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Beslutningsreferat af det 23. møde i Danmarks Vækstråd den 13. september 2012
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Formand Lars Nørby Johansen
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Steen Bach Nielsen
Borgmester Kirsten Terkildsen (under dagsordenspunkt 1, 2 og 3)
Adm. direktør Merete Søby (under dagsordenspunkt (under dagsordenspunkt 4, 5, 6 og 7)
Adm. direktør Johnny Hansen
Adm. direktør Anya Eskildsen
Adm. direktør Ane Buch
Direktør Berit Vinther
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Politisk sekretær Ejner K. Holst
Direktør Lone Saaby
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Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Vækstforum formand Bent Hansen
Vækstforumformand Ulla Astman
Vækstforumformand Vibeke Storm Rasmussen
Adm. direktør Thomas Hoffman-Bang
Borgmester Jacob Bundsgaard
Direktør Jørgen A. Howitz
Direktør Christian T. Ingemann
Tidl. forbundsformand Thorkild E. Jensen
Til stede fra Erhvervs- og Vækstministeriet:
Departementschef Michael Dithmer (under dagsordenspunkt 1, 2 og 3)
Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard
Kontorchef Sigmund Lubanski
Fuldmægtig Anne Christine Lyder Andersen
Chefkonsulent Brian Valbjørn Sørensen (under dagsordenspunkt 3)
Chefkonsulent Helle Dam Sørensen (under dagsordenspunkt 4, 5, 6 og 7)
Eksterne deltagere
Under dagsordenspunkt 1 og 2:
Formand for vækstteam for Det Blå Danmark Carsten Mortensen
Direktør i Søfartsstyrelsen Andreas Nordseth
Under dagsordenspunkt 3:
Formand for vækstteam for de kreative erhverv · design Merete Eldrup
Under dagsordenspunkt 6:
Direktør i Styrelsen for Forskning og Innovation Hans Müller Pedersen
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1. Velkomst v. formanden
Formanden bød velkommen og orienterede om Danmarks Vækstråds rolle som høringsorgan i forhold til vækstteams udkast til anbefalinger.
2. Drøftelse af oplæg fra væksttema for Det Blå Danmark
Formanden bød velkommen til formanden for vækstteam for Det Blå
Danmark Carsten Mortensen og orienterede rådet om, at Carsten Mortensen er adm. direktør for rederiet Norden og også er formand for Danmarks Rederiforening. Formanden gav herefter ordet til Carsten Mortensen, som præsenterede vækstteamets vision for arbejdet samt styrker, udfordringer og muligheder for Det Blå Danmark. Endvidere gennemgik
Carsten Mortensen bruttokataloget over anbefalinger. Danmarks
Vækstråd drøftede herefter vækstteamets anbefalinger, herunder hvordan
de konkrete elementer i vækstteamets bruttokatalog over anbefalinger kan
medvirke til at styrke vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark. Danmarks Vækstråd tilsluttede sig anbefalingerne og bakkede op om vækstteamets arbejde. Danmarks Vækstråd pegede på, at mange af vækstteamets overordnede anbefalinger direkte kan overføres til andre brancher.
Herudover pegede rådet på, at det er vigtigt med et bredt fokus på hele
den maritime klynge, at det er vigtigt at have fokus på effekterne af arbejdet fx i form af øget beskæftigelse, og at den landbaserede infrastruktur er et væsentligt rammevilkår for Det Blå Danmark. Danmarks
Vækstråd pegede endvidere på, at det fremadrettet er vigtig at have fokus
på, hvordan anbefalingerne omsættes til konkrete tiltag, og hvem der har
ansvaret for at varetage det videre arbejde. Carsten Mortensen henviste
til, at Rederiforeningen for sin del vil arbejde videre med anbefalingerne i
et kommende strategiarbejde.
3. Drøftelse af oplæg fra vækstteam for de kreative erhverv · design
Formanden bød velkommen til formanden for vækstteam for de kreative
erhverv · design Merete Eldrup. Formanden gav herefter ordet til Merete
Eldrup, som præsenterede vækstteamets vision for arbejdet, afgrænsning
af branchen og fokus på kreative områder med eksport- og vækstmuligheder samt udkast til anbefalinger. Danmarks Vækstråd drøftede herefter
vækstteamets anbefalinger, herunder om vækstteamet havde fokus på de
rigtige områder og initiativer. Danmarks Vækstråd tilsluttede sig anbefalingerne og bakkede op om vækstteamets arbejde. Rådet pegede på, at det
er vigtigt at fokusere indsatsen på kreative områder med eksport- og
vækstpotentiale. Herudover pegede rådet på, at IPR er et vigtigt fokusområde, at det skal være et bedre match mellem det fx designskolerne laver
og de kompetencer, erhvervslivet efterspørger, samt at der skal anvendes
et bredt designbegreb med især industrielt design som et vigtigt fokusområde. Endvidere blev adgangen til kapital for kreative virksomheder drøftet og i den forbindelse vigtigheden af forretningsforståelse hos de kreative virksomheder. Endelig pegede Danmarks Vækstråd på, at vækstteamet
for de kreative erhverv · dækker over mange forskellige kreative brancher, hvorfor der kan være behov for, at regeringen laver flere forskellige
handlingsplaner for de kreative erhverv.
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4. Orientering v. formanden
Formanden orienterede om afbud til dagens møde og fik rådets opbakning til at sende et brev til rådets medlemmer, hvor der opfordres til, at
flere prioriterer deltagelse i rådets møder, bl.a. på baggrund af rådets rolle
som høringsorgan for vækstteams. Formanden gav endvidere ordet til sekretariatet, som orienterede om, at Erhvervsstyrelsen har modtaget syv
ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje til projekter, som følger op
på rådets anbefalinger om Danmark som produktionsland. Fem ansøgninger er indgivet under temaet ”Unges talent skaber vækst og produktivitet i
virksomheder via bedre samspil med erhvervsskolerne” og to ansøgninger under temaet ”Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser”. Sekretariatet orienterede
om, at sagsbehandlingen af ansøgningerne pågår i Erhvervsstyrelsen, og
at Danmarks Vækstråd høres skriftligt i forbindelse med prioritering af,
hvilke projekter der skal gives tilsagn til.
5. Godkendelse af referat af 22. møde i Danmarks Vækstråd
Referatet blev godkendt.
6. Drøftelse af Danmarks konkurrenceevne
Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard orienterede om regeringens kommende
redegørelse om vækst og konkurrenceevne, herunder bl.a. Danmarks placering på centrale indikatorer fx produktivitet, grøn omstilling, uddannelse og kompetencer, innovation, viden og erhvervsmæssig fornyelse.
Danmarks Vækstråd pegede bl.a. på, at det er en væsentlig udfordring for
Danmarks konkurrenceevne, at vi befinder os i midterfeltet i forhold til,
hvor mange virksomheder der skaber innovationer og erhvervsmæssig
fornyelse, til trods for store investeringer i forskning. Danmarks
Vækstråd var endvidere ikke enig i vurderingen af, at kvaliteten af reguleringen i Danmark er en konkurrencefordel. Rådet pegede på, at reguleringen i Danmark i mange tilfælde var en barriere for vækst. Jens Lundsgaard henviste til, at der fremadrettet vil være fokus på, hvordan kvaliteten af den offentlige regulering måles. Danmarks Vækstråd mente, at det
ville være interessant at undersøge, hvordan de lande som klarer sig godt
i forhold til produktivitet og erhvervsmæssig fornyelse klarer sig i forhold
til kvaliteten af den offentlige regulering.
7. Drøftelse af ERAC-evalueringen af det danske innovationssystem
Formanden orienterede rådet om tankerne bag arbejdet med regeringens
innovationsstrategi og gav herefter orden til Hans Müller Pedersen, direktør i Styrelsen for Forskning og Innovation. Hans Müller Pedersen præsenterede baggrunden for at vælge ERAC (European Research Area
Committee) til at gennemføre en evaluering af det danske forsknings- og
innovationssystem og de overordnede konklusioner fra evalueringen.
Disse præsenteres den 27. september på et møde med en bred kreds af interessenter fra erhvervslivet samt forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, hvor også uddannelsesministeren og erhvervs- og vækstministeren
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deltager. Danmarks Vækstråd pegede på, at der er behov for at tænke en
række af de danske innovationsordninger sammen samt forenkle og ensrette administrationen af ordningerne. Danmarks Vækstråd pegede endvidere på, at strategien ikke kun bør omfatte de videregående uddannelser,
men hele uddannelsessystemet.
8. Eventuelt
Formanden orienterede om, at sekretariatet vil sende en mail til rådets
medlemmer med en forespørgselse om, om medlemmerne fremadrettet er
interesseret i kun at modtage materiale til rådets møder elektronisk. Forespørgslen sker på baggrund af, at sekretariatet har observeret at flere af
rådets medlemmer bruger tablets til rådets møder, hvorfor det kan være
overflødigt at modtage mødemateriale i fysisk form.
Formanden orienterede endvidere om, at OECD har gennemført et meget
interessant regionalt innovations-review af Region Syddanmark og Region Midtjylland. Rapporten blev præsenteret på en konference den 5. september 2012.

