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Bilag til formandsmeddelelse om regeringens nationale innovationsstrategi 

’Danmark – Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for inno-

vation i virksomhederne’, december 2012 

 

’Danmark – Løsningernes land’ styrker rammerne for øget innovation, der skal bidra-

ge til jobskabelse, vækst, produktivitet og konkurrenceevne.  

 

Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 er i Top5 i OECD hvad angår andel af in-

novative virksomheder, andelen af højtuddannede i den private sektor, og omfanget af 

private investeringer i forskning og udvikling. 

 

Indsatsen for at nå målene koncentreres om tre områder: 

 Efterspørgsel efter innovative løsninger på store samfundsudfordringer (fx inden-

for klima, energi, miljø og sundhed) skal være en ’drivkraft’ for innovation. 

 Bedre udveksling af viden mellem videninstitutioner og erhvervsliv skal bidrage 

til, at forskning (fx hospitalsforskning) omsættes til kommerciel værdi.  

 Uddannelsessystemet skal have mere fokus på at udvikle innovative kompetencer 

og iværksætteri.  

 

Dertil ønsker regeringen yderligere at rette indsatsen mod områder, hvor dansk er-

hvervsliv har internationale styrkepositioner, og hvor efterspørgslen findes i Danmark 

men tillige på internationale markeder med dansk eksportpotentiale. 

 

Den fremtidige indsats for innovation er formuleret i fem visioner: 

1. Et samfund med grøn økonomi. 

2. Et samfund med sundhed og livskvalitet. 

3. Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet. 

4. Et effektivt og konkurrencedygtigt samfund. 

5. Et kompetent samfund med sammenhængskraft. 

 



   Side 2  

 

Strategien oplister 27 konkrete initiativer, der skal understøtte målene, blandt andet: 

 

 Sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Inno-

vation og Højteknologifonden i et nyt råd. 

 Omlægning af Fornyelsesfonden til en markedsmodningsfond. 

 Etablering af fire, brede pilotpartnerskaber i 2013 om blandt andet bedre udnyttel-

se af alternative vandkilder, klimatilpasningsløsninger og intelligente energisy-

stemer. De er forløbere for en bredere model for samfundspartnerskaber om inno-

vation i 2014. 

  I 2013 forberedes udbud af færre men større innovationsmiljøer (i hovedstadsre-

gionen er Biopeople på Københavns Universitet og Vand i Byer på DTU eksem-

pler på eksisterende innovationsmiljøer). 

 Regeringens Erhvervsuddannelsesudvalg vil i 2013 stille forslag til, hvordan er-

hvervsskolerne kan styrke elevernes kompetencer inden for innovation og iværk-

sætteri. 

 

Vækstforum Hovedstadens sekretariat har bidraget til dele af det forberedende arbej-

de, og deltager fremover i to nye, tværministerielle og tværregionale arbejdsgrupper. 

Den ene skal styrke samarbejdet om mere professionelle erhvervsklynger og netværk, 

mens den anden skal forenkle offentlige innovationsordninger (bl.a. for at sikre min-

dre bureaukrati). 

 

Vinter-forår 2013 bidrager en bred aktørkreds, herunder vækstforum-sekretariatet, til 

INNO+-processen, der er igangsat ved innovationsstrategiens offentliggørelse. Målet 

med processen er at udgive et katalog over et større antal meget konkrete indsatser, 

som vil guide prioriteringen af kommende initiativer for bedre innovation. De strategi-

ske investeringer i innovation, som INNO+ skal skabe grundlag for, skal ikke erstatte 

den eksisterende, brede innovationspolitiske indsats men derimod supplere den. 

 

 


