9. marts 2012

Beslutningsreferat af det 21. møde i Danmarks Vækstråd den 8.
marts 2012

Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Formand Lars Nørby Johansen
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Steen Bach Nielsen
Vækstforumformand Bent Hansen
Vækstforumformand Ulla Astmann
Borgmester Kirsten Terkildsen
Borgmester Jacob Bundsgaard
Adm. direktør Merete Søby
Adm. direktør Anya Eskildsen
Direktør Jørgen A. Horwitz
Direktør Poul Scheuer
Direktør Christian Ingemann
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Adm. direktør Ane Buch
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Vækstforumformand Vibeke Storm Rasmussen
Tidl. koncernchef Tom Knutzen
Adm. direktør Johnny Hansen
Adm. direktør Carl Aage Dahl
Politisk sekretær Ejner K. Holst
Til stede fra Erhvervs- og Vækstministeriet:
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 orienterede om, at adm. direktør Carl
Aage Dahl er blevet udpeget som nyt medlem af rådet efter indstilling fra
Landbrug & Fødevarer. Endvidere orienterede formanden om, at Erhvervsstyrelsen har modtaget 10 ansøgninger til den konkurrenceudsatte
pulje under temaet ”Kvalitetsløft i kystturismen”, som rådet udbød i
2011. Sagsbehandlingen af ansøgningerne pågår, og Danmarks Vækstråd
høres om prioriteringen af projekterne.
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Michael Dithmer orienterede om regeringens arbejde med en ny erhvervs- og vækstpolitik. Ministerudvalget for ny erhvervs- og vækstpolitik havde sit første møde i januar. Her blev det besluttet at igangsætte et
serviceeftersyn af vækstvilkårene på syv områder. På vand, bio og miljøløsninger, kreative erhverv · design, Det Blå Danmark, sundheds- og velfærdsløsninger igangsættes arbejdet med det samme, mens de resterende
tre områder (klima og energi, fødevarer, turisme og oplevelsesøkonomi)
følger senere i år. Der arbejdes i øjeblikket på at få nedsat vækstteams på
de fire områder, og Danmarks Vækstråd orienteres om sammensætningen
heraf, når vækstteamene er på plads. Der afholdes dialogmøder på de første fire områder i marts og april. Michael Dithmer orienterede endvidere
om de forskellige elementer i Udviklingspakken samt evalueringen af
kommunalreformen, som på området regional udvikling har fokus på opgavefordelingen i erhvervsudviklingsindsatsen, de regionale vækstforas
indsats mv. Evaluering af området regional udvikling foreligger 1. oktober.
2. Godkendelse af referat af 20. møde i Danmarks Vækstråd
Referat af 20. møde i Danmarks Vækstråd blev godkendt uden bemærkninger.
3. Årshjul for Danmarks Vækstråds arbejde i 2012
Formanden gennemgik årshjulet og de forskellige indsatsområder blev
drøftet, herunder bl.a. rådets rolle i forhold til innovationsstrategien samt
indholdet i produktivitetsanalysen ”performers/non-performers”. Michael
Dithmer og Jens Lundsgaard orienterede i den forbindelse om datagrundlaget bag analysen. Danmarks Vækstråd godkendte årshjulet.
4. Rådets anbefalinger vedr. Danmark som produktionsland
Rådet drøftede indledningsvis de overordnede analyser til anbefalingerne.
Det blev konkluderet, at analyser havde ramt det rigtige niveau, og at der
kun var behov for enkelte tilpasninger, herunder bl.a. i forhold til sammenhængen mellem industri og andre erhverv. Det blev endvidere konkluderet, at der peges på de rigtige overordnede anbefalinger i udkastet.
Rådet drøftede herefter, hvilke konkrete anbefalinger rådet ville komme
med. Der var bl.a. enighed om at adressere, at arbejdsmarkedsparter med
de nye overenskomster har taget et skridt i den rigtige retning for at bidrage til, at produktionsvirksomhedernes omkostningsniveau er konkurrencedygtigt. Endvidere skulle talentudvikling, virksomhedernes samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, betydningen af gode erhvervsuddannelser samt udvidelse af green card ordningen adresseres. Endelig
skal betydningen af GTS adresseres i anbefalingerne. Sekretariatet for
Danmarks Vækstråd blev bedt om at foretage de ønskede ændringer og
sende et nyt udkast til anbefalinger i skriftlig høring blandt rådets medlemmer. Anbefalingerne færdiggøres og lanceres på Folkemødet i juni.
Rådet besluttede endvidere, at der skal udarbejdes nye temaer for den
konkurrenceudsatte pulje, så rådet kan lancere et nyt tema vedr. Danmark
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som produktionsland der følger op på en eller flere af Rådets anbefalinger
samtidig med, at anbefalingerne præsenteres.
5. Program for Danmarks Vækstråds deltagelse i Folkemødet 2012
Rådet drøftede udkastet til program for rådets deltagelse i Folkemødet
2012, herunder relevante personer, der kan indgå i panelet ved lancering
af Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. Danmark som produktionsland. Rådet godkendte programmet.
6. Intelligent offentlig efterspørgsel
Formanden orienterede om, at regeringen vil fremlægge en strategi for intelligent offentligt indkøb på tværs af ministerier og myndighedsniveauer.
Rådet besluttede, at arbejde videre med området og komme med konkrete
anbefalinger til regeringens arbejde. Rådet besluttede bl.a. at indsamle
gode og dårligere erfaringer fra de danske regioner og kommunerne samt
fra udlandet. Rådet opfordrede sekretariatet til at udarbejde videregående
analyser på området og udkast til anbefalinger til rådets næste møde. Det
blev endvidere besluttet, at rådets medlemmer kan komme med skriftlige
indspil til dette arbejde, herunder bl.a. cases og temaer. Rådet drøftede
endvidere klageadgang ved udbud.
7. Eventuelt
Rådet udtalte, at Syddansk Vækstforums nye erhvervsudviklingsstrategi
2012-2020 og handlingsplan 2012-2013 ligger inden for rammerne af de
danske strukturfondsprogrammer. Rådet vurderede endvidere, at de anbefalinger rådet kom med til de regionale vækstfora forud for udarbejdelsen
af de nye erhvervsudviklingsstrategier i vid udstrækning er adresseret i
Syddansk Vækstforums nye strategi.

