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Referat af 10. møde i Danmarks Vækstråd den 23. september 2008
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Prorektor Lykke Friis
Vækstforumformand Jørgen Christensen
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard
Vækstforumformand Bent Hansen
Borgmester Erik Nielsen
Borgmester Anny Winther
Næstformand Lizette Risgaard
Direktør Poul Scheuer
Direktør Katia Østergaard
Vicedirektør Ane Buch
Direktør Annette Toft
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Adm. direktør Johnny Hansen
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Koncernchef Tom Knutzen
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Ulla Astmann
Direktør Jørgen A. Horwitz
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Departementschef Michael Dithmer
Erhvervsdirektør Betina Hagerup
Kontorchef Flemming Pedersen
Specialkonsulent Thomas Vestergaard (pkt. 7 og 8)
Fuldmægtig Mette Jensen
Fuldmægtig Signe Winther Jensen (pkt. 5)
Fuldmægtig Dorthe Høst Sarup (pkt. 6)
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Vicedirektør Søren Tegen Pedersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Kontorchef Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen
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1. Velkomst/orientering
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og gennemgik kort dagsordenen. Formanden orienterede om, at Rådets første
drøftelse af offentlig-privat samarbejde er flyttet til mødet i december, så
Rådets drøftelser på den mest hensigtsmæssige måde kan bidrage til regeringens strategi for fremme af partnerskaber og nye organisations- og
samarbejdsformer mellem den private og offentlige sektor. Rådet vil desuden få forelagt oplæg fra regeringens arbejdsgruppe på de efterfølgende
møder i 2009.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3. Tillægsaftaler til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling
Departementschef Michael Dithmer orienterede om regeringens og de regionale vækstforas drøftelser i sommer, hvor der blev indgået tillægsaftaler til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling.
Det fremgik af orienteringen, at processen havde været god, og at både
regeringen og vækstfora fandt, at partnerskabsaftalerne er et godt redskab
til at samarbejde om fælles mål og udfordringer. Rådet tog orienteringen
til efterretning og var enig i, at partnerskabsaftalerne er et godt instrument, som skal videreføres og videreudvikles. Rådet gav i den forbindelse bl.a. udtryk for, at det er vigtigt fortsat at sikre videndeling på tværs af
de regionale vækstfora.
4. Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft
Lars Nørby Johansen orienterede om lanceringen af Danmarks Vækstråds
pjece ”Kommet for at blive” og presseomtalen siden offentliggørelsen
den 4. juni 2008. Herefter nævnte han et par af de initiativer, der efterfølgende er igangsat af bl.a. erhvervsorganisationer og i statsligt regi. Rådet
drøftede efterfølgende udfordringen med fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og var enig om, at det stadig er et vigtigt og aktuelt emne. Rådet besluttede, at det vil følge op på initiativerne i pjecen og have en bredere drøftelse af udfordringen med mangel på arbejdskraft igen om et
halvt års tid.
5. Oplevelsesøkonomien som drivkraft for erhvervsudvikling og innovation
Lars Nørby Johansen introducerede dagsordenspunktet og fremhævede,
at oplevelsesøkonomi kan være en potentiel vækstdriver for Danmark.
Herefter var der et oplæg af direktør Claus Buhl, som bl.a. er formand for
den ekspertgruppe, der rådgiver økonomi- og erhvervsministeren om udviklingen af fire nye oplevelseszoner. Efter Claus Buhls oplæg drøftede
Rådet de erhvervsmæssige potentialer i oplevelsesøkonomien, herunder
udfordringerne med at måle området samt sammenhængen med innovation. Rådet besluttede, at det på sit næste møde i december igen vil drøfte
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oplevelsesøkonomi, gerne i relation til innovation, og herunder overveje,
hvorvidt og hvordan Rådet vil arbejde videre med oplevelsesøkonomi.
6. Ny fælles strategi for dansk turisme
Formand Lars Nørby Johansen indledte med at gøre opmærksom på en
fejl i det udsendte materiale. Danmarks Statistik har oplyst forkerte tal,
hvilket betyder, at værditilvæksten i turismeerhvervet således ikke er højere end i det øvrige erhvervsliv. I efteråret bliver der afgivet en turismepolitisk redegørelse til Folketinget, hvor de korrekte tal vil indgå. Herefter blev der budt velkommen til VisitDenmarks adm. direktør Dorte Kiilerich, der fortalte om arbejdet med at få udarbejdet en samlet strategi for
dansk turisme. Rådet drøftede udfordringen for dansk turisme og gav input til den videre strategiproces samt tilsluttede sig, at Rådet vil afgive
høringssvar på den fælles strategi for dansk turisme i forbindelse med
næste møde i Danmarks Vækstråd i december.
7. Investeringer i udvikling og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer
Lars Nørby Johansen orienterede om, at regeringen har afsat 3 mia. kr. fra
2009-2015 til medfinansiering af investeringer i udvikling og udbredelse
af ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg. Herefter orienterede erhvervspolitisk direktør Betina Hagerup bl.a. om processen for udmøntningen af midlerne, hvor regeringen
er ved at udarbejde et samlet udspil med projekter, som skal godkendes af
forligskredsen bag kvalitetsreformen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. I den efterfølgende drøftelse var der enighed om, at Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora bør inddrages og sikres en
stærk rolle med fokus på investeringernes erhvervsmæssige potentiale.
Der bør endvidere arbejdes for, at investeringerne målrettes og koordineres i forhold til bl.a. program for brugerdreven innovation.
8. Fastsættelse af temaer til den konkurrenceudsatte pulje 2009
Lars Nørby Johansen orienterede om temaerne og principperne for den
konkurrenceudsatte pulje 2009, hvor fire temaer har været sendt i høring
blandt Rådets medlemmer forud for mødet. Tilbagemeldingerne viste en
markant tilslutning til de to temaer ”gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark” samt ”forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne”, og alle Rådets medlemmer havde peget på mindst ét af de to
temaer. Rådet tiltrådte således ovenstående to temaer og principperne for
udmøntningen af den konkurrenceudsatte pulje for 2009.
9. Eventuelt
Lars Nørby Johansen orienterede om Erhvervs- og Byggestyrelsens strukturfondskonference om effektmåling og best practice i det regionale partnerskab, som afholdes den 24. november på Hotel Legoland i Billund.

