REFERAT

11. oktober 2006

2. møde i Danmarks Vækstråd
Torsdag d. 21. september kl. 13.00 – 17.00

Eksp.nr. 282333

Til stede fra Danmarks vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Prorektor Lykke Friis
Koncernchef Tom Knutzen
Vækstforumformand Bent Hansen
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Jørgen Christensen (deltog til kl. 15.00)
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard
Vækstforumformand Orla Hav
Vicedirektør Ane Buch
Vicedirektør Annette Toft
Adm. direktør Jens Klarskov
Direktør Jørgen A. Horwitz
Direktør Poul Scheuer
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Afbud fra:
 Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen
 Borgmester Erik Nielsen
 Borgmester Ella Porskær
 Katia Østergaard, HTS-I
 Per Godtfredsen, DHS
 Marie-Louise Knuppert, LO
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
 Departementschef Michael Dithmer
 Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
 Erhvervsdirektør Betina Hagerup
 Fuldmægtig Ida Ruge-Andersen (referent)
 Specialkonsulent Katrine Winding

1. Velkomst/orientering
Økonomi- og erhvervsministeren har godkendt Danmarks Vækstråds for
retningsorden.
Adm. direktør Michael Kjær har ønsket at udtræde som medlem af Rådet.
Direktør Per G. Gotfredsen, DHS deltager som suppleant, indtil der ud
peges et nyt medlem.

2. Godkendelse af referat

/ira
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Bilag 1:

Beslutningsreferat fra møde i Rådet den 15. juni 2006

Referat fra møde d. 15. juni 2006 blev godkendt.

3. Beslutning om praksis omkring Danmarks Vækstråds materiale
(B)
Cover
Bilag 2:
Bilag 3:

Praksis omkring Danmarks Vækstråds materiale
Oplæg om hjemmeside for Danmarks Vækstråd

Oplæg til praksis omkring Rådets materiale blev godkendt.

4. Beslutning om høringssvar vedrørende indhold i de fremtidige

iværksætterhuse (B)
Cover
Bilag 4:

Iværksætterhuse

(Kopi af Finn Lauritzens oplæg vedlægges som bilag 1 til referatet)

Danmarks Vækstråd er enig i intentionerne bag forslaget, men efter
lyser samtidig en yderligere afklaring af følgende:
•

Indhold og opgaver i husene, herunder hvordan der kan son
dres mellem den erhvervsservice, som kommunerne stiller til
rådighed, og den specialiserede vejledning, der skal tilbydes i
de regionale iværksætterhuse.

•

Hvem er målgruppen for husene. I den forbindelse peger Rå
det på, at benævnelsen ’iværksætterhuse’ er for snæver og
kunne erstattes med ’væksthuse’.

•

Sammensætning af husenes bestyrelser og placeringen af hu
sene. Rådet finder, at der bør være væsentlig repræsentation af
erhvervsfolk i bestyrelserne. Endvidere bør husenes bestyrel
ser høres ved lokalisering af husene.

•

Kompetencer i husene. Hvilke kompetencer skal være repræ
senteret for at sikre vejledning af tilstrækkelig høj kvalitet, og
hvordan sikres eksisterende videnressourcer tænkt ind (fx
GTS’er).

•

Hvordan sikres regional forankring af husene. Rådet peger på,
at der er behov for aktivt at inddrage de regionale vækstfora i
udformningen og etableringen, ligesom husene i deres virke
bør understøtte de regionale erhvervsudviklingsstrategier.
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På baggrund af drøftelserne i Rådet blev det besluttet, at sekretariatet
i samråd med formanden udarbejder et udkast til høringssvar, der
sendes i skriftlig høring i Rådet.
Det blev endvidere besluttet, at sekretariatet udarbejder statusmateria
le om iværksætterhusene til næstkommende møde i Rådet.

5. Beslutning om høringssvar vedr. koncept for partnerskabsaftaler

om regional erhvervsudvikling (B)
Cover
Bilag 5:

Partnerskabsaftaler om regional erhvervsudvikling

(Kopi af Betina Hagerups oplæg vedlægges som bilag 2 til referatet)

Danmarks Vækstråd drøftede formål, indhold og proces for koncept for
partnerskabsaftaler. På baggrund af Rådets drøftelser blev det besluttet, at
sekretariatet i samråd med formanden udarbejder et udkast til hørings
svar, der tager afsæt i følgende:
•

Danmarks Vækstråd bakker generelt op om konceptet for
partnerskabsaftaler

•

Det er væsentligt at sikre, at vækstforaene har én indgang
til staten, for så vidt angår regionalpolitiske initiativer.

•

Aftalerne skal være gensidige.

•

Initiativer i aftalerne bør være korte og konkrete samt in
deholde effektmål.

Udkastet til høringssvar sendes i skriftlig høring i Rådet.

6. Beslutning om høringssvar vedrørende professionshøjskoler (B)
Cover
Bilag 6: Baggrund for dannelsen af professionshøjskoler
Bilag 7: Oversigt over professionshøjskoler

Danmarks Vækstråd drøftede Undervisningsministeriets oplæg til de
kommende professionshøjskoler. På baggrund af drøftelserne blev det
besluttet, at sekretariatet i samråd med formanden udarbejder et ud
kast til høringssvar, der tager afsæt i følgende:
Danmarks Vækstråd er enig i intentionerne bag forslaget, men har to
forbehold i relation til det foreliggende udspil:
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1) De merkantile og tekniske uddannelser risikerer at stå svagt i forhold til de offentligt rettede uddannelser.
2) Det foreliggende forslag til etablering af professionshøjskoler er
ikke tilstrækkeligt fleksibelt i forhold til regionale forskelle.

7. Beslutning om Danmarks Vækstråds vision, mission og mål (B)
Cover
Bilag 8: Vision, mission og målsætninger for Danmarks Vækstråd

Danmarks Vækstråd godkendte det udsendte udkast til vision, mission
og mål. Dog blev ”den EU-finansierede indsats” under afsnittet om
mission ændret til ”EU-indsatsen”.

8. Orientering om Danmarks Vækstråds fremtidige temaområder

Rådet havde en foreløbig drøftelse af kommende temaområder.
Sekretariatet udarbejder på baggrund af Rådets drøftelser oplæg til
videre drøftelse på Rådets møde d. 8. februar 2007.
9. Beslutning om Rådets mødeaktivitet i 2007 (B) (16.25 – 16.50)
Bilag 9: Mødeplan for 2007

Det blev besluttet, at de kommende møder i Rådet afholdes:
23.-24. november 2006
8. februar 2007
12. april 2007
25. september 2007
11. december 2007

10. Eventuelt (16.50 – 17.00)
Der var ingen kommentarer under dette punkt.

