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Fakta: Baggrund om regeringens erhvervs- og vækstpolitik

Serviceeftersynet af vækstvilkårene for sundheds- og velfærdsløsninger
indgår som en del af regeringens arbejde med en offensiv erhvervspolitik,
der skal sikre, at det fortsat er attraktivt at drive virksomhed i Danmark.
Regeringens ny erhvervs- og vækstpolitik består af to kerneelementer: 1.
Styrkelse af de generelle vækstvilkår, og 2. en fokuseret indsats på enkelte erhvervsområder med særlige styrker og potentialer.
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Gode generelle vækstvilkår er afgørende for det danske erhvervsliv. Det
gælder fx i forhold til arbejdsudbud, uddannelse, adgang til kapital osv.
Danmark står godt i mange internationale sammenligninger af rammevilkår, men siden sidst i 1990’erne har væksten været svag. Det rejser
spørgsmålet om der er forhold på et mere detaljeret niveau, som blokerer
for væksten. For eksempel kan mange sektor-specifikke forhold i fx regulering have stor betydning for, om konkurrencen er effektiv. Regeringen
vil derfor også se mere konkret på vækstvilkårene inden for de enkelte
erhvervsområder.
En kombination af gode generelle rammevilkår og et større fokus på særlige forhold på de enkelte erhvervsområder, skal være med til at løfte
væksten og øge beskæftigelsen i Danmark.
Til at konkretisere og udvikle dette arbejde er der etableret et ministerudvalg for ny erhvervs- og vækstpolitik med erhvervs- og vækstministeren i
spidsen. Ministerudvalget har til opgave at efterse de generelle rammevilkår for erhvervslivet og sikre, at det er attraktivt at investere, udvikle
og producere i Danmark. Samtidig skal ministerudvalget stå for at udvikle og iværksætte et eftersyn af vækstvilkårene på udvalgte erhvervsområder med særlige styrker og potentialer.
I arbejdet med udviklingen af erhvervs- og vækstpolitikken lægger regeringen stor vægt på en løbende og omfattende inddragelse af erhvervslivet og andre centrale interessenter. Derfor bliver der holdt dialogmøder
med erhvervslivet på de erhvervsområder, hvor regeringen igangsætter et
eftersyn af vækstvilkårene. Endvidere vil en stor del af arbejdet komme
til at foregå i mindre vækstteams med virksomhedsrepræsentanter i førersædet, der får til at opgave at efterse vækstvilkårene og komme med anbefalinger på de udvalgte erhvervsområder.
Regeringen vil i første omgang igangsætte et serviceeftersyn af vækstvilkårene inden for fem erhvervsområder: Det Blå Danmark, sundheds- og
velfærdsområdet, Vand, bio og andre miljøløsninger, kreative erhverv ·
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design samt energi og klima. Senere vil der blive igangsat et arbejde inden for andre erhvervsområder.
På tværs af disse områder vil regeringen analysere en række tværgående
emner. Det gælder i forhold til anvendelse af fx IKT, offentligt indkøb,
adgang til kapital, forskning, uddannelse.

