Beslutningsreferat af det 22. møde i Danmarks Vækstråd den 15. juni 2012
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Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Vækstforum formand Bent Hansen
Vækstforumformand Ulla Astman
Vækstforumformand Vibeke Storm Rasmussen
Borgmester Kirsten Terkildsen
Adm. direktør Merete Søby
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1. Velkomst og orientering v. formanden
Formand Lars Nørby bød velkommen til dagens møde og præsenterede
dagsordenen. Formanden orienterede om, at rådet har fået tre nye medlemmer; adm. direktør Thomas Hofmann-Bang (personligt udpeget af erhvervs- og vækstministeren), direktør Lone Saaby (udpeget efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer) og direktør Berit Vinther (udpeget efter
indstilling fra DI). Endvidere orienterede formanden om, at der i en
skriftlig høring af rådets medlemmer havde været bred tilslutning til, at
projekterne "Powered by Cycling", "Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer" og "Oplevelsesbaseret kystturisme"
indstilles til tilsagn under temaet ”Kvalitetsløft i kystturismen” under den
konkurrenceudsatte pulje. DI, Håndværksrådet, Vækstforum Midtjylland,
Vækstforum Sjælland, Bornholms Vækstforum og Syddansk Vækstforum
har haft bemærkninger til projekterne. Sekretariatet har videregivet bemærkningerne til Erhvervsstyrelsen, som vil iagttage disse i det videre
arbejde med projekterne.
Endelig orienterede formanden om Danmarks Vækstråds lancering af anbefalingerne om Danmarks som produktionsland, og at rådet i den for-

www.danmarksvaekstraad.dk

2/3

bindelse også skulle beslutte, hvilke nye temaer rådet vil udmelde for den
konkurrenceudsatte pulje.
2. Godkendelse af referat af 21. møde i Danmarks Vækstråd
Referat af 21. møde i Danmarks Vækstråd den 8. marts 2012 blev godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af datoer for møder i Danmarks Vækstråd i 2013
Rådet fastlagde datoerne for rådets møder i 2013 til den 17. januar, den
14. marts 2013, den 12. september og den 12. december. Alle møder er
tentativt fastlagt til kl. 13.00-17.00 i Erhvervs- og Vækstministeriet.
4. Lancering af rådets anbefalinger vedr. Danmark som produktionsland
Formanden orienterede rådet om, at han sammen med forbundsformand,
Thorkild E. Jensen og erhvervs- og vækstministeren dagen forinden havde drøftet udvalgte af rådets anbefalinger i P1 Business, og at formanden
også havde udtalt sig til Politiken om anbefalingerne. Formanden orienterede også om formatet for lanceringen af rådets anbefalinger på Folkemødet. Rådet drøftede, hvilke områder formanden særligt kunne lægge
vægt på under lanceringen. Det blev blandt andet fremhævet, at det er
vigtigt at få fortalt en ny historie om produktion i Danmark bl.a. i forholde til sammenhængen mellem produktion, service, viden mv. Anbefalingerne om erhvervsuddannelserne og automatisering blev fremhævet som
vigtige fokusområde for formandens præsentation. Endelig havde rådet
en drøftelse af adgang til finansiering, jf. anbefaling 7 om, at gode forretningskoncepter skal kunne finansieres.
Rådet drøftede også Miljøministeriets interesse for at gå i dialog med rådet for at afdække eventuelle behov for justering af planloven og lokalplanberedskabet for at forbedre vilkårene for produktionsvirksomhed i
Danmark. Rådet besluttede skriftligt at komme med bemærkninger til de
af sekretariatet fremhævede betragtninger vedr. planloven og færdiggøre
notatet mhp. at oversende det til Miljøministeriet.
5. Den konkurrenceudsatte pulje: valg af nyt tema i forlængelse af
arbejdet med Danmark som produktionsland
Formanden orienterede om, at rådet på mødet i marts 2012 besluttede at
udmelde nye temaer for den konkurrenceudsatte pulje i forlængelse af arbejdet med Danmarks som produktionsland. Rådet drøftede de tre forslag
til temaer og besluttede, at temaet ” Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser gennem
test- og demonstrationsprojekter samt videnspredning” og temaet ”Virksomhedernes vækst og produktivitet skal løftes med de unges talent –
hvordan udnyttes kompetencerne fra erhvervsskolerne bedst?” skal udmeldes. Temaet om produktivitetsløft via de unges talent skal ses i forlængelse af anbefaling rådets anbefaling 4: ”Der skal være bred adgang til
dygtige faglærte”. Temaet om styrket automatisering skal ses i forlængel-
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se af rådets anbefaling 3: ” Investeringer i automatisering og digitalisering skal øge produktiviteten i produktionsvirksomhederne.”
6. Drøftelse af resultaterne af produktivitetsanalysen ”Vækst og produktivitet i dansk erhvervsliv”
Rådet drøftede hovedkonklusionerne i Erhvervs- og Vækstministeriets
analyse om ”Vækst og produktivitet i dansk erhvervsliv”, herunder hvilke
initiativer, der kan styrke ”oprydningsmekanismen” i dansk erhvervsliv.
Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard orienterede om, at regeringen fremlægger et konkurrenceudspil til efteråret.
7. Eventuelt
Ingen tog ordet.

