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Beslutningsreferat af 16. møde i Danmarks Vækstråd den 4. maj
2010
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Vækstforumformand Bent Hansen
Vækstforumformand Carl Holst
Borgmester Erik Nielsen
Adm. direktør Merete Søby
Adm. direktør Johnny Hansen
Adm. direktør Anya Esklidsen
Direktør Jørgen A. Horwitz
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Direktør Katia K. Østergaard
Næstformand Lizette Risgaard
Direktør Poul Scheuer
Direktør Ane Buch
Direktør Claus Søgaard-Richter
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Vækstforumformand Steen Bach Nielsen
Vækstforumformand Ulla Astmann
Borgmester Kirsten Terkildsen
Koncernchef Tom Knutzen
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Departementschef Michael Dithmer
Erhvervsdirektør Betina Hagerup
Kontorchef Sigmund Lubanski
Chefkonsulent Morten Holm Østergaard
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
1. Velkomst ved formand Lars Nørby
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og til
rådets nye medlemmer. Formanden gav en kort status for arbejdet i regeringens Vækstforum, hvor formanden er Danmarks Vækstråds repræsentant.
Michael Dithmer orienterede om regeringens arbejde omkring opfølgning
på regeringens arbejdsprogram, de økonomiske udfordringer og arbejdet
med regeringsudspillet Danmark i balance, der forventes offentliggjort
inden sommerferien.
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2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Valg af næstformand for Danmarks Vækstråd
Formanden foreslog, at Danmarks Vækstråd godkendte Merete Søby som
næstformand for rådet. Der var tilslutning til indstillingen, og Merete
Søby accepterede valget.
4. Revideret forretningsorden for Danmarks Vækstråd
Formanden præsenterede den reviderede forretningsorden, der afspejler
den ændrede sammensætning af medlemmerne i Danmarks Vækstråd.
Det blev efterspurgt, at sekretariatet udsendte mødemateriale senest 7
hverdage forud for mødet. Anvendelsen af stedfortrædere til rådsmøderne
blev drøftet. Af hensyn til at bevare kontinuiteten konkluderede formanden, at rådet i sit arbejde fortsat kun indkalder suppleanter ved varigt forfald.
Formanden fremhævede forretningsordenens bestemmelser om habilitet
og nævnte, at det var alle rådsmedlemmers ansvar at være opmærksom på
evt. habilitetsproblemer.
Den reviderede forretningsorden vil blive forelagt økonomi- og erhvervsministeren til godkendelse.
5. Mål for Danmarks Vækstråds arbejde 2010-2013
Formanden præsenterede oplægget for rådets videre arbejde. Oplægget
blev drøftet indgående.
Der var enighed om, at rådet skulle kunne præsentere markante og nytænkende indspil til fremme af konkurrenceevnen. Der blev lagt vægt på,
at rådet i sine udspil ikke skulle lade sig begrænse af, at deres anbefalinger kunne være upopulære. Samtidigt er det dog vigtigt, at udspil er realistiske og kan sætte sig spor. Danmarks Vækstråd har en unik position
som paraplyorganisation for videnspredning mellem regionerne og kan
sætte en dagsorden via workshops og udspil.
Rådet skal skabe debat ved at arbejde videre med at finde interessante
temaer eller demonstrationsprojekter. Flere rådsmedlemmer fremhævede,
at rådets arbejde skal være faktabaseret og gerne må inddrage udenlandsk
viden. Mulige temaer for rådets fremtidige arbejde blev drøftet.
Formanden opsummerede, at der arbejdes videre med oplægget. Et revideret notat vil blive forelagt på næste møde.
6. Flere vækstvirksomheder
Der var generelt opbakning til udspillet og de 4 indsatsområder.
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Flere rejste dog spørgsmål omkring skattedelen for udenlandske iværksættere og de potentielle forvridninger dette kunne medføre. Forslaget
revideres på baggrund af disse drøftelser. Endvidere blev der rejst
spørgsmål om, hvorvidt udspillet burde adressere kapitalområdet. Der var
dog enighed om, at denne problemstilling blev håndteret i Udvalget for
risikovillig kapital. Endelig blev det drøftet om generationsskifte skulle
være en del af strategien. Der var dog enighed om, at denne problemstilling var håndteret i en række regionale projekter.
Der blev endvidere rejst spørgsmål om, i hvilket år de konkrete initiativer
skulle finansieres under den konkurrenceudsatte pulje. Finn Lauritzen nævnte, at det i udgangspunktet var det 2011 midler, men hvis der
var restmidler for de projekter om OPS og videncenter for produktivitet i
byggeriet, som rådet besluttede at udbyde i december og hvor der er ansøgningsfrist i juni, kan der anvendes midler fra 2010-rammen.
7. Udfordringerne for de danske udkantsområder
Formændene for de regionale vækstfora præsenterede udfordringer i deres region.. Følgende blev bl.a. nævnt: Beskæftigelsen indenfor landbrug,
fiskeri og skovbrug er vigende, hvilket er en særlig udfordring. Derudover sakker udkantsområderne bagefter, når det gælder uddannelse.
Flere medlemmer nævnte samtidigt, at nye regler vanskeliggjorde væksten i udkantsområderne som fx højere energiafgifter og road pricing.
Flere rådsmedlemmer nævnte, at udkantsområderne burde overveje at
udnytte vækstmulighederne indenfor tiltrækning af nye ressourcestærke
borgere; at fokusere på vækst frem for overlevelse; at satse på turismen
og at fremhæve de positive sider af live udenfor storbyerne.
Formanden konkluderede, at Danmarks Vækstråd vil afgive en udtalelse
til regeringen. Udtalelsen sendes i skriftlig høring.
8. Danmarks Vækstråds anbefalinger til vækstforas nye erhvervsudviklingsstrategier
Oplægget blev ikke drøftet. Det blev aftalt, at materialet ville blive besluttet i en skriftlig procedure.
Frist for bemærkninger er fredag den 28. maj 2010.
9. Partnerskabsaftaler 2010
Oplægget blev ikke drøftet. Det blev aftalt, at materialet ville blive besluttet i en skriftlig procedure.
Frist for bemærkninger er fredag den 28. maj 2010.
10. Møder i 2010
Der arbejdes videre med oplægget, som vil blive drøftet igen på næste
møde.
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Der var opbakning til at afholde en studietur i efteråret 2011.
Sekretariatet vil snarest muligt udmelde mødedatoer for de resterende
møder i 2010 og 2011.
11. Eventuelt
Orientering om relocation program blev taget til efterretning.

