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1. Velkomst/orientering (O)
Der blev budt velkommen til Merete Eldrup.
2. Godkendelse af referat (B)
Referatet blev godkendt.
3. Løbende sager (O) og procedure for høringssvar (B)
o Status for program for brugerdreven innovation
Finn Lauritzen orienterede om nedsættelse af bestyrelsen for programmet
for BDI.
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o Udpegning af medlem til programbestyrelsen for brugerdreven innovation.
DVR havde modtaget en forespørgsel fra økonomi- og erhvervsministeren om at indstille en kandidat til programbestyrelsen for brugerdreven
innovation. Der indstilles en mand og en kvinde. DVR tiltrådte indstilling
af vicedirektør Ane Buch og direktør Lars Nørby Johansen.
o Status på forhandlingerne om dannelse af professionshøjskoler
Lars Nørby Johansen orienterede om processen for dannelsen af professionshøjskolerne. Der var opbakning til, at Rådet tog kontakt til Undervisningsministeriet for at sikre at budskaberne i det afsendte høringssvar
iagttages i den tilsyneladende komplicerede proces omkring dannelsen af
professionshøjskolerne.
o Regionale videncentre
Punktet blev skudt til diskussionen om de strategiske temaer jf. dagsordenens punkt 7.
o Status på forhandlingerne om partnerskabsaftaler
Betina Hagerup orienterede om status for partnerskabsaftalerne, herunder
at aftalerne forventes færdiggjort i løbet af april. Der var endvidere enighed om igen at drøfte partnerskabsaftalerne på Rådets møde den 12. april.
o Procedure for udsendelse af høringssvar
Lars Nørby Johansen orienterede om behovet for at sikre en mere effektiv
proces for afgivelse af høringssvarene.
Nedenstående proces blev vedtaget med ønsket om at evaluerede den
proces ultimo 2007.
- For udkast til høringssvar, der forelægges til drøftelse i Rådet:
Proces: Efter drøftelsen på Rådets møde indarbejder sekretariatet de bemærkninger, der har været opbakning til på mødet. Herefter godkender
formanden høringssvaret og udsender det på Rådets vegne. Svaret tilsendes Rådets medlemmer og lægges på Rådets hjemmeside.
- For åbne drøftelser i Rådet som der efterfølgende skal skrives høringssvar om:
Proces: Efter drøftelsen på Rådets møde udarbejder sekretariatet et udkast til høringssvar, der udsendes til Rådet i skriftlig høring. De skriftlige
bemærkninger bør i videst mulig omgang forholde sig til de bemærkninger, der er fremkommet om sagen på mødet. Sekretariatet indarbejder på
den baggrund høringssvarene, formanden godkender høringssvarene og
udsender det på Rådets vegne.
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o Status på implementeringen af væksthusene
Finn Laurtizen orienterede om status på væksthusene. I den forbindelse
blev det besluttet, at Rådet skulle have tilsendt en oversigt over infrastrukturen for nye og mindre virksomheder til mødet den 12. april 2007.
4. Orientering (O)
o Arrangement med generalsekretær for OECD den 22. januar
Lars Nørby Johansen orienterede om Gurría arrangementet jfr. også den
udsendte tale.
o Handlingsplan for Markedsføring af Danmark
Betina Hagerup orienterede om handlingsplan for Markedsføring af
Danmark (Powerpoints vedlagt). Det blev betonet, at indsatsen - særligt
på turismeområdet - blev set i sammenhæng med de regionale turismeudviklingsstrategier ifm. udmøntning af handlingsplanen.
o Den gode regionalpolitik / International best practice
Henrik Lodberg orienterede om klyngeinitiativet i Bilbao, Spanien. (Powerpoints vedlagt).
5. Godkendelse af høringssvar vedrørende regionale erhvervsudviklingsstrategier (B)
Alle høringssvar blev godkendt.
6. Måling af styrker og svagheder for Danmark og danske regioner
(O)
Finn Lauritzen orienterede om arbejdet med måling af styrker og svagheder for Danmark og danske regioner. (Powerpoints vedlagt)
7. Strategiske temaer / temaer for udmøntning af konkurrenceudsatte midler (B)
På baggrund af Rådets drøftelser blev det besluttet, at de to temaer, der
var præsenteret i Rådets materiale blev indarbejdet i det endelige beslutningsoplæg, som fremsendes til Rådets beslutning på mødet den 12. april
2007. Det blev endvidere besluttet at indstille ’Innovative netværk’ som
tema til Undervisningsministeriets udbud af regionale videncentre, og at
Rådets medlemmer efterfølgende havde muligheder for at bidrag med flere temaer.
8. Høringssvar fra DVR om Landdistriktprogrammet (B)
Med udgangspunkt i Rådets drøftelser af det fremsendte høringssvar og
en efterfølgende dialog har Rådet afsendt høringssvar til Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
9. Opsamling på mødet v. formanden
10. Evt.
Næste møde er den d. 12. april 2007.

