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valget (MFU) Ellen Trane Nørby (V)

Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for, hvor mange danske arbejdspladser, det 
forventes, at der vil blive skabt, såfremt Danmark tilslutter sig EU’s En-
hedspatent.

Svar:
Det er ikke muligt præcist at sætte tal på, hvor mange danske arbejds-
pladser og hvor stort et vækstpotentiale, der ligger i, at vi med dansk til-
slutning til patentreformen forbedrer rammevilkårene for de danske virk-
somheder. 

Patentsystemet er vigtigt for danske virksomheder, og de danske patent-
aktive virksomheder er vigtige for dansk økonomi, fordi de er produktive 
og gode til at skabe arbejdspladser. De patentaktive danske virksomheder 
klarer sig bedre end andre danske virksomheder. De patentaktive danske 
virksomheder står for en langt større vækst og er markant mere produkti-
ve end andre danske virksomheder. De patentaktive virksomheder er 
bredt repræsenteret indenfor dansk industri og findes indenfor både små, 
mellemstore og store virksomheder. 

Danmark er blandt de mest patentaktive lande i Europa målt i patentan-
søgning pr. indbygger. De patentaktive virksomheder står for knap hver 
10. arbejdsplads i Danmark og mere end en tredjedel af Danmarks samle-
de eksport.

Formålet med patentreformen er at skabe et bedre og billigere patentsy-
stem i Europa. Det vil øge både danske og europæiske virksomheders 
konkurrencedygtighed, og dermed medvirke til at skabe vækst og ar-
bejdspladser i både Danmark og Europa. 

Regeringen har en helt klar forventning om, at patentreformen vil øge 
vækst og beskæftigelse i Danmark, blandt andet fordi reformen markant 
styrker rammevilkårene for de danske innovative og patentaktive virk-
somheder. Dertil kommer, at dansk tilslutning til patentreformen vil med-
virke til at fastholde og udvikle et stærkt innovativt og fagligt miljø på 
patentområdet, så danske virksomheder fortsat kan få effektiv og kvalifi-
ceret rådgivning fra danske patentagenter og advokater.
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