskerifonden 2014-2020 har Danmarks Vækstråd udarbejdet nærværende udtalelse:
Danmarks Vækstråd støtter, at der udarbejdes en partnerskabsaftale, der med EU2020 for øje
danner en fælles strategisk ramme for anvendelsen af Regionalfonden og Socialfonden, Havog Fiskerifonden samt Landdistriktsfonden. Danmarks Vækstråd mener, at det er vigtigt, at de
fire fonde anvendes målrettet på områder, hvor de hver især bedst bidrager til at imødegå de
udfordringer, som Danmark har i forhold til EU2020. Rådet mener, at det er vigtigt, at de fire
fonde ikke overlapper hinanden, men at fondene understøtter hinanden, hvor det er hensigtsmæssigt. Herunder er det særligt vigtigt, at strukturfondsindsatsen og den del af landdistriktsindsatsen samt hav- og fiskeriindsatsen, der vedrører vækstfremmende aktiviteter koordineres.
Den indsats, der igangsættes med hjælp fra de fire fonde, bør desuden være koordineret med
relevante nationale politikker samt andre EU-initiativer, herunder fx Horizon 2020.
Danmark har en række udfordringer, der skal imødegås, hvis vi skal fastholde og udbygge
konkurrencekraften til gavn for vækst og beskæftigelse i de kommende år. Produktiviteten
skal øges, flere virksomheder skal være innovative, flere iværksættere skal udvikle sig til
vækstiværksættere, og flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse/videregående uddannelse. Herudover skal arbejdsudbuddet øges, og arbejdsstyrken skal opkvalificeres, så virksomheder kan få den kvalificerede arbejdskraft, der efterspørges. Samtidig skal der mere fokus på,
at de, der står på kanten af arbejdsmarkedet, kommer ind på arbejdsmarkedet. Der skal arbejdes for grøn vækst og omstilling, der sikrer virksomhedernes internationale konkurrenceevne i
en situation med stigende pres på ressourcerne, fx via en biobaseret økonomi baseret på fornybare ressourcer og bæredygtig produktion. Danmarks Vækstråd mener, at de fire fonde med
afsæt i de skitserede rammer også fremover kan bidrage til at imødegå disse udfordringer og
styrke den regionale vækst og beskæftigelse i hele landet.
Danmarks Vækstråd mener særligt, at strukturfondsindsatsen i Danmark bør målrettes vækst
og beskæftigelse og være robust i forhold konjunkturelle udsving. Strukturfondsindsatsen har
i indeværende periode været hjulpet godt på vej af fokusering på få prioriteter og vækstvilkår
som innovation, iværksætteri, uddannelse og ny teknologi. Danmarks Vækstråd mener, at
denne tilgang har muliggjort en indsats i forhold til alle sektorer og målgrupper, med en stedbaseret indsats som omdrejningspunkt. Denne bør også anvendes fremover. Strukturfondsmidlerne skal hermed både adressere generelle vækstvilkår og udviklingen af erhvervsmæssige styrker, herunder understøtte regionale erhvervssamarbejder og anbefalinger fra regeringens vækstteams, således at fx innovation, anvendelse af ny teknologi og uddannelse støttes
på så forskellige områder som klima, miljø, turisme mv. Danmarks Vækstråd mener, at programmeringen af de nye fonde skal være robust overfor efterfølgende prioriteringer, uden at
der på forhånd udpeges enkelterhverv eller sektorer, som midler forhåndsfordeles til.
Regionalfonden bør i fremtiden anvendes til at fremme innovation og anvendelsen af ny teknologi i virksomheder, herunder i SMV’er. Indsatsen bør fx rettes mod at styrke samspillet
mellem videninstitutioner og virksomheder, understøtte udvikling af netværkssamarbejde på

områder med særlige erhvervsmæssige styrker, åben innovation, medarbejderdreven innovation mv. Der bør desuden lægges vægt på muligheden for at styrke anvendelsen af ny teknologi
til fx at udvikle nye ikt-produkter og styrke e-handel samt styrke ressourceeffektiviteten. Desuden bør der være fokus på virksomhedernes mulighed for fx automatisering og digitalisering
af produktionsprocesser. Initiativer vedrørende overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle
sektorer bør tage afsæt i de styrker, som danske virksomheder og videninstitutioner har vedrørende udviklingen af energieffektive løsninger og have klart vækstfokus i forhold til dansk
erhvervsliv. Rådet vil desuden støtte op om, at der fortsat vil være mulighed for at fokusere på
udviklingen af potentielle vækstiværksættere, fx gennem nye kapitalinstrumenter.
Socialfonden bør i fremtiden anvendes til at forbedre adgangen til livslang uddannelse, forbedring af arbejdsstyrkens kvalifikationer og kompetencer og til at styrke de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i uddannelsessystemer og erhvervsuddannelser. Der bør være mulighed for
at styrke praktikmuligheder og bl.a. sikre unges muligheder på arbejdsmarkedet. Social inklusion bør have fokus på jobskabelse. Socialfonden bør også støtte op om forbedrede muligheder for fremme beskæftigelsen via iværksætteri og vækst i SMV’er samt støtte integrationen
af udenlandsk arbejdskraft.
Danmarks Vækstråd bakker op om, at der fortsat er et særligt fokus i de regionale vækstfora
på udfordringer i yderområder, hvor der bygges bro mellem land og by. Rådet bakker op om,
at eventuelle særlige muligheder ift. statsstøtte for udvalgte yderområder bringes i anvendelse,
hvis det bliver muligt og vurderes at kunne øge vækst og beskæftigelse. Det bør dog undgås at
afsætte midler til separate indsatser i mindre geografiske enheder inden for vækstforas geografiske områder. Danmarks Vækstråd finder, at indsatsen bør tilrettelægges således, at den
bidrager til, at den regionale og nationale vækstindsats trækker i samme retning og understøtter en indsats på erhvervsområder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer, som også
inddrager en stedbaseret udvikling, der kan omsættes i strategi og smart specialisering.
Danmarks Vækstråd mener, at kommunalreformen på erhvervsområdet har været et betydeligt
skridt i den rigtige retning i forhold til at skabe en mere hensigtsmæssig arbejdsdeling og strategisk fokusering i den lokale og regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. De nye
vækstfora har givet indsatsen retning ved at udarbejde erhvervsudviklingsstrategier med udgangspunkt i rammevilkår og erhvervsspecialisering og med fokus på yderområderne. Strategierne er fulgt op med midler, som vækstfora kan indstille om – de regionale erhvervsudviklingsmidler til regionen og strukturfondsmidlerne til staten. Det er vigtigt, at de aktiviteter,
som vækstfora støtter op om, har opbakning fra relevante regionale aktører, og at de regionale
vækstfora fremadrettet kan sætte handling bag de regionale erhvervsudviklingsstrategier og
dermed også bidrage til at forankre den nationale erhvervsfremmeindsats.
Afslutningsvist skal Danmarks Vækstråd opfordre til, at der fortsat arbejdes for færre administrative byrder i forhold til EU's fonde, og at fokus på resultatorientering fastholdes.
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