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Referat af 11. møde i Danmarks Vækstråd den 2.-3. december 2008
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Prorektor Lykke Friis (til og med pkt. 5)
Koncernchef Tom Knutzen (til og med pkt. 6)
Adm. direktør Merete Søby
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Ulla Astmann
Vækstforumformand Jørgen Christensen
Vækstforumformand Bent Hansen (til og med pkt. 6)
Borgmester Erik Nielsen (til og med pkt. 6)
Borgmester Anny Winther
Næstformand Lizette Risgaard
Direktør Poul Scheuer
Politisk-økonomisk direktør Jens Brendstrup
Vicedirektør Ane Buch
Direktør Annette Toft
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Adm. direktør Johnny Hansen
Direktør Jørgen A. Horwitz (til og med pkt. 6)
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Departementschef Michael Dithmer (pkt. 6)
Erhvervsdirektør Betina Hagerup
Kontorchef Sigmund Lubanski
Specialkonsulent Thomas Vestergaard
Fuldmægtig Mette Jensen
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Vicedirektør Søren Tegen Pedersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Kontorchef Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen
1. Velkomst/orientering
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og Rådets nye medlem Merete Søby samt orienterede om afbuddene til mødet.
Formanden orienterede om, at de to områder, som Danmarks Vækstråd
har sat fokus på med ”Det grønne guld” og ”Kommet for at blive” stadig
er aktuelle og er taget op af regeringen samt en række organisationer.
Herefter blev dagsordenen for mødet kort gennemgået.
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2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3. Ny fælles strategi for dansk turisme
Lars Nørby Johansen orienterede om VisitDenmarks arbejde med en fælles strategi for dansk turisme, som Rådet på sit sidste møde besluttede at
afgive høringssvar til. Forud for mødet havde sekretariatet udarbejdet et
udkast til Rådets høringssvar på baggrund af drøftelserne om turisme i
Danmarks Vækstråd den 23. september samt indkomne kommentarer fra
et tidligere udkast til høringssvar, rundsendt til Rådets medlemmer medio
november. Rådet støttede op om høringssvarets overordnede budskab om,
at det er positivt, at der laves en samlet strategi, samt at der er fokus på
turismeerhvervets værdiskabelse. Rådet ønskede dog, at sekretariatet indarbejder et par præciseringer i høringssvaret, som udsendes til Rådets
hurtige godkendelse.
4. Projekter til den konkurrenceudsatte pulje 2008
Direktør Finn Lauritzen orienterede om projektansøgningerne til den
konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidlerne samt om processen for
udmøntningen af puljen. Herefter drøftede Rådet de temaer, som projektansøgningerne skulle falde inden for, samt kvaliteten af projekterne. Rådet besluttede at følge indstillingen af projekter samt at Rådet på et senere
tidspunkt vil drøfte forslag til forbedring af processen på baggrund af et
oplæg fra sekretariatet.
5. Den virksomhedsrettede innovationsstrategi
Lars Nørby Johansen præsenterede regeringens arbejde med en virksomhedsrettet innovationsstrategi, hvorefter Rådet drøftede rammebetingelserne for innovation samt danske virksomheders evne til at innovere som
input til det videre arbejde med strategien. Rådet påpegede, at det er positivt, at strategien udarbejdes i et tværministerielt udvalg, da der er behov
for mere samordning på området, og Rådet opfordrede til, at strategien
særligt fokuserer på markedsdreven innovation. Rådet tilsluttede sig, at
det vil afgive høringssvar til et udkast til den virksomhedsrettede innovationsstrategi, når dette ligger klar.
6. Aktuelle udfordringer for væksten i dansk økonomi
Lars Nørby Johansen introducerede kort emnet og bød velkommen til de
tre oplægsholdere: departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet, adm. direktør Hans Skov Christensen, DI, samt koncernchef Tom Knutzen, Danisco. Rådet drøftede efterfølgende de aktuelle
udfordringer for væksten i dansk økonomi og besluttede, at det vil afholde en konference primo 2009 om emnet.
7. Strategi for fremme af partnerskaber og nye organisations- og
samarbejdsformer mellem den private og offentlige sektor
Danmarks Vækstråd har tidligere besluttet at beskæftige sig med OPS
som fokusområde. På mødet drøftede Rådet potentialet i partnerskabsba-
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serede samarbejdsformer generelt og en række konkrete områder som
indspil til regeringens arbejde med en strategi for fremme af partnerskaber og nye organisations- og samarbejdsformer mellem den private og offentlige sektor. Rådet lagde bl.a. vægt på, at der formuleres en overordnet
målsætning for regeringens arbejde, og at dette vil tage udgangspunkt i, at
der er store potentialer i nye organisations- og samarbejdsformer mellem
den offentlige og private sektor i form af bedre kvalitet, nytænkning af
eksisterede løsninger, omkostningseffektivitet og ikke mindst muligheden
for at private virksomheder kan kommercialisere den tilegnede viden og
erfaring. Desuden ønskede Rådet fokus på åbenhed, transparens og konkurrence, samt at der blev tilføjet nye områder til de allerede foreslåede.
Rådet besluttede, at det efterfølgende vil afgive et høringssvar herom til
økonomi- og erhvervsministeren.
8. Investeringer i udvikling og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer i den offentlige sektor
Dagsordenspunktet blev indledt med et oplæg af kommitteret Thomas
Børner, Finansministeriet, der er formand for ABT-fondens tværministerielle styregruppe og fondens bedømmelsesudvalg. Herefter holdt vækstforumformand Carl Holst, Region Syddanmark, et oplæg om Region
Syddanmarks arbejde med nye velfærdsteknologier. Efterfølgende drøftede Rådet, hvordan de regionale vækstfora og staten kan understøtte, at
der genereres og modnes gode demonstrationsprojekter med et erhvervsmæssigt potentiale, som har mulighed for senere at blive implementeret
nationalt. Der var enighed om, at vækstfora skal bidrage ved at identificere projekter og være med til at modne dem, mens ABT-fonden skal medvirke til, at de kan kommercialiseres. Rådet besluttede, at det vil lave en
udtalelse til økonomi- og erhvervsministeren og bad sekretariatet om at
udarbejde yderligere analyser for at synliggøre det erhvervsmæssige potentiale inden for velfærdsteknologi og -løsninger.
9. Det hidtidige arbejde i Danmarks Vækstråd og møderne i 2009
Danmarks Vækstråd afsluttede mødet med en selvevaluering, hvor Rådet
særligt drøftede dets forskellige opgaver og roller. Rådet fandt det vigtigt,
at Rådet har en klart defineret og tydelig rolle, samt at det sætter sig mere
klare mål. Derudover udtrykte Rådet tilfredshed med medlemmernes engagement på møderne samt sekretariatsbetjeningen. Rådet besluttede, at
det på sit næste møde i marts 2009 igen vil diskutere Rådets rolle og målsætninger på baggrund af et oplæg fra sekretariatet.
10. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

