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Vedr.: Midler på finansloven til innovationsmiljøprogrammet
Regeringen planlægger at beskære midlerne til innovationsmiljøerne med omkring 100 mio. kr.,
hvilket stort set er en halvering i forhold til 2012. Derudover er der os bekendt overhovedet ikke
budgetteret med sådanne midler efter 2013! Endelig er vi usikre på, om muligheden for at
innovationsmiljøernes mulighed for at investere op til 3,5 mio. kr. per virksomhed vil bestå efter
2012, eller om dette beløb også sættes ned? DANSK BIOTEK er meget bekymret og samtidig stærkt
forundret over regeringens planer:
Det fremgår af Styrelsen for Forsknings- og Innovations rapport ”Evaluering af innovationsmiljøerne
2012”, at resultatet af innovationsmiljøernes indsats har været tilfredsstillende. Rapporten fastslår
desuden, at mange virksomheder ikke ville være startet uden innovationsmiljøerne. Derudover
konkluderes, at innovationsmiljøerne har et omfattende samarbejde med videninstitutioner, særligt
universiteterne. Endelig konkluderer rapporten, at der ikke udsigt til, at innovationsmiljøprogrammet
bliver økonomisk selvbærende, da det er særdeles vanskeligt at opnå et tilfredsstillende
privatøkonomisk afkast på investeringer i de helt tidlige faser.
På baggrund af disse konklusioner, der for DANSK BIOTEK ikke er overraskende, forekommer det
paradoksalt, at regeringen ønsker at halvere de offentlige midler til kommercialisering af forskning
gennem innovationsmiljøerne.
Der er ingen tvivl om, at biotekiværksættere har haft stor glæde af innovationsmidlerne, for uden
dem ville ideer genereret i de offentlige forskningsmiljøer have haft umådelig svært ved at udvikle sig
til interessante investeringsobjekter for privat investeringskapital. Styrelsen for Forskning og
Innovation har netop i rapporten ”Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2012”
præsenteret nye tal, som viser, at virksomheder med investeringer fra innovationsmiljøerne har
tiltrukket 900 mio. kr. i privat kapital blot i 2011! Det er således tydeligt, at Innovationsmiljøerne
spiller en helt central rolle i fødekæden for biotek- og pharmavirksomheder i Danmark. Må vi i den
sammenhæng minde om, at eksport af lægemidler er Danmarks klart største eksportartikel med hele
57,6 mia. kr. i 2011.
Hvis vi skal sikre, at vi udnytter viden til at skabe jobs og nye virksomheder og dermed, at samfundet
får noget ud af at investere i innovation, nytter det ikke at spare på noget så væsentligt som støtte
tilinnovationskædens første faser. For samfundet er det altafgørende, at vi værdsætter og værner
om den styrkeposition indenfor biotek. At værdsætte betyder her, at I som politikere har mod til at
investere solidt i innovationsværdikæden, hvor det er nødvendigt.

DANSK BIOTEK vil indtrængende advare mod at begrænse midlerne til innovationsmiljøerne, da det
efter vores vurdering vil få ødelæggende konsekvenser for det innovative samfund, som regeringen
angiveligt ønsker at bevare og udvikle.
DANSK BIOTEK opfordrer derfor til, at der afsættes tilstrækkelige midler til innovationsmiljøerne fra
2013 og frem. Midlerne bør mindst fastholdes på niveauet for 2012, dvs. 214 mio. kr. Desuden bør
innovationsmiljøerne have mulighed for at investere mindst 3,5 mio. kr. per virksomhed.
Kun hvis regeringen anerkender nødvendigheden af at tilsikre de nødvendige økonomiske midler og
rammebetingelser i de tidlige faser af den innovative udvikling kan Danmarks styrkepositioner
fastholdes og udbygges.

Med venlig hilsen

Martin Bonde
Formand DANSK BIOTEK
CEO, Epitherapeutics

