Privat jobskabelse

Tag ansvar

Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014.

Program for privat Jobskabelse
- Politiske pejlemærker for rammerne for privat jobskabelse
Indledning
Det er i høj grad den private sektor, der i samarbejde med en velfungerende
offentlig sektor er grundlaget for velfærdssamfundet. Antallet af beskæftigede i den private sektor er en afgørende strømpil for samfundets velbefindende.
I Radikale Venstre tror vi på det personlige ansvar og det private initiativ,
men vi tror samtidig på, at vi har et fælles ansvar for, at Danmark har en høj
velstand og dermed grundlag for velfærd. Det gælder i alle led, herunder
uddannelse, udvikling af arbejdsstyrken, gunstige forhold for at drive virksomhed, en velfungerende offentlige sektor, der understøtter virksomhederne, og et bæredygtigt samfund med et langsigtet fokus. I det hele taget at
understøtte en driftig, nytænkende og entreprenant kultur.
Radikale Venstre vil fremadrettet fokusere på beskæftigelsen i den private
sektor, som et af de vigtigste måltal og succeskriterier for Radikale Venstres
politisk-økonomiske arbejde. Beskæftigelsen i den private sektor hænger direkte sammen med væksten i BNP, men er som politisk pejlemærke vigtigere, da en høj beskæftigelse bidrager til en større grad af samfundsmæssig
fællesskabsfølelse på tværs af samfundsskel, højere personlig trivsel for de
beskæftigede samt mindre forsørgerbyrde.
Baggrund og generelle målsætninger
Dette program tager udgangspunkt i eksisterende analyser og kommissionsarbejde, herunder de økonomiske udfordringer for Danmark, skitseret i
rapporterne fra Skattekommissionen (2009), Arbejdsmarkedskommissionen
(2009) og ProduktivitetsKommissionen (2014).
Med ”privat jobskabelse” skal forstås antal personer, der er beskæftiget i den
private sektor i Danmark, og andelen af den samlede beskæftigelse samt
befolkning, der har et job i den private sektor.
Den private jobskabelse kan øges via et generelt højere udbud af arbejdskraft og flere, som bliver i stand til at skabe arbejdspladser.
Nedenstående generelle målsætninger skal være retningsgivende for Radikale Venstres økonomiske politiske arbejde for flere beskæftigede i den private sektor i Danmark:
• Et større og mere rummeligt arbejdsmarked med god
incitamentsstruktur
• Innovative borgere og virksomheder i sund konkurrence
• Stærkere offentlig-privat samarbejde
Hver af de tre målsætninger vil blive uddybet i de følgende afsnit. Målsætningerne og de konkrete tiltag skal være retningsgivende for den politik, som
Radikale Venstre ønsker at føre – og bidrage til flere, der er beskæftiget på
det private arbejdsmarked i Danmark.
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Et større og mere rummeligt
arbejdsmarked med gode incitamenter
Verden er omskiftelig, og det fordrer et erhvervsliv samt et arbejdsmarked,
hvor der er fokus på omstillingsparathed. En af de strukturelle udfordringer
for dansk økonomi er antallet af offentligt forsørgede i forhold til antallet af
beskæftigede. Et større og mere rummeligt arbejdsmarked med forbedrede
incitamenter til at påtage sig beskæftigelse og starte virksomhed er nødvendigt for at gøre dansk økonomi mere konkurrencedygtig, robust og sikre
fortsat velstand i Danmark.
Målsætninger
Det danske arbejdsmarked skal være kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet og høj grad af sikkerhed ved arbejdsløshed (også kendt som flexicurity),
men derudover skal det være kendetegnet ved en høj andel af beskæftigede
i den private sektor.
Det skal så vidt muligt sikres, at alle borgere får den hjælp, opbakning og opkvalificering, som er nødvendig for at de kan komme med på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. I denne sammenhæng er der både et personligt og samfundsmæssigt ansvar.
Det danske arbejdsmarked skal sikre en høj privat jobskabelse gennem
stærke incitamenter til at påtage sig et arbejde og starte ny virksomhed. Det
skal være et mål at flest mulige uden for arbejdsmarkedet bliver en del af
arbejdsmarkedet – eventuelt i form af deltidsbeskæftigelse. Det private arbejdsmarked skal i højere grad inddrages i den resocialiserende og beskæftigelsesmæssige indsats gennem incitamentskabende beskæftigelsesordninger. Det danske arbejdsmarked skal være interessant for udenlandske
arbejdstagere, der skal udgøre en større del af den danske arbejdsstyrke.
Konkrete tiltag
Nedenstående konkrete tiltag skal bidrage til et større arbejdsmarked med
bedre incitamenter.
•
•
•

•
•
•
•

De højere uddannelser skal pålægges at gøre iværksætteri og virksomhedslære inden for deres fagområde til en fast del af uddannelsernes indhold
eller målsætning.
Universitetssektorens rolle som producent af vidensmedarbejdere til den
private sektor styrkes ved at optaget i højere grad svarer til behovet for
vidensmedarbejdere i erhvervslivet.
Studiesøgende skal have langt bedre information om fremtidige jobmuligheder, ledighed og løn ved valg af uddannelse. Det er ikke sandt, at
man ikke ved noget om, hvilke uddannelser fremtiden har brug for, da
specifikke uddannelser konsekvent har medført en relativ bedre/dårligere jobsituation.
Beskæftigelsesfradraget skal bruges til at sikre, at der skabes stærkere
økonomiske incitamenter til at gå fra overførselsindkomster til beskæftigelse – især i den private sektor.
Tilskud til praktikpladser til virksomhederne skal løbende justeres, så der
skabes de praktikpladser, der er behov for.
Der skal indføres SU som erstatning for elevløn, der i dag er delvist betalt
af virksomhederne.
Øvre aldersgrænser for aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet skal afskaffes, herunder for medlemskab af A-kasser.
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•
•

•
•

Reglerne for udenlandske arbejdstagere, herunder green-card ordningen, justeres med mellemrum under hensyn til indvundne erfaringer.
Vi henstiller til arbejdsmarkedets parter, at man i overenskomsterne
inkluderer en større fleksibilitet mht. arbejdstiden, så en arbejdsuge på
ca. 37 timer ikke er normen, men kan variere i forhold til ekstratimer og
deltidsarbejde.
Alle borgere, som kan bringes i en værdiskabende position på det private
arbejdsmarked med hjælpeordninger, skal have krav på den nødvendige
hjælp.
Uanset hvor langt en borger er fra arbejdsmarkedet, skal vi følge det
pædagogiske princip, at alle tilskyndes til kunne tage så meget ansvar for
sig selv som muligt og bringes i retning af arbejdsmarkedet.

Innovative borgere og
virksomheder i sund konkurrence
Arbejdspladser skabes, når borgere og virksomheder finder på og udfører
konkurrencedygtige aktiviteter. Dette kræver udvikling – og det kræver arbejdstagere og iværksættere, som hele tiden udvikler og tænker nyt. Særligt
med det lønniveau, som vi har i Danmark er det påkrævet, at vi har en udviklingskultur, som er meget bredt forankret i befolkningen.
Strukturelt er det for at øge den private jobskabelse og antallet af beskæftigede i den private sektor nødvendigt med fleksible og konkurrencedygtige
erhvervs- og skatteregler. Især er det vigtigt med et attraktivt investeringsklima for at opnå en høj velstand. Et højere investeringsniveau kommer i sidste
ende alle beskæftigede til gode, da deres produktivitet og dermed løn bliver
højere. Tiltag til at forbedre det danske erhvervsklima er helt essentielle for
at skabe en stærkere og mere konkurrencedygtig økonomi samt flere private
arbejdspladser i Danmark.
Det er nødvendigt, at vi som samfund løbende omstiller os, og ”bygger vindmøller i stedet for læhegn”, når vi rammes af forandringsvinde. Innovation
og nye innovative virksomheder er med til at drive en stor del af den private
jobskabelse. Derfor skal vi fra politisk hold understøtte innovation og nye
innovative virksomheder. Både i form af målrettede politiske tiltag og entreprenantvenlige virksomhedsrammer, der understøtter innovation samt nye
innovative vækstvirksomheder, udsprunget af spin-offs fra eksisterende virksomheder eller i form af helt nye virksomheder.
Målsætninger
Dansk erhvervsliv skal være kendetegnet ved en innovationskraft langt over
gennemsnit og en særlig evne til at implementere de gode idéer i et aktivt
samspil med relevante aktører fra hele verden.
Basis skal være i erhvervs- og skatteregler, der fordrer et højt investeringsniveau. De danske erhvervsstøtteordninger skal understøtte forskning, udvikling
og ekspansion for nye samt eksisterende virksomheder.
De danske skatte- og virksomhedsregler skal gøre det attraktivt for udenlandske virksomheder og investorer at investere i Danmark set i forhold til andre
lande. Andelen af udenlandske investeringer i Danmark skal være blandt de
højeste i EU. De danske pensionskasser og andre institutionelle investorer
skal gennem offentlige private samarbejdsaftaler tilskyndes til at investere
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mere i danske infrastrukturprojekter, herunder på vejområdet. Det danske
skattesystem skal tilgodese langsigtede investeringer gennem attraktive kapital- og udbyttebeskatningsregler.
Det danske erhvervsliv skal have et tæt samarbejde med de offentlig uddannelsesinstutioner for at sikre kvalificeret arbejdskraft og kommercialisering af resultaterne fra forskning. Det skal være et klart mål, at danske uddannelsesinstitutioner på alle niveauer samarbejder med erhvervslivet om
bl.a. vidensdeling. De danske erhvervsstøtteordninger og skatteregler skal
indrettes fleksibelt, så de tilgodeser den forretningsmæssige dynamik i virksomhederne. De danske erhvervsstøtteordninger skal i højere grad målrettes
udenlandske virksomheder, der søger at placere sig i Danmark.
Konkrete tiltag
Nedenstående konkrete tiltag skal bidrage til konkurrencedygtige innovative
virksomheder.
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Forskning skal nyttiggøres i virksomheder ved målrettet støtte til formidling af best practice og uddannelsesprogrammer, herunder gennem tilskud til uddannelsesforløb og generelt virksomhedssamarbejde med offentlige uddannelsesinstitutioner.
De danske selskabsskatteregler skal løbende justeres ift. at sikre et EUkonkurrencedygtigt skatteniveau. Både i forhold til det generelle niveau,
men også i forhold til dokumentationskrav, regnskabsstandarder og skattebasen. Et minimumsniveau for selskabsskat i EU bør indføres.
Det skal undersøges, hvordan små og mellemstore virksomheder kan få
lettere adgang til forskningssamarbejde med universiteter og offentlige
institutioner.
De offentlige erhvervsstøtteordninger på over 20 mia. kr. årligt skal
gennemgås nøje med henblik på væsentlige reduktioner. Der skal sikres
en hensigtsmæssig effektmåling og revision af støtteordningerne.
Man skal gennem erhvervsstøtteordningerne i højere grad målrette støttemidler i forhold til brancher og sektorer, men ikke i forhold til konkrete
virksomheder og forretningsmodeller. Formålet skal være at gøre
reglerne mere fleksible og dynamiske.
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling skal gøres mere attraktivt, herunder gennem tidsbegrænset fritagelse for afgiftsbetaling
og mere gunstige afskrivningsordninger.
Lovgivningen om arbejdsmarkedsklausuler (fx konkurrence-, kunde- og
jobklausuler) skærpes, således at virksomhedernes mulighed for brug af
sådanne klausuler begrænses væsentligt.
Et relevant ministerium skal lave et taskforcehold, hvis opgave det er at
udveksle best-practice i kommunerne, når det kommer til at gennemgå
byggetilladelser for virksomhederne.
En central kompetenceenhed får ansvar for at udbrede erfaringerne med
innovationsfremmende indkøb og for at yde bistand til kommuner, regioner og statslige institutioner, der gerne vil anvende innovationsfremmende offentlige indkøb og offentlig-private innovationspartnerskaber
som en del af deres effektiviseringsindsats.
Der skal skabes bedre symmetri i skattesystemet og dermed bedre vilkår
for investering i innovation ved at fjerne den såkaldte 60-procents regel
for begrænsning af selskabers ret til fradrag for underskud.
Reglerne for virksomhedsmæssig underskudsfremførsel skal revideres
med henblik på i højere grad at tilgodese innovative og forskningsfunderede virksomheder.
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•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Stat og kommuner skal definere krav om samgravning i forhold til infrastruktur, og den digitale infrastruktur skal i højere grad indtænkes i
planlægningsfasen ved etablering af nye bolig- og erhvervsområder, eksempelvis ved nedgravning af tomrør.
Nationale produktstandarder så vidt muligt erstattes af internationale
standarder, forudsat at hensyn til miljø og forbrugere ikke tilsidesættes.
De offentlige støtteordninger og innovationssystemet skal generelt
fokusere på færre og større ordninger, bl.a. med henblik på at undgå
unødigt overlap mellem konkurrerende ordninger i statsligt og regionalt
og kommunalt regi.
En revision af lovgivningen vedr. virksomhedsfinansiering skal muliggøre
flere virksomheder, der finansierer sig uden om bankerne eller generelt
har billigere adgang til finansiering, herunder via nemmere udstedelse af
virksomhedsobligationer og lempelige regler for crowdfunding.
Der nedsættes en hurtigtarbejdende kommission, som skal udrede, hvordan der kan skabes et mere neutralt og symmetrisk regelsæt for beskatning af erhvervsindkomst og kapitalafkast
Der skal indføres et fradrag for ”normalforrentning” af selskabers egenkapital for ikke at diskriminere egenkapital i virksomhedernes finansiering.
Selskabsindkomst skal i højere grad integreres med beskatningen af personers aktieindkomst uden at det indebærer overbeskatning eller underbeskatning af indkomst optjent i selskaber i forhold til anden indkomst.
Kildebeskatningen for udenlandske institutionelle porteføljeinvestorer
skal mindskes, og på sigt helt fjernes, for at skabe øget incitament til at
investere i danske værdipapirer samt selskaber.
Det danske investeringsklima skal forbedres ved at nedsætte beskatningen af kapital, herunder aktie- og udbyttebeskatningen. Kapitalfonde,
der investerer i små- og mellemstore virksomheder (især venturekapitalfonde), skal især tilgodeses gennem lempeligere dokumentationskrav og
skatteregler. For at sikre den sociale balance skal dette finansieres igennem højere boligskatter og lavere rentefradrag.
Mere praksislæring ved videregående uddannelser. Således at studerende bliver langt bedre til at omsætte deres mange ideer til at starte
eller indgå i startups. Eksempelvis ved at anerkende startup praktik i
egen/andres startup og tildele 30 ECTS-points for et startup praktik semester (i Danmark og meget gerne også i udlandet)
Øge forskeres incitament til at kapitalisere deres patenter (og andre former for findings) ved at ændre ejerskabsstrukturen.

Stærkere offentlig privat samarbejde
På alle niveauer af den offentlige sektor er der serviceforpligtelser, projekter
og investeringer, hvor der er grobund for fordelagtige offentlige private samarbejder.
Målsætninger
En højere grad af vidensdeling, struktureret effektiv projekthåndtering og
et fokus på resultater skal bidrage til kvalitetsgevinster og mere effektive
arbejdsgange i offentlige institutioner. Offentlige instutioner skal have klare
mål og være underlagt minimumskrav i forhold til samarbejde mellem private virksomheder, herunder i forhold til vidensdeling. Det skal være et mål
at offentlige institutioner får enklere resultatkontrakter, og at der indføres
eksplicitte krav om fokus på offentlig privat samarbejde.
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Konkrete tiltag
Nedenstående konkrete tiltag skal bidrage til et stærkere offentlig privat samarbejde.
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Alle offentlige institutioner skal have ret til med regelmæssige mellemrum at søge om fritagelse fra regelsæt, dokumentations- og proceskrav og specifikke lovbestemmelser, som de finder unødigt snærende i
forhold til offentlig privat samarbejde.
Der skal etableres konkrete finansieringsmodeller for offentlig privat
samarbejde og udbudslovgivningen skal smidiggøres for at tilskynde til
flere offentlige drifts- og anlægsprojekter, der varetages af private aktører.
Resultatkontrakter for offentlige styrelser, institutioner mv. skal have krav
om offentlig privat samarbejde med henblik på vidensdeling og flere offentlige opgaver, der varetages i et offentlig privat samarbejde.
Der skal oprettes en statslig fond med det formål at garantere de finansielle forpligtelser i forbindelse med offentlige private partnerskaber
(OPP) og offentlige innovationspartnerskaber (OPI), herunder gennem
deponeringsfritagelse for kommunerne.
Offentlige ejendomme der er under afklaring (lukning/nedrivning, udbygning eller frasalg) skal kunne stilles til rådighed for iværksættere og
mindre virksomheder midlertidigt.
Offentlige institutioner skal i ordregivningen og ved udbud erstatte aktivitetskrav og detaljerede krav til produktspecifikationer med funktionskrav, så der bliver skabt gode muligheder for nytænkning og innovation.
Det skal være muligt for offentlige instutioner at få økonomisk og juridisk
bistand til at udbyde offentlige serviceydelser på områder, hvor der endnu ikke er et modent marked, eller hvor der endnu ikke er erfaring med
offentlig-privat samarbejde.
Der iværksættes en målrettet innovation (især via IT og robotter) af offentlige serviceydelser, der dels kan aflaste den offentlige sektor i Danmark, dels kan eksporteres. En central innovationspulje skal bidrage til
teknologiske investeringer i kommuner og regioner.
En offentlig privat innovationsfond skal støtte offentlige private samarbejdsprojekter om innovation i offentlig kerneydelser, herunder gennem
robotteknik, digitalisering og nye digitale hjælpemidler. Grundforskningen skal styrkes gennem en generelt større tildeling af de offentlige
midler til forskning, især grundforskning.
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