28. juni 2011

Beslutningsreferat af 19. møde i Danmarks Vækstråd den 16. juni
2011 på Bornholm

SEKRETARIATET FOR
DANMARKS VÆKSTRÅD

Slotsholmsgade 10-12

Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Vækstforumformand Bent Hansen
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Steen Bach Nielsen
Afgående koncernchef Tom Knutzen
Direktør Jørgen A. Horwitz
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Adm. direktør Ane Buch
Direktør Poul Scheuer
Direktør Christian Ingemann
Næstformand Lizette Risgaard
Direktør Claus Søgaard-Richter
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Adm. direktør Johnny Hansen
Adm. direktør Merete Søby
Borgmester Erik Nielsen
Borgmester Kirsten Terkildsen
Vækstforumformand Ulla Astmann
Vækstforumformand Vibeke Storm Rasmussen
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Adm. direktør Anya Eskildsen
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard
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
Kontorfuldmægtig Carina Lintrup Larsen
1. Velkomst og orientering v. formanden
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen. Herefter opsummerede formanden kort på lance-
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ringen af ”Danmark som produktionsland” og skitserede forventningerne
til Danmarks Vækstråds debatarrangement om ”Vækst via innovation”
med den amerikanske innovationsekspert John Kao.
Formanden orienterede om, at Danmarks Vækstråds sekretariat siden sidste møde har sendt et forslag i skriftlig høring om prioritering af temaet
Kvalitetsløft i kystturismen under den konkurrenceudsatte pulje. Der var
opbakning til temaet og partnerskabet med Realdania i den skriftlige høring, men enkelte medlemmer har peget på, at temaer for den konkurrenceudsatte pulje fremover bør drøftes på rådets møder. Formanden tilsluttede sig dette og gav udtrykt for, at det var en proces der fremover ville
blive praktiseret.
2. Godkendelse af referat
Referatet fra Danmarks Vækstråds 18. møde den 11. marts 2011 blev
godkendt.
3. Danmark som produktionsland – drøftelse af den videre proces
Danmarks Vækstråd havde tidligere på dagen været vært ved et debatarrangement, hvor analysen af Danmarks som produktionsland blev præsenteret og debatteret.
Rådet fulgte op på debatarrangementet og drøftede det videre arbejde
med Danmarks som produktionsland. Det blev bl.a. fremhævet, at der var
behov for supplerende analyser, som bl.a. undersøgte omkostningsaspektet ud over løn mere indgående. Som eksempler blev planloven, byggetilladelser, energiafgifter og hindringer for at virksomhederne kan ekspandere fremhævet. Fokus på fremstillingssektoren skulle også fastholdes.
Endvidere ønskede rådet at drøfte eksempler på nationale og internationale succeshistorier i forhold til fastholdelse af fremstillingsindustri. Rådet
drøftede også mulighederne for at undersøge koblingen mellem F&U og
produktion mere indgående.
Formanden opsummerede debatten og konkluderede, at der er behov for
mere viden og supplerende analyser, som bl.a. ser på omkostningssiden,
bureaukrati og regler, herunder også manglende konkurrence i de sektorer, som er underleverandører til industrien samt går i dybden med sammenhængen mellem produktion og F&U.
Sekretariatet tilbød de regionale vækstfora at komme rundt og fortælle
om analysen af Danmark som produktionsland.
Formanden gav efterfølgende ordet til Jens Lundsgaard, som er ny erhvervsdirektør i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Jens Lundsgaard orienterede bl.a. rådet om reformpakke 2020 samt aftalen om Danmark som
vækstnation.
4. Udtalelse om de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling for 2011
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Rådet nåede ikke at drøfte udkastet til udtalelsen om de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling for 2011 og besluttede at
sende skriftlige kommentarer til udtalelsen.
5. Eventuelt
Formanden orienterede rådet om det tentative program for rådets næste
møde og studietur til London. Formanden opfordrede rådet til at prioritere
deltagelsen.

