13. maj 2008

Eksp.nr. 331482
/mjn-dep

Referat fra 9. møde i Danmarks Vækstråd den 6. maj 2008
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Prorektor Lykke Friis
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard
Vækstforumformand Bent Hansen (til og med pkt. 4)
Borgmester Anny Winther
Borgmester Erik Nielsen (til og med pkt. 4)
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Næstformand Lizette Risgaard
Direktør Poul Scheuer
Cheføkonom Jens Brendstrup
Vicedirektør Ane Buch
Vicedirektør Annette Toft
Afdelingschef Vibeke Gaardsholt
Direktør Jørgen A. Horwitz
Administrerende direktør Johnny Hansen
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Koncernchef Tom Knutzen
Direktør Merete Eldrup
Vækstforumformand Ulla Astmann
Vækstforumformand Jørgen Christensen
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Departementschef Michael Dithmer
Erhvervsdirektør Betina Hagerup
Kontorchef Sigmund Lubanski
Fuldmægtig Mette Jensen
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Vicedirektør Søren Tegen Pedersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Kontorchef Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dagsorden
1. Velkomst/orientering
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Formand Lars Nørby Johansen bød Rådets medlemmer velkomne til dagens møde og orienterede om forskellige aktiviteter, der havde været afholdt siden sidst, herunder møde med klima- og energiminister Connie
Hedegaard og en række større virksomheder som opfølgning på Rådets
rapport ”Det grønne guld”. Herefter gennemgik formanden kort dagsordenen for dagens møde.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
3. Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft
Dagsordenspunktet blev indledt med, at Lars Nørby Johansen fremhævede hovedbudskaberne i udkastet til Rådets pjece om fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samt opridsede, hvordan og hvorfor budskaberne er
vigtige at komme ud med.
Med afsæt i formandens introduktion drøftede Rådet udkastet til en pjece
og udfordringen med at fastholde og integrere udenlandsk arbejdskraft.
Der var fortsat enighed om, at udfordringen er vigtig, og at Rådet ønsker
at bidrage aktivt til debatten med udgangspunkt i at offentliggøre en pjece.
Rådet havde en række kommentarer og konkrete idéer til pjecen, som sekretariatet blev bedt om at arbejde videre med. Bl.a. var der tilslutning til,
at pjecen ikke kun skulle omhandle videnarbejdere, men alle udlændinge
der flytter til Danmark for at arbejde, samt at der skulle flere data fra det
tidligere udsendte baggrundsnotat ind i pjecen. Rådet vil i løbet af 14 dage få pjecen til endelig godkendelse, hvorefter den trykkes og offentliggøres.
Der var ligeledes bred enighed i Rådet om udkastet til en kommunikationsstrategi for pjecen, og Rådets medlemmer ønskede alle at bakke formanden op i en offensiv lancering.
4. Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling
Lars Nørby Johansen indledte med at skitsere Danmarks Vækstråds vigtige rolle i partnerskabsaftalerne, herunder at Rådets mulighed for at udtale
sig også er nævnt i dets formålsbeskrivelse.
Rådet drøftede herefter fremdriften i de otte temaer i partnerskabsaftalerne. Desuden uddybede de tilstedeværende vækstforaformænd deres vurdering af fremdriften i partnerskabsaftalerne.
Der var enighed i Rådet om, at det er vanskeligt at måle på effekterne af
initiativerne allerede. Men overordnet set mente Rådet, at partnerskabsaftalerne er kommet godt fra start, og der er igangsat nogle gode projekter.
Men samtidig er der nogle tværgående problemstillinger, hvor Danmarks
Vækstråd har en særlig rolle at spille.
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På baggrund af drøftelsen udarbejder Rådet et høringssvar, der sendes til
regeringens regionalpolitiske ministerudvalg og de regionale vækstfora.
5. Offentlig-privat samarbejde som drivkraft for udvikling af nye
produkter og løsninger
Lars Nørby Johansen opridsede Rådets beslutning om at fokusere på offentlig-privat samarbejde (OPS) og mindede om, at emnet ikke er nyt,
men at der er behov for nye måder at anskue det på.
Herefter orienterede departementschef Michael Dithmer om regeringens
arbejde med at udarbejde en samlet strategi for fremme af partnerskaber
og nye organisations- og samarbejdsformer mellem den private og offentlige sektor. Han fortalte, at der er ved at blive lavet et kommissorium for
arbejdet, som skal godkendes af regeringen i maj. Det er således ikke
fastlagt, hvordan Danmarks Vækstråd kan bidrage til arbejdet, men at
Rådet oplagt får en rolle.
Herefter drøftede Rådet OPS generelt, hvilke barrierer der er for OPS,
samt hvilken rolle Rådet har i den forbindelse. Der var enighed om, at tiden nu er moden til at diskutere, hvordan OPS kan medvirke til øget kvalitet og innovation, uden at det – som tidligere – ender i en ideologisk diskussion for og imod inddragelse af private virksomheder i offentlige
løsninger.
Der var tilslutning i Rådet til at få en rådgivende rolle i regeringens arbejde med OPS samt at fortsætte den generelle drøftelse af OPS på det
næste møde i Rådet.
6. Eventuelt
Under eventuelt gennemgik direktør Finn Lauritzen status vedrørende
vækstforas strukturfondsansøgninger. En væsentlig årsag til, at en række
af sagerne har skullet behandles grundigt, er, at de indeholder statsstøtte,
hvilket indebærer, at projekterne skal rettes til i overensstemmelse med
EU-reglerne. Sagsbehandlingstiden kan nedbringes, hvis projektansøgerne og vækstforasekretariaterne har fokus på dette.

