REFERAT
3. møde i Danmarks Vækstråd
Torsdag d. 23. november kl. 13.00 til fredag den 24. november kl. 13.00
Til stede fra Danmarks vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Prorektor Lykke Friis (Kun torsdag)
Koncernchef Tom Knutzen
Vækstforumformand Bent Hansen (Kun torsdag)
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Jørgen Christensen
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard
Vækstforumformand Orla Hav
Vicedirektør Ane Buch
Vicedirektør Annette Toft
Adm. direktør Jens Klarskov
Direktør Jørgen A. Horwitz
Direktør Poul Scheuer
Borgmester Erik Nielsen
Borgmester Ella Porskær
Direktør Katia Østergaard
Politisk sekretær Marie-Louise Knuppert
Udviklingsdirektør Per Godtfredsen
Forbundsformand Thorkild E. Jensen (Kun fredag)
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Departementschef Michael Dithmer
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Erhvervsdirektør Betina Hagerup
Vicedirektør Janus Krarup, Erhvervs- og byggestyrelsen
Kontorchef Sigmund Lubanski
Specialkonsulent Susanne Johansen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Afdelingsleder Inge Neander
Specialkonsulent Kasper Lindgaard
1. Velkomst/orientering
Bilag 1: Dagsorden
Orientering om at reservere den 22. januar 2007, hvor der evt. afholdes et
DVR executive med Generalsekretær for OECD, Angel Gurría. Erhvervsudvalget og vækstfora-medlemmer inviteres med.
Birgit Aagaard Svendsen er blevet ny formand for infrastrukturkommissionen og udtræder derfor af DVR.
2. Godkendelse af referat
Bilag 2: Beslutningsreferat fra 2. møde 21. september 2006
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Der var ingen bemærkninger. Referat for 2. møde i DVR blev godkendt.
3. Siden sidst – orientering om aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og opfølgning på høringssvar
Bilag 3: Cover.
Bilag 3a: Revideret udkast til høringssvar vedrørende iværksætterhuse.
Orientering om 'Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen' v/
Michael Dithmer (Slides vedlagt)
Formanden orienterede om:
o At DVR´s hjemmeside vil være oppe at køre omkring 1. december
inkl. links til bl.a. vækstfora mv.
o At partnerskabsaftalerne havde været drøftet i det Regionalpolitiske
Ministerudvalg (RMU). (Se nærmere under punkt 5)
o At formanden havde afholdt møde om professionshøjskolerne med
Bertel Haarder, der var meget lydhør over for indspillet fra DVR,
jfr. DVR´s høringssvar herom.
o At strukturfondsstrategien og programmer herfor nu var sendt til
Folketinget og Kommissionen, der bakker op om Lissabonmålsætningen om styrket konkurrenceevne og beskæftigelse.
o At regeringen og KL blandt andet på baggrund af høringssvaret fra
DVR har valgt at kalde de tidligere iværksætterhuse for væksthuse.
Orientering status for væksthusene v. Finn Lauritzen (Slides vedlægges)
DVR drøftede etableringen af væksthusene. Der var enighed om, at
væksthusene burde tænkes ind i de regionale erhvervsudviklingsstrategier, og at det var vigtigt at sikre regionernes ejerskab til væksthusene under iagttagelse af aftalen mellem KL og regeringen.
Der var ingen bemærkninger til det fremsendte høringssvar. Høringssvaret konsekvensrettes, så det nye navn - væksthuse - fremgår. Det fremsendes til økonomi- og erhvervsministeren.
4. Beslutning om høringssvar til vækstfora vedrørende erhvervsudviklingsstrategier (B)
Bilag 4: Cover.
Bilag 4a: Elementer i en regional erhvervsudviklingsstrategi.
Bilag 4b: Spørgsmål til brug for drøftelse af strategier.
Bilag 4c-3h: Regionale erhvervsudviklingsstrategier inkl. resuméer.
Formændene for de seks regionale vækstfora præsenterede alle kort deres
udkast regionale erhvervsudviklingsstrategier, herunder om processen for
udarbejdelsen.
Danmarks Vækstråd drøftede udkastene til de regionale erhvervsudviklingsstrategier.
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På baggrund af drøftelserne af oplæggene og de fremsendte erhvervsudviklingsstrategier udarbejder sekretariatet udkast til høringssvar til de regionale vækstfora, der udsendes i skriftlig høring. Herefter fremsender
Danmarks Vækstråd de endelige høringssvar til de regionale vækstfora.
Danmarks Vækstråd besluttede, at formændene for de regionale vækstfora skulle orientere om status i forhold til drøftelserne på Danmarks
Vækstråds 5. møde den 12. april 2007.
Danmarks Vækstråd besluttede endvidere, at rådet ville følge op på strategiarbejdet to gange årligt.
5. Beslutning om høringssvar til økonomi- og erhvervsministeren
vedrørende erhvervsudviklingsstrategier/indspil til partnerskabsaftaler (B)
Bilag 5: Cover .
Danmarks Vækstråd drøftede formål, indhold og proces for partnerskabsaftalerne, herunder vigtigheden af koblingen mellem partnerskabsaftalerne og de regionale erhvervsudviklingsstrategier i det videre arbejde. På
baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at der udarbejdes et udkast til
høringssvar, der tager afsæt i følgende:
o Danmarks Vækstråd bakker op om initiativet med partnerskabsaftalerne.
o Det er væsentligt at sikre, at der med partnerskabsaftalerne også
sikres en samordning af de statslige aktiviteter, der helt eller delvist
understøtter erhvervsudviklingen regionalt.
o Det er væsentligt at inddrage samme områder som i regeringens
globaliseringsstrategi og i de regionale erhvervsudviklingsstrategier, herunder iværksætteri, innovation, forskning og videnspredning samt uddannelse. Herunder er det bl.a. relevant at
medtænke væksthusene og brugerdreveninnovation.
o Danmarks Vækstråd konstaterer, at de regionale erhvervsudviklingsstrategier vedrører en række initiativer, som ikke er i fokus i
globaliseringsstrategien, men som efter Rådets vurdering med fordel kunne indgå i regionale partnerskabsaftaler. Det drejer sig om:
• Hensynet til yderområderne, herunder også sammenhængen
med indsatsen i landdistrikterne.
• Trafikal infrastruktur. Rådet er opmærksomt på, at vækstforaene ikke kan prioritere midler til trafikal infrastruktur, men finder at trafikal infrastruktur er en væsentlig rammebetingelse for
regional erhvervsudvikling. Rådet skal opfordre til, at den nye
infrastrukturkommission også iagttager infrastrukturudviklingens betydning for erhvervsudviklingen.
På baggrund af drøftelserne udarbejder sekretariatet et udkast til høringssvar, der udsendes i skriftlig høring. Danmarks Vækstråd fremsender hø-
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ringssvaret til økonomi- og erhvervsministeren som rådets input til de
drøftelser, der skal være mellem formandskaberne for de regionale vækstfora og økonomi- og erhvervsministeren i januar 2007.
6. Beslutning om høringssvar vedrørende program for brugerdreven
innovation (B)
Bilag 6: Cover.
Bilag 6a: Baggrundsnotat – Program for brugerdreven innovation.
Oplæg v/ Finn Lauritzen (Slides vedlægges)
Danmarks Vækstråd drøftede indhold og proces om program for brugerdreven innovation. På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at der
udarbejdes et udkast til høringssvar, der tager afsæt i følgende:
o Danmarks Vækstråd bakker op om initiativet.
o Danmarks Vækstråd finder det vigtigt at være opmærksom på,
at der i forbindelse med tilrettelæggelsen af udmøntningen af
programmet tages højde for, at der i såvel den private sektor
som i den offentlige sektor allerede arbejdes med brugerdreven
innovation.
o Danmarks Vækstråd lægger vægt på, at der udvikles konkrete
metoder og værktøjer, som kan stilles til rådighed for virksomheder og offentlige institutioner.
o Danmarks Vækstråd lægger vægt på, at der indarbejdes kriterier
for videnspredning i forbindelse med tildelingen af medfinansiering af projekterne.
o Danmarks Vækstråd ønsker at deltage i den programbestyrelse,
der nedsættes for arbejdet.
o Danmarks Vækstråd lægger vægt på, at der er erhvervsfolk i
programbestyrelsen for arbejdet.
o De regionale projekter bør tænkes sammen med de regionale
erhvervsudviklingsstrategier.
På baggrund af drøftelserne udarbejder sekretariatet et udkast til høringssvar, der udsendes i skriftlig høring. Danmarks Vækstråd fremsender høringssvaret til økonomi- og erhvervsministeren som rådets input til det
videre arbejde med udmøntningen af programmet for brugerdreven innovation.
7. Opsamling på mødet v. formanden
Der blev samlet op under de enkelte dagsordenpunkter.
8. EVT
o Næste møde er den 8. feb. 2007.

