01. november 2013

Referat af det 26. møde i Danmarks Vækstråd den 12. september
2013
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Formand Lars Nørby Johansen
Vækstforumformand Bent Hansen
Vækstforumformand Ulla Astman
Vækstforumformand Steen Bach Nielsen
Adm. direktør Merete Søby
Adm. direktør Anya Eskildsen
Adm. direktør Thomas Hoffman-Bang
Adm. direktør Johnny Hansen
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Direktør Jørgen A. Horwitz
Direktør Christian T. Ingemann
Politisk sekretær Ejner K. Holst
Forbundsformand Claus Jensen
Direktør Lone Saaby
Adm. direktør Ane Buch
Direktør Berit Vinther
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Vibeke Storm Rasmussen
Borgmester Kirsten Terkildsen
Borgmester Jacob Bundsgaard
Til stede fra Erhvervs- og Vækstministeriet:
Departementschef Michael Dithmer
Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard
Kontorchef Sigmund Lubanski
Fuldmægtig Lin Krarup
Kontorchef Katrine Winding (under dagsordenpunkt 3)
Specialkonsulent Thor Iversen (under dagsordenpunkt 3)
Kontorchef Troels Blicher Danielsen (under dagsordenspunkt 4)
Specialkonsulent Karen Worm Markussen (under dagsordenspunkt 4)
Fuldmægtig Cecilie Solstad (under dagsordenspunkt 4)
Kontorchef Søren Gaard (under dagsordenspunkt 5 og 6)
Eksterne deltagere:
Formand for Vækstteam for IKT og Digital Vækst Jørgen Bardenfleth
(under dagsordenspunkt 3)
1. Velkomst og orientering v. formanden
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen og afbud.
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2. Godkendelse af referat af 23. møde i Danmarks Vækstråd
Referatet blev godkendt.
Finansrådets forslag fra foregående møde om et tema om kapitalfremskaffelse til virksomheder i vækst blev drøftet, og formanden fremhævede, at det er interessant tema, men at henstillede til, at det kommende råd
kan beslutte, hvorvidt det er et tema, der skal arbejdes videre med. Dette
blev bakket op af rådet.
3. Drøftelse af oplæg fra Vækstteam for IKT og Digital Vækst
Formanden bød velkommen til formanden for Vækstteam for IKT og Digital Vækst bestyrelsesformand i Symbion Jørgen Bardenfleth, der præsenterede vækstteamets foreløbige anbefalinger. Vækstteamet har set på
et bredt felt af emner og problematikker i forhold til udfordringerne og
mulighederne for at styrke væksten inden for IKT-erhvervene samt digitaliseringen af det øvrige erhvervsliv. Vækstteamet vil præsentere anbefalinger fordelt på fire temaer: Bedre IKT-kompetencer, et erhvervsliv der
udnytter digitaliseringen, et internationalt konkurrencedygtigt IKTerhverv samt en offentlig sektor, der udnytter mulighederne i og understøtter et digitalt samfund.
Jørgen Bardenfleth fortalte, at IKT-erhvervene er en væsentlig bidragsyder til dansk økonomi – både i sig selv og til at digitalisere resten af erhvervslivet og den offentlige sektor gennem sine digitale produkter og
services. I forlængelse heraf pegede Jørgen Bardenfleth på, at tilstrækkelige digitale kompetencer, en velfungerende digital infrastruktur og et
godt digitalt sikkerhedsniveau er særlige vigtige fundamenter for at kunne
styrke IKT-erhvervene og øge digitaliseringen af erhvervslivet.
Danmarks Vækstråd tilsluttede sig udkastet til anbefalingerne. Særligt tilsluttede Rådet sig, at vækstteamet kommer med anbefalinger, der skal
fremme udbredelsen af digital infrastruktur i yderområderne. Det var rådets opfattelse, at markedet ikke alene kan sikre tilstrækkelig bredbåndsdækning i hele Danmark.
Rådet fandt det af væsentlig betydning, at vækstteamet sætter fokus på at
øge digitaliseringsgraden af dansk erhvervsliv, hvor der er store produktivitetsgevinster at hente. Dette gør sig især gældende indenfor
SMV’erne.
Rådet bakkede op om anbefalinger om en offentlig sektor og indkøbspolitik, der understøtter den digitale udvikling og opfordrede til, at den danske lovgivning gøres mere digitaliseringsparat. Rådet mente dog ikke, at
det mulige eksportpotentiale i digitale løsninger udviklet til det offentlige
altid kan være en hovedovervejelse bag den offentlige indkøbspolitik.
Vækstrådet støttede anbefalinger, der kan være med til at styrke de digitale kompetencer hos fremtidens arbejdsstyrke. Det vurderedes vigtigt, at
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indsatsen favner bredt og ikke kun fokuserer på de videregående uddannelser.
Det andet dialogmøde for Vækstteamet for IKT og digital vækst afholdes
den 29. oktober. Danmarks Vækstråd vil modtage vækstteamets endelige
anbefalinger skriftligt.
4. Drøftelse af oplæg fra Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi
Kontorchef Troels Blicher Danielsen orienterede om vækstteamets arbejde og de vigtigste elementer i vækstteamets anbefalinger på vegne af
formand for Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Dorte Krak,
som var forhindret i at deltage i Danmarks Vækstråds møde.
Vækstteamet har sat fokus på nødvendigheden af at lave en samlet national strategi for udviklingen af turismeerhvervet med et fælles udtryk i
markedsføringen og stærkere organisering på tværs af aktører. Anbefalingerne skal bidrage til, at Danmark får del i det store vækstpotentiale, der
er i international turisme og oplevelsesøkonomi, som drives af en øget efterspørgsmål fra en voksende middelklasse i lande som fx Kina og Rusland. Samtidig adresserer vækstteamet vigtigheden af at fastholde og øge
turismen fra nærmarkederne. Vækstteamet har peget på en revitalisering
af dansk kystturisme som et vigtigt element i styrkelsen af det danske turismeprodukt. Derudover vil fokus på forbedring af kvalitet og serviceniveau gøre det muligt at tiltrække flere turister til Danmark. Endelig har
vækstteamet fremhævet vigtigheden af et øget fokus på digitalisering, en
styrket indsats for at tiltrække flere internationale sportsbegivenheder og
kongresser til Danmark samt en forbedring af den internationale tilgængelighed til Danmark generelt.
Danmarks Vækstråd diskuterede bl.a. de store forskelle i kvaliteten af turismeproduktet og udfordringerne på områderne for service og fødevarer i
dansk turisme. Vigtigheden af en stærk organisering og en samlet national strategi for turisme og oplevelsesøkonomi blev desuden fremhævet af
Rådet. Dog blev det fra flere sider understreget, at der i dag allerede foregår bredt samarbejde på regionalt og lokalt plan, og at der derfor ikke
nødvendigvis vil være behov for ny organisering. Rådet fremhævede desuden, at der i revitaliseringen af den danske kystturisme bør anlægges et
bredt fokus på alle kystområderne i Danmark. Endvidere pegede Rådet
på, at der bør foretages undersøgelser af, hvor investeringerne i turisme
vil gavne mest set i lyset af det overordnede mål om øget vækst og beskæftigelse i Danmark.
5. Orientering om vækst og konkurrenceevne
Departementschef Michael Dithmer gav en generel orientering om regeringens igangværende arbejde med vækst og konkurrenceevne, herunder
en gennemgang af Danmarks placering på centrale indikatorer samt regeringens initiativer for at imødegå den danske vækstudfordring.

4/5

Departementschefen betonede ministeriets fokus på, at der bliver eksekveret effektivt på initiativerne, herunder de initiativer, der indgår i regeringens vækstplaner, som opfølgning på arbejdet i vækstteams.
6. Drøftelse med erhvervs- og vækstministeren
Erhvervs- og vækstministeren indledte med at takke for muligheden for at
hilse på rådet og vendte sig herefter mod en gennemgang af, hvad han
lægger vægt på som erhvervs- og vækstminister.
Ministeren fremhævede regeringens fokus på vækst og jobskabelse, og
nævnte i forbindelse hermed bl.a. arbejdet med en kommende strategi for
Danmark som Produktionsland 2.0. Ministeren opfordrede Danmarks
Vækstråd til at komme med indspil til strategien.
Herefter gav rådsmedlemmerne input til ministeren om deres fokuspunkter i erhvervs- og vækstpolitikken, herunder adgang til kapital, mere fleksibel miljøsagsbehandling, uddannelse og kompetencer samt omkostningsniveau.
Endeligt fremhævede ministeren sit fokus på eksekvering af regeringens
mange initiativer og at han i den forbindelse gerne så Danmarks Vækstråd spille en rolle, herunder i forhold til at skabe bedre sammenhæng mellem den nationale og regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling.
7. Evaluering af rådets arbejde samt drøftelse af fremtidig opgavevaretagelse
Formanden indledte med at redegøre for processen med lov om erhvervsfremme, som definerer Danmarks Vækstråds opgaver. Loven er netop nu
ved at blive justeret, men det endelige forslag ligger ikke klart, hvorfor
det endnu ikke er endelig fastlagt, hvilke opgaver Danmarks Vækstråd vil
få fremadrettet. Formanden fremhævede, at det dog fremgår af regeringens opfølgning på evalueringen af kommunalreformen, at Danmarks
Vækstråd vil få to ny roller, henholdsvis i forbindelse med vækstpartnerskaberne, hvor rådet får til opgave at følge op på vækstpartnerskaberne,
herunder følge fremdriften i partnerskaberne og foreslå nye emner, der
kan sættes fokus på samt i forbindelse med udarbejdelsen af en fælles
ramme for evalueringen af vækstforas indsats. Formanden opfordrede til,
at drøftelsen af den nærmere udmøntning af disse opgaver vil blive foretaget af et nyudpeget råd.
Formanden vendte sig herefter mod evalueringen af arbejdet i den indeværende periode, og opridsede, hvilke opgaver rådet gav sig selv i sin
mission ved begyndelsen af perioden 1) synlig og aktiv koordinerende
part mellem den regionale og nationale vækstindsats, 2) afsender af nye
strategiske udspil med betydning for vækstpolitikken og 3) bidragsyder til
større globalt udsyn gennem anvendelse af internationale erfaringer.
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Det var rådets vurdering, at man ikke til fulde havde leveret på punkt 1 og
punkt 3, hhv. koordinering og globalt udsyn, men at der har været succes
med at sætte fokus på relevante emner, fx Danmark som Produktionsland.
Fsva. den koordinerende rolle efterlyste rådet en stærkere rolle, og fremhævede, at rådet i kraft af sin brede sammensætning har et godt udgangspunkt for at udfylde denne rolle, hvis de rette værktøjer er til stede. Departementschefen tilkendegav, at der bliver set på dette i forbindelse med
justeringen af rådets opgaver i den ændrede lov om erhvervsfremme.
Endvidere blev det fremhævet af rådet, at man gerne i højere grad vil deltage i overvågningen af eksekveringen af relevante initiativer, fx i forbindelse med partnerskabsaftaler, vækstplaner samt øvrige vækstinitiativer,
herunder også om disse peger i samme vækstpolitiske retning.
8. Drøftelse af projekt om serviceerhverv
Rådet tilkendegav interesse for det udsendte notat, og blev enige om at
bygge videre på problemstillingen for så vidt angår koblingen af produktion og service samt internationalisering af service.
Der var dog enighed om, at der mangler tilstrækkelig viden og data på
området, hvorfor der bør indledes med en eksplorativ analyse, der kan
følge op på de internationale analyser, der henvises til i det udsendte notat, for på den måde at afdække i hvor høj grad danske virksomheder kobler service og produktion sammen samt i hvor høj grad danske virksomheder udnytter internationaliseringens muligheder. Det blev dog samtidig
tilkendegivet, at en analyse ultimativt bør munde ud i anbefalinger om fx
ændrede rammebetingelser, hvorfor dette bør holdes for øje.
Det blev endvidere fremhævet, at servicesektoren er meget fragmenteret,
hvorfor der bør tages stilling til, hvilke dele af servicesektoren, der skal
indgå i en analyse.
Det blev besluttet, at sekretariatet arbejder videre med området med udgangspunkt i de i notatet beskrevne problemstillinger, herunder mulighederne for at lave en større analyse og et dagsordensættende udspil på linje
med ”Kommet for at blive”, ”Det grønne guld” og ”Danmark som produktionsland”.
9. Eventuelt
Formanden afsluttede rådsmødet med at takke for indsatsen de sidste fire
år.

