Beslutningsreferat af det 24. møde i Danmarks Vækstråd den 8. november 2012

Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Formand Lars Nørby Johansen
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Bent Hansen
Borgmester Jacob Bundsgaard
Adm. direktør Ane Buch
Direktør Berit Vinther
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Politisk sekretær Ejner K. Holst
Direktør Lone Saaby
Direktør Jørgen A. Howitz
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Vækstforumformand Ulla Astman
Vækstforumformand Vibeke Storm Rasmussen
Vækstforumformand Steen Bach Nielsen
Borgmester Kirsten Terkildsen
Adm. direktør Merete Søby
Adm. direktør Johnny Hansen
Adm. direktør Anya Eskildsen
Adm. direktør Thomas Hoffman-Bang
Direktør Christian T. Ingemann
Forbundsformand Claus Jensen
Til stede fra Erhvervs- og Vækstministeriet:
Departementschef Michael Dithmer
Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard
Kontorchef Sigmund Lubanski
Fuldmægtig Anne Christine Lyder Andersen
Fuldmægtig Annette Hyldebrandt (under dagsordenspunkt 3)
Specialkonsulent Ulla Lieberkind (under dagsordenspunkt 7)
Vicedirektør Anders Hoffmann (Erhvervsstyrelsen) (under dagsordenspunkt 7)
Kontorchef Preben Gregersen (Erhvervsstyrelsen) (under dagsordenspunkt 7)
Specialkonsulent Pernille von Lillienskjold (Erhvervsstyrelsen) (under
dagsordenspunkt 7)
Eksterne deltagere
Under dagsordenspunkt 3:
Formand for vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger adm. direktør
i Falck, Allan Søgaard Larsen
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Under dagsordenspunkt 7:
Director Andriana Sukova-Tosheva, DG for Employment, Social Affairs
and Inclusion
Director Charlina Vitcheva, DG for Regional Policy
Deputy Head of Unit Luis Boris Sanchez, DG for Regional Policy
Administrator Frank Elholm, DG for Regional Policy
Chefkonsulent Louise Piester, Fødevareministeriet
Fuldmægtig Anne-Marie Knuth-Winterfeldt, NaturErhvervstyrelsen
Fuldmægtig Marianne Mochau Jensen, NaturErhvervstyrelsen

1. Velkomst og orientering v. formanden
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen og dagens afbud. Formanden orienterede om, at
forbundsformand Claus Jensen er blevet udpeget som nyt medlem af rådet efter fælles indstilling fra CO-Industri, LO og Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd. Endvidere orienterede formanden om den videre proces for
tildeling af midler til projekter under de temaer, som Danmarks Vækstråd
har udmeldt for den konkurrenceudsatte pulje som følge af arbejdet med
Danmark som produktionsland. Endelig orienterede formanden om Danmarks Vækstråds rolle som høringsorgan i forhold til vækstteams udkast
til anbefalinger, hvor Danmarks Vækstråd vil afgive udtalelse til regeringen.

2. Godkendelse af referat af 23. møde i Danmarks Vækstråd
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Drøftelse af oplæg fra vækstteam for sundheds- og velfærdsteknologi
Formanden bød velkommen til formanden for vækstteam for sundhedsog velfærdsløsninger, adm. direktør i Falck Allan Søgaard Larsen. Formanden gav herefter ordet til Allan Søgaard Larsen, som præsenterede
vækstteamets foreløbige anbefalinger. Vækstteamet har fokus på fem erhvervsområder inden for sundheds- og velfærdsløsninger: lægemidler,
medicoteknisk udstyr, hjælpemidler, sundheds-it og automatisering samt
service og drift. Forskning, test og udvikling; kapital og indsatsen for
vækstiværksættere; et velfungerende og udviklingsorienteret hjemmemarked samt det internationale markedspotentiale danner rammen for
vækstteamets anbefalinger til initiativer. Allan Søgaard Larsen betonede
den store betydning, som ikke mindst lægemidler har for vækst og beskæftigelse i Danmark. Vækstteamet vurderer herudover, at der bl.a. er
potentialer i forhold til kommercialisering af viden og erfaringer, som er
indlejret i den offentlige sektor. Danmarks Vækstråd drøftede vækstteamets foreløbige anbefalinger, herunder om vækstteamet havde fokus på
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de rigtige områder og initiativer. Rådet tilsluttede sig anbefalingerne og
bakkede op om vækstteamets arbejde og pegede på, at det er vigtigt at
komme ud over faglige skel, hvis man skal udnytte den viden og de erfaringer, som det offentlige ligger inde med. Medarbejderdreven innovation
blev fremhævet som et vigtigt værktøj. Rådet tilsluttede sig også vækstteamets fokus på, at der skal skabes rammer, der gør, at iværksættere eller
etablerede virksomheder griber de muligheder, som byder sig, fx via bedre rammer for offentligt-privat samarbejde. Rådet pegede på, at der skal
gives rum til forskellige udbudsstrategier, og at totaløkonomien skal i fokus. Rådet pegede også på, at man i forbindelse med eksportfremmeindsatsen bør overveje fordelingen af danske repræsentationer i udlandet.
Rådet henviste til, at man i højere grad burde prioritere de nye vækstmarkeder. Endvidere blev det påpeget, at det også er vigtigt med et fokus på
forebyggelsessiden. Det blev fremhævet, at danske virksomheder også
her har en række styrker, fx vedr. udvikling af måltider til underernærede.
Danmarks Vækstråd konkluderede, at rammerne for de velfungerende
brancher, som fx lægemiddelbranchen ikke må svækkes, samtidig med at
vi bliver bedre til at udnytte den viden og de kompetencer og erfaringer,
vi har fra andre områder kommercielt.

4. Drøftelse af vækstpotentialet i service- og videnerhverv
Formanden orienterede om en række af de arbejder, regeringen har igangsat med betydning for rådets eventuelle arbejde med service- og videnerhverv, herunder vækstteams, konkurrenceudspillet og produktivitetskommissionen. Formanden lagde vægt på, at Danmarks Vækstråd kun
burde arbejde videre med service- og videnerhverv, hvis rådet kunne finde et område eller en case, som ikke allerede er dækket af eksisterende
arbejde. Der var generelt enighed i denne betragtning i rådet. Rådet pegede bl.a. på, at et eventuelt videre arbejde med service- og videnerhverv
skulle fokusere på koblingen til andre erhverv, fx samspillet mellem produktion og service eller designs betydning for service- og videnerhverv.
Rådet var enige om at fokusere på de eksportorienterede dele af viden- og
serviceerhvervene. Endvidere blev muligheden for at opdatere analysen
”Videnservice i vækst” udgivet af Erhvervsministeriet i 2000 drøftet. Departementschef Michael Dithmer orienterede om, at IT- og finansservice
vil være dækket af arbejdet i det nye vækstteam for IKT og digital vækst,
som regeringen nedsætter. Formanden konkluderede, at sekretariatet vil
kontakte de relevante medlemmer af rådet med henblik på at udarbejde et
oplæg om, hvad rådet kan arbejde videre med, der kan drøftes på rådets
næste møde. Rådet vil på næste møde beslutte, om det vil arbejde videre
med service- og videnerhverv. Dansk Erhvervs repræsentant deltog ikke i
mødet, men havde før mødet skriftligt udtrykt ønske om, at servicesektoren som helhed bliver genstand for en analyse og drøftelse i Danmarks
Vækstråd i lighed med analysen af Danmark som produktionsland.
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5. Drøftelse af oplæg fra vækstteam for vand-, bio- & miljøløsninger
Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard præsenterede vækstteamets foreløbige
anbefalinger, da formanden for vækstteamet Carsten Bjerg var forhindret
i at deltage. Vækstteamet har set på et bredt felt af mulige initiativer, men
har fokuseret på at prioritere blandt disse. Vækstteamet præsenterer fire
anbefalinger på vandløsninger, tre anbefalinger for biobaserede løsninger,
tre anbefalinger for miljøløsninger samt to tværgående anbefalinger.
Vækstteamet har bl.a. sat fokus på øget konkurrence i vandsektoren og
affaldssektoren samt bedre muligheder for test, demonstration, markedsmodning samt markedsføring af effektive og intelligente grønne danske
løsninger. Vækstteamet har ligeledes haft fokus på ressourceeffektiv produktion, bl.a. gennem etableringen af et nationalt program for industriel
symbiose. Vækstteamet mener, at der er store erhvervspotentialer i at udvikle materialer, kemikalier, produkter mv. (fx bioplastik) baseret på bæredygtig biomasse – som erstatning for fossile input, som fx olie. Danmarks Vækstråd drøftede vækstteamets foreløbige anbefalinger, herunder
om vækstteamet havde fokus på de rigtige områder og initiativer. Rådet
pegede på, at der på affaldsområdet og på genanvendelsesområdet er behov for bedre offentlig regulering, fx blev end-off-waste-kriterierne
fremhævet som en udfordring. Rådet pegede også på, at der kan være potentialer i forbindelse med genanvendelse af restprodukter fra fødevareproduktion. Herudover pegede rådet på, at vækstteamet i forhold til bioanbefalingerne godt kunne have et bredere fokus og være mere offensiv.
Rådet henviste også til, at det er vigtigt at tænke de mange aktiviteter,
som kører samtidig, sammen. Det gælder fx EU-direktiver, Naturog Landbrugskommissionen og Erhvervspanelet for grøn omstilling. Det
blev også fremhævet, at man skal være opmærksom på, at aftagerne af
vand-, bio- og miljøløsninger ofte ikke er virksomheder, men offentlige
myndigheder. Rådet tilsluttede sig anbefalingerne og bakkede op om
vækstteamets arbejde.

6. Orientering om evaluering af kommunalreformen på området for
regional udvikling
Kontorchef Sigmund Lubanski orienterede om arbejdet med evaluering af
kommunalreformen. Hovedudvalget for evaluering af kommunalreformen har i den indledende fase af evalueringen afholdt en ekstern høring,
hvor blandt andet Danmarks Vækstråd var inviteret. I den forbindelse
holdt rådets formand et oplæg om vigtige fokusområder i arbejdet med
evaluering af kommunalreformen på området for regional udvikling. Erhvervs- og Vækstministeriet har haft formandskabet for den arbejdsgruppe, der har evalueret det regionale udviklingsområde, herunder regional
erhvervsudvikling. I arbejdsgruppen har Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Miljøministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter deltaget. Arbejdsgruppen har haft fokus på fem indsatsområder: opgavefordeling i erhvervsudviklingsindsatsen, evaluering af de
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regionale vækstforas indsats, udgifter til administration, regionale udviklingsplaner og evaluering af kommunernes sagsbehandling. Som en del af
evalueringen af det regionale udviklingsområde har Erhvervs- og
Vækstministeriet valgt Deloitte til at gennemføre en evaluering af de regionale vækstforas indsats. Den eksterne evaluering udført af Deloitte er
blevet suppleret af analysebidrag fra arbejdsgruppens medlemmer. Arbejdsgruppen afleverede evalueringen på området for regional udvikling
til hovedudvalget i oktober 2012. Hovedudvalget vil i begyndelsen af det
nye år komme med deres anbefalinger til regeringen.

7. Oplæg fra EU-Kommissionen og drøftelse af EU-fondenes anvendelse i Danmark 2014-2020
Formanden bød velkommen til repræsentanterne fra EU-Kommissionen
og orienterede rådet om, at EU-Kommissionen ville præsentere sit syn på
de danske vækstudfordringer og forslag til, hvor man fra dansk side bør
fokusere den EU-finansierede indsats fra 2014-2020. EU-Kommissionen
orienterede om processen for forhandlinger af forordningerne for Regionalfonden og Socialfonden (strukturfondene) samt Landdistriktsfonden
og Hav- og Fiskerifonden. EU-Kommissionen vil i den kommende periode søge at binde de fire fonde bedre sammen via nationale en partnerskabsaftale, der skal danne en fælles strategisk ramme omkring anvendelsen af de fire fonde i de enkelte medlemsstater. Aftalen skal beskrive snitflader og synergier mellem såvel fondene indbyrdes som mellem fondene, den nationale indsats og andre EU-programmer, fx i forhold til særlige danske udfordringer. EU-Kommissionen orienterede også om, at forhandlingerne af EU's budget for 2014-2020 samt de administrative rammer for fondene tidligst forventes afsluttet ultimo 2012, hvorfor det er for
tidligt at sige, hvor mange penge der vil komme til Danmark. EUKommissionen pegede på, at det for lande som Danmark, der ikke modtager så mange penge, fra de fire fonde, er vigtigt, at der prioriteres og
fokuseres på få strategiske områder. Der blev bl.a. peget på, at Danmark
har en række udfordringer i forhold til få innovative virksomheder, lav
produktivitetsvækst, forringet konkurrenceevne, lavt arbejdsudbud, mangel på kompetent arbejdskraft samt udfordringer vedrørende klima- og
miljøbeskyttelse.
Rådet kvitterede for EU-Kommissionens indsats for at arbejde strategisk
med de fire fonde, rådet påpegede dog, at det er vigtigt at fokusere på at
gøre det simpelt. Fondene bør fx administreres på samme måde, så de enkelte aktører ikke skal sætte sig ind i fire forskellige administrative setup. EU-Kommissionen svarede, at der vil være specifik regulering for de
enkelte fonde, men at Kommissionen har forsøgt at lave fælles regler for
fondene, hvor det er muligt. EU-Kommissionen fremhævede også, at der
i den kommende periode vil være endnu mere fokus på resultatskabelse.
Rådet spurgte endvidere EU-Kommissionen om, hvilke frihedsgrader
Danmark vil have inden for de enkelte temaer. EU-Kommissionen svare-
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de, at Danmark skal anvende mindst 80 pct. af midlerne under Regionalfonden på forskning, teknologiudvikling og innovation, bedre brug af ikt,
styrkelse af konkurrenceevne samt overgangen til en lavemissionsøkonomi. 20 pct. af de samlede midler skal dog anvendes på overgangen til
en lavemissionsøkonomi. Under Socialfonden skal mindst 80 pct. af midlerne anvendes til fremme af beskæftigelse og støtte til arbejdskraftens
mobilitet, fremme af social inklusion og investeringer i uddannelse mv.
Mindst 20 pct. af de samlede midler skal dog anvendes på fremme af social inklusion. Rådet spurgte ind til, hvorfor EU-Kommissionen ikke mener, at Danmark vil nå målet om energieffektivitet, og om der i denne beregning er taget højde for energiforliget fra foråret 2012. EUKommissionen fremhævede, at EU-midlerne skal bidrage til at nå Danmarks ambitiøse mål om energieffektivitet. Der var enighed i Danmarks
Vækstråd om at afgive en udtalelse til regeringen om rådets syn på EUfondenes anvendelse i Danmark 2014-2020. Rådet fandt desuden, at de
overordnede anbefalinger til Danmark fra EU-Kommissionen flugter godt
med de faktiske udfordringer.

8. Eventuelt

