Beslutningsreferat af 18. møde i Danmarks Vækstråd den 11. marts
2011

Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Vækstforumformand Bent Hansen
Vækstforumformand Ulla Astmann
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Vibeke Storm Rasmussen
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Adm. direktør Ane Buch
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Adm. direktør Anya Eskildsen
Direktør Poul Scheuer
Direktør Christian Ingemann
Næstformand Lizette Risgaard
Direktør Claus Søgaard-Richter
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Vækstforumformand Steen Bach Nielsen
Direktør Jørgen A. Horwitz
Koncernchef Tom Knutzen
Adm. direktør Johnny Hansen
Adm. direktør Merete Søby
Borgmester Erik Nielsen
Borgmester Kirsten Terkildsen
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Departementschef Michael Dithmer
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Vicedirektør Søren Tegen Pedersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Kontorchef Sigmund Lubanski
Kontorchef Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Chefkonsulent Morten Holm Østergaard
Fuldmægtig Anne Christine Lyder Andersen
Eksterne deltagere
Under punkt 4
Partner i Copenhagen Economics Martin Hvidt Thelle
Partner i Quartz+Co Kennet Hammerby
Konsulent i Copenhagen Economics Eva Rytter Sunesen
Under punkt 5
Departementschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kristian Wendelboe
Under punkt 6
Konsulent Henrik Lodberg
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1. Velkomst ved formand Lars Nørby
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen. Formanden fik rådets opbakning til at fremrykke
junimødet fra den 30. til den 16. juni, hvor rådet også vil afholde en konference om vækst og innovation samt et pressemøde, hvor analysen om
Danmark som produktionsland præsenteres.
Michael Dithmer orienterede om de seneste initiativer fra regeringens
side herunder bl.a. Konkurrencepakken, regeringens energistrategi 2050
og arbejdet med Dansk Vækstkapital.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Vækstforum – status, oplæg v. formanden
Formanden orienterede om arbejdet frem mod det afsluttende møde i
Vækstforum den 17.-18. marts. Formanden redegjorde bl.a. for, at rollefordelingen i Vækstforum havde ændret sig fra at være regeringens
Vækstforum til, at det var medlemmerne, som formulerede de endelige
konklusioner. Formanden præciserede dog, at medlemmer fra arbejdstagers side, har meddelt, at de ikke kan tilslutte sig konklusionspapiret.
Formanden præsenterede nogle af de overvejelser, som har ligget bag det
endelige konklusionspapir. Vækstforums forslag spænder bredt og forholder sig til arbejdsudbud, produktivitetsudfordringen og de offentlige
finanser.
4. Danmark som produktionsland, oplæg v. Martin Hvidt Thelle fra
Copenhagen Economics
Formanden introducerede oplægsholderen og orienterede om, at Copenhagen Economics havde vundet udbuddet af analysen af ”Danmark som
produktionsland”. Partner i Copenhagen Economics Martin Hvidt Thelle
præsenterede de foreløbige resultater, og planerne for det videre arbejde
med analysen.
Formanden åbnede for Rådets drøftelse på baggrund af oplægget. Rådet
fremhævede analysen som spændende og nyttig information og så frem
til at se de endelige resultater.
Rådet gav Copenhagen Economics en række anbefalinger til supplerende
emner, som analysen bør inddrage. Herunder bl.a. tiltrækning af udenlandske investeringer, match mellem uddannelse og virksomhedernes efterspørgsel, forskelle mellem brancher, lønomkostninger relativt til andre
omkostninger, placering af virksomheder i forhold til underleverandører
samt landesammenligninger.
Rådet henviste endvidere Copenhagen Economics til en række eksisterende analyser og tiltag, som kunne bruges til inspiration.
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5. Det erhvervsmæssige potentiale i de kommende sygehusinvesteringer, oplæg v. Carl Holst
Formanden introducerede dagsordenspunktet. Carl Holst orienterede om,
hvordan regionerne arbejder med at udnytte det erhvervsmæssige potentiale og problemstillinger i forhold til de kommende sygehusinvesteringer.
Carl Holst pegede på, at der var tale om en stor opgave, men at regionerne var godt i gang. I arbejdet inddrages internationale erfaringer og der er
en god videndeling mellem regionerne. Der blev endvidere peget på
rammer og udfordringerne i forhold til den eksisterende sundhedslovgivning, lov om erhvervsfremme, udbudsregler, klagesystemet, stram indkøbspolitik og statsstøtteregler.
Kristian Wendelboe redegjorde for de rammer, der fra statens side er sat
for de kommende sygehusinvesteringer, hvor staten jo finansierer en stor
andel. Rådet havde en drøftelse af det erhvervsmæssige potentiale samt af
behovet for yderligere tiltag fra statslig eller regional side bl.a i forhold til
videndeling og erfaringer. Rådet fremhævede bl.a. udbudsreglerne som
en hindring for udnyttelse af det erhvervsmæssige potentiale. Michael
Dithmer bemærkede, at uhensigtsmæssigheder i udbudsreglerne er noget,
som også ligger regeringen på sinde. Økonomi- og Erhvervsministeriet er
bl.a. i kontakt med EU-Kommissionen i forhold til forenkling af udbudsreglerne og forventer, at det bliver et tema under det danske EUformandskab. Michael Dithmer opfordrede regionerne til at rette henvendelse til Økonomi- og Erhvervsministeriet eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvis de oplevede uhensigtsmæssige barrierer i forhold til at
udnytte et erhvervsmæssigt potentiale i forbindelse med sygehusinvesteringerne.
Formanden rundede diskussionen af og konkluderede, at der i regionerne
er stor vilje til videnspredning, og at Danmarks Vækstråd vil følge området.
6. De nye regionale erhvervsudviklingsstrategier, oplæg v. konsulent
Henrik Lodberg
Formanden introducerede oplægsholderen og punktet. Henrik Lodberg
præsenterede kort de enkelte strategier og pegede på forskellighederne i
de 6 erhvervsudviklingsstrategier. Oplægsholderen pegede på, at strategierne bredt afspejlede de anbefalinger, som var kommet fra Danmarks
Vækstråd. Strategierne har fokus på at styrke produktivitet og særlige regionale vækstudfordringer/-muligheder.
Formanden fremhævede, at de nye erhvervsudviklingsstrategier bygger
positivt videre på de erfaringer, som er skabt i forhold til den første runde
af strategier. Han pegede endvidere på, at EU-midlerne nu anvendes på
en langt mere kvalificeret måde end tidligere, og at der med de nye strategier også er sat et øget fokus på effekt. Rådet opfordrede vækstfora til
fortsat at have fokus på effekt og effektmåling, så den gode historie kan
fortælles, og at koordinering og videnspredning mellem regionerne sik-
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res. Formanden rundede diskussionen af og konkluderede, at rådet herved
havde afgivet høring i forhold til erhvervsudviklingsstrategierne.
7. Den konkurrenceudsatte pulje: valg af nyt tema
Formanden præsenterede punktet og gav ordet til Finn Lauritzen, der
præsenterede temaet. Danmarks Vækstråd indstillede, at det foreslåede
tema ”Styrkede vækstkompetencer i danske SMV’er” anvendes for 2011.
Erhvervs- og Byggestyrelsen vil undersøge snitfladerne mellem projektet
og et projekt med ligheder i regi af Videnskabsministeriet.
8. Eventuelt
Formanden præsenterede to forslag til Danmarks Vækstråds indstilling til
videnskabsministeren til en repræsentant i Teknologirådet. Der var enighed om den kvindelige og den mandlige kandidat.

