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Referat fra møde i Danmarks Vækstråd den 1. juni 2007
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Prorektor Lykke Friis
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Jørgen Christensen
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard
Vækstforumformand Orla Hav
Vicedirektør Ane Buch
Borgmester Erik Nielsen
Direktør Merete Eldrup
Koncernchef Tom Knutzen
Politisk sekretær Marie-Louise Knuppert
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Vicedirektør Annette Toft
Direktør Poul Scheuer
Direktør Katia Østergaard
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Vækstforumformand Bent Hansen
Direktør Jørgen A. Horwitz
Udviklingsdirektør Per Godtfredsen
Viceborgmester Ella Porskær
Adm. direktør Jens Klarskov
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Departementschef Michael Dithmer
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Erhvervsdirektør Betina Hagerup
Vicedirektør Janus Krarup, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Specialkonsulent Thomas Vestergaard
1. Velkomst/orientering
Lars Nørby Johansen bød velkommen til Rådets medlemmer samt økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og professor Birgitte K. Ahring.
Lars Nørby Johansen orienterede kort om proceduren i forbindelse med
lovforslag mm. som sendes i høring hos Danmarks Vækstråd. Rådet tilsluttede sig, at formanden sammen med sekretariatet vurderer, om Danmarks Vækstråd skal afgive høringssvar. I givet fald rundsendes udkast
til høringssvar til skriftlig høring hos medlemmerne.
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2. Godkendelse af referat (B)
Referatet blev godkendt.
3. Fokusområde: Energi (B)
Med udgangspunkt i sekretariatets debatoplæg samt økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens og professor Birgitte K. Ahrings oplæg
diskuterede Rådet det erhvervsmæssige potentiale i energieffektive løsninger samt Rådets mulige rolle.
Der var stor enighed om, at det erhvervsmæssige potentiale i energieffektive løsninger er et vigtigt emne, som Danmarks Vækstråd skal arbejde
videre med. Emnet er meget bredt, og derfor skal Rådet fokusere på de
muligheder og udfordringer, som energieffektive løsninger skaber i forhold til vækst og det erhvervsmæssige potentiale regionalt som nationalt.
COP 15 (Klimatopmødet i 2009 i København) er i den forbindelse et oplagt udstillingsvindue. Der var enighed om, at Rådet i det videre arbejde
skal være opmærksom på balancen mellem det brede erhvervslivs konkurrenceevne og de muligheder og udfordringer, som den nye dagsorden
giver for virksomheder indenfor miljø- og energiområdet. Endelig skal
det overvejes, hvordan resultaterne af Rådets diskussioner skal formidles,
herunder Rådets rådgivning af økonomi- og erhvervsministeren.
Det blev besluttet, at sekretariatet til næste møde skal udarbejde et oplæg
om Danmarks Vækstråds rolle og et første udkast til policypapir til økonomi- og erhvervsministeren.
4. Globalisering – det videre arbejde (O)
Michael Dithmer orienterede om Konkurrenceevneredegørelsen 2007 og
økonomi- og erhvervsministeriets fortsatte arbejde med globalisering. Betina Hagerup orienterede om status på partnerskabsaftalerne.
På baggrund af en diskussion af de muligheder og udfordringer globaliseringen medfører, var der bred enighed om, at Danmarks Vækstråd bør
påtage sig en mere aktiv rolle.
Det blev besluttet, at sekretariatet i samarbejde med formanden laver et
oplæg for Rådets arbejde med globalisering.
5. Endelig beslutning om temaer for udmøntning af konkurrenceudsat pulje (B)
Det blev besluttet, at temaerne for udmøntning af den konkurrenceudsatte
pulje i 2007 skal være ”Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken”
og ”Udvikling af innovative netværk”.
6. Eventuelt
Næste møde er den 25. september 2007. Der var endvidere enighed om,
at sekretariatet skal undersøge mulighederne for at afholde mødet eller
det næste møde som internat.

