12. marts 2009

Referat af møde i Danmarks Vækstråd den 12. marts 2009
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Adm. direktør Merete Søby
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Ulla Astmann
Vækstforumformand Jørgen Christensen
Vækstforumformand Bent Hansen
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard
Borgmester Erik Nielsen
Borgmester Anny Winther
Næstformand Lizette Risgaard
Direktør Poul Scheuer
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Vicedirektør Ane Buch
Direktør Jørgen A. Horwitz
Direktør Katia K. Østergaard
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Prorektor Lykke Friis
Koncernchef Tom Knutzen
Direktør Annette Toft
Adm. direktør Johnny Hansen
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Minister Lene Espersen (pkt. 6)
Departementschef Michael Dithmer (til og med pkt. 5)
Erhvervsdirektør Betina Hagerup
Specialkonsulent Thomas Vestergaard
Fuldmægtig Rikke Wetter Olufsen
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Kontorchef Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Fuldmægtig Nils Hune, Erhvervs- og Byggestyrelsen (til og med pkt. 5)

2/3

Dagsorden
1. Velkomst ved formand Lars Nørby
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og gav
kort tilbagemeldinger fra Rådets bemærkninger til arbejdet med regeringens OPS-strategi og Rådets udtalelse til Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden). Herefter blev dagsordenen for
mødet kort gennemgået.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
3. Danmarks Vækstråds rolle og målsætninger
Danmarks Vækstråd besluttede på sit møde i december 2008 at fortsætte
diskussionen om Rådets rolle og målsætninger på baggrund af et oplæg
fra sekretariatet. Der var enighed i Rådet om, at publikationerne ”Kommet for at blive” og ”Det grønne guld” var gode eksempler på Rådets evne til at kombinere evidensbaserede policy-anbefalinger med den styrke,
der ligger i Rådets brede sammensætning. Det skal gentages i forbindelse
med de nye publikationer. Endvidere blev Rådet enige om, at de med afsæt i det regionale vil arbejde med udfordringen om, hvad der skal til for
at få Danmark tilbage på vækstsporet. Endvidere blev det aftalt, at Rådet
arbejder på at afholde en konference under samme tema. Det blev også
aftalt, at sekretariatet udarbejder et brief efter hvert møde i Rådet med
henblik på at styrke videnspredning.
4. Det erhvervsmæssige potentiale i velfærdsteknologi og -løsninger
Lars Nørby Johansen introducerede kort emnet. Herefter bød formanden
velkommen til oplægsholder Direktør Lasse Mogensen fra RoboCluster,
som holdt et oplæg om Roboclusters erfaringer med at fremme vækst og
innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi inden for
velfærdsområdet. Rådet drøftede derefter emnet, og der var enighed i Rådet om, at det er et relevant område med stort potentiale. Rådet vil udarbejde policy-anbefalinger, der kan styrke rammerne for at udnytte det erhvervsmæssige potentiale i velfærdsteknologier og -løsninger. Endvidere
fremhævede Rådet, at der som led heri skal afdækkes, hvordan regionalt
arbejder med velfærdsteknologi og -løsninger.
5. Oplæg ved økonomi- og erhvervsministeren
Lars Nørby Johansen bød velkommen til økonomi- og erhvervsminister
Lene Espersen, som holdt et kort indlæg om den aktuelle økonomiske situation og Rådets centrale opgaver i den kommende tid. Herefter drøftede
Rådet den aktuelle økonomiske situation og regeringens reformer med
ministeren og gav hende en række input med på vejen. Rådet aftalte, at
sekretariatet tager kontakt til de regionale vækstforumsekretariater med
henblik på at få konkrete input om, hvordan det står til ude i regionerne,
og hvordan de regionale vækstfora håndterer den vækstpolitiske udfordring.
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6. Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling
Lars Nørby Johansen introducerede kort emnet, hvorefter Rådet drøftede
hvilket centrale budskaber, der skulle være fokus på i Rådets udtalelse til
regionalpolitisk ministerudvalg. Rådet påpegede, at der var behov for en
præcisering af, at indsatsen på uddannelse også omhandler kompetenceudvikling. Desuden mente Rådet, at turisme og fødevarer også burde indgå som centrale fokusområder for årets politiske drøftelser af partnerskabsaftalerne. Endelig understregede Rådet behovet for at sætte fokus på
gensidigheden i aftalerne både for stat og de regionale vækstfora.
7. Eventuelt
Direktør Finn Lauritzen orienterede kort om Erhvervs- og Byggestyrelsen
forsøg med en fast-track ordning for sagsbehandlingen af strukturfondsansøgninger fra Vækstforum. Vækstforumformand Jørgen Christensen
orienterede kort om nogle af de centrale budskaber i OECDs rapport om
Hovedstadsregionens konkurrenceevne.

