18. januar 2011

Beslutningsreferat af det 20. møde i Danmarks Vækstråd den 11. januar 2012

Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Steen Bach Nielsen
Borgmester Kirsten Terkildsen
Borgmester Jacob Bundsgaard
Tidl. koncernchef Tom Knutzen
Adm. direktør Johnny Hansen
Adm. direktør Merete Søby
Adm. direktør Anya Eskildsen
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Adm. direktør Ane Buch
Direktør Claus Søgaard-Richter
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Politisk sekretær Ejner K. Holst
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Vækstforumformand Bent Hansen
Vækstforumformand Ulla Astmann
Vækstforumformand Vibeke Storm Rasmussen
Direktør Jørgen A. Horwitz
Direktør Poul Scheuer
Direktør Christian Ingemann
Til stede fra Erhvervs- og Vækstministeriet:
Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn (under pkt. 2)
Departementschef Michael Dithmer
Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard
Kontorchef Sigmund Lubanski
Fuldmægtig Anne Christine Lyder Andersen
1. Velkomst og orientering v. formanden
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen. Formanden præsenterede endvidere rådets to nye
medlemmer Ejner K. Holst, udpeget efter fælles indstilling fra LO, COIndustri og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Jacob Bundsgaard, udpeget efter indstilling fra KL. Herefter orienterede formanden om rådets
studietur til London og rådet drøftede de meste centrale læringspunkter
fra turen.
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2. (tidl. pkt. 6) Drøftelse med erhvervs- og vækstministeren
Formanden bød ministeren velkommen og præsenterede rådet.
Ministeren indledte med en vurdering af de danske vækstudsigter, bl.a. i
lyset af den økonomiske situation i Europa og den svækkede danske konkurrenceevne som følge af de senere års af høje lønstigninger og svage
produktivitetsvækst. Ministeren orienterede herefter rådet om regeringens
erhvervs- og vækstpolitik og fortalte som led heri, at regeringen har nedsat et ministerudvalg for erhvervs- og vækstpolitik. Udgangspunktet for
udvalget er at sikre gode generelle rammevilkår for erhvervslivet. Derudover skal ministerudvalget sætte fokus på erhvervsområder med særlige
styrker og potentialer. Som led i ministerudvalgets arbejde, vil der blive
afholdt en række dialogmøder, hvor udfordringerne for udvalgte erhvervsområder drøftes. For hvert erhvervsområde vil der blive udpeget et
vækstteam bestående af ressourcepersoner med særlig ekspertise inden
for området. Det enkelte vækstteam får til opgave at komme med konkrete anbefalinger til ministerudvalget, som kan styrke vækstvilkårene for
det pågældende erhvervsområde. Ministeren tilkendegav at Danmarks
Vækstråd vil blive inddraget i arbejdet, fx ved at rådet udtaler sig om anbefalingerne fra de enkelte vækstteams.
Rådet havde efterfølgende en drøftelse med ministeren om bl.a. arbejdet i
det nye ministerudvalg, solvenskravene til bankerne, tiltrækning af udenlandske investeringer, forskning i produktionsteknologi, arbejdet i den
kommende produktivitetskommission, grøn omstilling, sammensætningen og output fra vækstteams samt adgangen til kvalificeret arbejdskraft.
Endvidere var der en særlig drøftelse af Danmark som produktionsland,
hvor ministeren tilkendegav, at det var en vigtig prioritet for regeringen,
at Danmark er et attraktivt produktionsland, og at han gerne ville have et
indspil fra Vækstrådet til indsatser på dette område.
Kommissoriet vedr. ministerudvalget for erhvervs- og vækstpolitik rundsendes til Danmarks Vækstråd.
3. (tidl. pkt. 7) Opfølgning på drøftelsen med erhvervs- og vækstministeren
Rådet hilste initiativet med nedsættelse af ministerudvalget og formålet
med udvalgets arbejde velkommen. Der blev fra flere medlemmers side
lagt vægt på, at regeringens erhvervs- og vækstpolitik har også fokus på
de generelle vækstvilkår. For så vidt angår indsatsen på udvalgte erhvervsområder med særlige styrker og potentialer opfordrede rådet til, at
der sammensættes snævre hurtigarbejdende vækstteams. Rådet mente, at
vækstteams bør se på, hvad der er udgangspunktet, og hvad der er potentialet for det enkelte erhvervsområde og på den baggrund lave en konkret
forretningsplan for området inspireret af forretningsplaner i det private
erhvervsliv. Danmarks Vækstråd vil med sin brede sammensætning byde
sig til i forhold til at vurdere og komme med konkrete indspil til de enkelte vækstteams anbefalinger til ministerudvalget. Danmarks Vækstråd me-
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ner, at det er en interessant tilgang og vil gerne have en central rolle i arbejdet.
4. (tidl. pkt. 5) Drøftelse af Danmark som produktionsland
Danmarks Vækstråd besluttede at fortsætte arbejdet med Danmark som
produktionsland. Rådet vil til næste møde indsamle dansk og international viden om betydningen af produktion for igen at fastslå betydningen af
produktion i Danmark. Rådet vil på den baggrund drøfte anbefalinger
vedr. Danmark som produktionsland, som kan lanceres og overleveres til
regeringen (erhvervs- og vækstministeren) med henblik på behandling i
det nye ministerudvalg. Det kan ske i forbindelse med rådets sommermøde.
5. (tidl. pkt. 3) Opfølgning på rådets deltagelse i Folkemødet 2011 og
beslutning om deltagelse i 2012
Rådet evaluerede deltagelsen i Folkemødet 2011 og besluttede, at rådet
skal deltage i Folkemødet 2012. Rådet besluttede endvidere, at rådets
sommermøde skal afholdes i tilknytning til Folkemødet. Deltagelsen i
Folkemødet og Danmarks Vækstråd møde afholdes den 15. juni 2012.
6. (tidl. pkt. 4) Dansk EU-formandskab i foråret 2012
Formanden gav ordet til departementschef i Erhvervs- og Vækstministeriet Michael Dithmer, som orienterede rådet om formandskabets fire
overordnede prioriteter. Danmark vil gå konstruktivt ind i forhandlingerne af finanspagten og videreføre arbejdet med at reformere den finansielle regulering bl.a. i forhold til kapitaldirektivet. For Erhvervs- og Vækstministeriet vil der særligt være fokus på Akten for Det Indre Marked, som
er den største samlede reform af det indre markeds regler siden dets oprettelse i 1992. Her vil der bl.a. blive arbejdet for at gøre de europæiske
udbudsregler enklere og mere fleksible, vedtagelsen af den europæiske
patentreform og bedre adgang til finansiering for de små og mellemstore
virksomheder. Derudover blev indsatsen for at skabe billigere teletjenester og bedre udnyttelse af de digitale muligheder nævnt som fokusområder for Erhvervs- og Vækstministeriet.
7. (tidl. pkt. 2) Godkendelse af referat af 19. møde i Danmarks
Vækstråd
Referat af 19. møde i Danmarks Vækstråd blev godkendt uden bemærkninger.
8. Eventuelt
Formanden orienterede kort om processen omkring indstilling af kandidater til Vækstfondens bestyrelse. Sekretariatet vil fremadrettet gøre mere
ud af at beskrive, hvilke kompetencer, der efterspørges ved indstillinger
til andre råd og nævn. Det var dog formandens vurdering, at rådet bør
holde fast i processen, som den hidtil har været med, at sekretariatet udsender forslag til kandidater i høring blandt rådets medlemmer. Der var
tilslutning til at fastholde den proces.

