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Referat af møde i Danmarks Vækstråd den 28. maj 2009
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Ulla Astmann
Vækstforumformand Jørgen Christensen
Vækstforumformand Bent Hansen
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard
Koncernchef Tom Knutzen
Direktør Annette Toft
Adm. direktør Johnny Hansen
Borgmester Anny Winther
Direktør Poul Scheuer
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Vicedirektør Ane Buch
Direktør Jørgen A. Horwitz
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Borgmester Erik Nielsen
Direktør Katia K. Østergaard
Næstformand Lizette Risgaard
Prorektor Lykke Friis
Adm. direktør Merete Søby
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Departementschef Michael Dithmer (til og med pkt. 4)
Erhvervsdirektør Betina Hagerup
Fuldmægtig Rikke Wetter Olufsen
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Vicedirektør, Søren Tegen Pedersen
Kontorchef Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Fuldmægtig Stig Nielsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen (pkt. 5)
Dagsorden
Dagsordenen blev indledningsvis ændret således, at det oprindelige dagsordenspunkt 4 ”Opfølgning på fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft”
blev flyttet op som punkt 1.
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1. Opfølgning på fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft
Formand Lars Nørby Johansen introducerede kort sekretariatets statusnotat på Rådets udgivelse af ”Kommet for at blive”. Rådet drøftede herefter
effekterne af publikationen og mulige opmærksomhedspunkter i forhold
til kommende publikationer. Generelt var der enighed i Rådet om, at reaktionerne på pjecen havde været gode, og at det var positivt, at Rådet
gennem denne type oplæg kan medvirke til at sætte den nationale dagsorden. Rådet påpegede, at Rådet fremover burde på forhånd overveje, hvordan anbefalingerne kunne forankres.

2. Velkomst ved formand Lars Nørby
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og orienterede kort om OPS-strategien. Formanden anmodede Rådets medlemmer
om at spille konkrete initiativforslag ind til sekretariatet, som kunne danne baggrunden for en drøftelse på Rådets kommende møde i september.
Herefter blev dagsordenen for mødet kort gennemgået. Endelig orienterede departementschef Michael Dithmer om regeringens arbejde med et
regionalpolitisk udspil, som han inviterede vækstfora til at komme med
indspil til.

3. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

4. Danmark tilbage på vækstsporet
Danmarks Vækstråd besluttede på sit møde i marts 2009, at Rådet ville
tage en diskussion med afsæt i det regionale om, hvad der skal til for at få
Danmark tilbage på vækstsporet. For at sætte rammen for diskussion var
formændene for de regionale vækstfora inviteret til at fortælle om de regionale udfordringer i lyset af den aktuelle økonomiske situation samt
orientere Rådet om, hvilke tiltag de havde sat i gang regionalt for at imødegå disse udfordringer. Herefter drøftede Rådet med afsæt i oplæggene
de centrale udfordringer for fremover at skabe vækst i Danmark I drøftelsen. lagde Rådet blandt andet meget vægt på udfordringen i forhold til de
unge ledige mænd uden uddannelse, som det ifølge Rådet var vigtigt, at
samfundet ikke taber på gulvet. Rådet identificerede særligt tre udfordringer, som Danmark står over for i fremtiden: frafald og afgang fra
ungdomsuddannelserne, sikre videnspredning og generering af ny viden
samt sikre virksomheders parathed, når krisen er overstået. Endelig besluttede Rådet, at sekretariatet skulle arbejde videre med det forelagte
program til en konference den 8. september under temaet ”hvordan sikres
Danmarks fremtidige konkurrencekraft” med Danmarks Vækstråd som
vært.

3/3

5. Det erhvervsmæssige potentiale i velfærdsteknologi og -løsninger
Formand Lars Nørby Johansen introducerede kort emnet. Rådet drøftede
de præsenterede anbefalinger, som der umiddelbart var opbakning til.
Blandt andet lagde Rådet vægt på, at anbefalingerne ikke skulle bidrage
til at skabe flere bureaukratiske udfordringer på området. Rådet aftalte
over sommeren at lave en skriftlig proces vedr. anbefalingerne. Endelig
besluttede Rådet, at man i forbindelse med godkendelsen af de endelige
anbefalinger på næste møde også skulle drøfte lanceringen, publiceringen
og forankringen af anbefalingerne.

6. Konkurrenceudsat pulje
Formand Lars Nørby Johansen introducerede kort emnet. Formanden gav
herefter ordet til direktør Finn Lauritzen, som fortalte om tilrettelæggelsen af den nye proces for ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje.
Ændringerne i processen har til hensigt at give Rådet en mere central
rolle, som udbyder af konkrete projekter. Det er forventningen, at den
forenklede proces kan bidrage til mere volumen i de projekter, der søger
puljen og forkorte processen fra ansøgning til tilsagn. Rådet støttede oplægget til en ny proces for puljen.

7. Virksomhedsrettet innovationsstrategi
Formand Lars Nørby gav indledningsvis ordet til direktør Betina Hagerup, som orienterede Rådet om indholdet af den kommende virksomhedsrettede innovationsstrategi samt det arbejde, som er gået forud. Herefter
drøftede Rådet indholdet i strategien. Der var generel enighed i Rådet om,
at der var mange gode tendenser i strategien. Rådet pointerede dog vigtigheden af, at statens rolle også blev tænkt ind i forhold til innovation, da
staten var en afgørende faktor i innovationspolitikken.

8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

