Referat af det 28. møde i Danmarks Vækstråd den 23. maj 2014
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Formand Lars Nørby Johansen
Vækstforumformand Bent Hansen, Region Midtjylland
Vækstforumformand Ulla Astman, Region Nordjylland
Vækstforumformand Jens Stenbæk, Region Sjælland
Vækstforumformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden
Vækstforumformand Carl Holst, Region Syddanmark
Borgmester Lene Kjeldgaard Jensen, Thisted Kommune
Kommunalbestyrelsesmedlem Lauge Larsen, Morsø Kommune
Direktør Conni Simonsen, Ingeniørhøjskolen, AU
Adm. direktør Peter Kürstein, Radiometer
Adm. direktør Johnny Hansen, Umove
Direktør Christian T. Ingemann, Dansk Erhverv
Politisk sekretær Ejner K. Holst, LO
Direktør Lone Saaby, Landbrug & Fødevarer
Adm. direktør Ane Buch, Håndværksrådet
Direktør Berit Vinther, DI
Vicedirektør, Louise Mogensen, Finansrådet (suppl. for Per Bremer
Rasmussen)
Næstformand Kent Petersen, FTF
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Adm. Direktør Pia Bech Mathiasen, Danfoss Universe
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri
Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
Adm. Direktør, Per Bremer Rasmussen, Forsikring & Pension
Til stede fra Erhvervs- og Vækstministeriet:
Departementschef Michael Dithmer
Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard
Kontorchef Sigmund Lubanski
Fuldmægtig Lin Krarup
Til stede fra Erhvervsstyrelsen:
Vicedirektør Anders Hoffmann
1. Velkomst og orientering
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen, hvorefter rådets øvrige medlemmer kort præsenterede sig.
Formanden gav ordet til departementschef Michael Dithmer, der orienterede om vækstpakken 2014, herunder det særlige fokus på Danmark som
produktionsland, som rådet tidligere har været med til at sætte på dagsordenen.
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Der blev spurgt til, hvordan arbejdet i hhv. de otte vækstteam og produktivitetskommissionen har spillet ind i arbejdet. Michael Dithmer redegjorde for, at en del af anbefalingerne fra vækstteams er med i regeringens vækstpakker, hhv. vækstpakken 2014 og vækstplan DK, mens det
resterende indgår i de forskellige vækstplaner som opfølgning på vækstteamsarbejdet. Fsva. Produktivitetskommissionens anbefalinger er der
fulgt op på en del af anbefalingerne i vækstpakken, mens fx uddannelse
og dele om den offentlige sektor afventer.
2. Beslutning om næstformand samt forretningsorden for Danmarks
Vækstråd
2.1 Næstformand
Formanden indstillede Conni Simonsen som næstformand, hvilket blev
støttet af rådet.
2.2 Forretningsorden
Den fremlagte forretningsorden blev præsenteret, hvor hhv. opgaver,
sammensætning og regler for suppleanter er blevet revideret i henhold til
lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Den reviderede forretningsorden blev vedtaget.
3. Danmarks Vækstråds opgaver
Michael Dithmer redegjorde for rådets nye opgaver, bl.a. som opfølgning
på evalueringen af kommunalreformen. Rådet er tillagt nye opgaver i forhold til at fremme et øget fokus på effekt og resultatskabelse samt sammenhæng og koordination i den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling, hvorfor rådet har fået to nye opgaver: 1) høring af vækstforas
bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og
udviklingsstrategi og 2) sætte en ramme for en stærkere evalueringspraksis af den regionale indsats for vækst- og erhvervsudvikling.
Det blev fra flere sider fremhævet, at rådets nye opgaver skal udmøntes
på en måde, der ikke skaber unødigt bureaukrati, men giver medværdi for
alle parter.
Fsva. opgaven som høringspart af vækstforas bidrag til. de erhvervs- og
vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev det
støttet, at de respektive vækstforaformænd mundtligt præsenterer deres
udkast til bidrag til strategien på et møde i Danmarks Vækstråd, hvorefter
rådet kan tage en drøftelse heraf. Det blev samtidig foreslået, at der skal
være nogle pejlemærker eller opmærksomhedspunkter for denne drøftelse, ligesom det bør være klart, hvad mål og succeskriterier er forud for
høringen. Det blev i forbindelse hermed fremhævet, at rådet med fordel
kunne have fokus på sammenhængen til de nationale vækstindsatser og
eksekvering heraf, sammenhængen mellem uddannelse, erhverv og be-
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skæftigelse og koordineringen mellem de forskellige systemer og aktører
inden for området.
Et udkast til principper/opmærksomhedspunkter vil blive fremlagt rådet
på førstkommende møde i september.
Fsva. evaluering var der opbakning til denne opgave, som bl.a. giver
vækstforaene mulighed for at sammenligne sig med hinanden. Det blev
samtidig fremhævet, at det er vigtigt, at de gode erfaringer, der allerede
findes med de nuværende effektmålinger lægger grund til rådets udmøntning af evalueringsopgaven. Anders Hoffmann understregede, at det er
planen at arbejde videre med det nuværende arbejde i stedet for at udarbejde et nyt set-up. Det blev endvidere fremhævet, at det er vigtigt, at
evalueringerne er eksterne og uafhængige, hvis de skal have reel effekt.
Rådet vil blive præsenteret for et endeligt forslag til set-up i indeværende
år, hvorefter der kan tages en mere grundig diskussion af emnet.
Endelig fremhævede Michael Dithmer, at ministeriet gerne så, at rådet
spiller en stærkere rolle fsva. nye vækstpolitiske temaer og i forhold til
fremdrift og opfølgning på nationale vækstpolitiske indsatser og udspil.
4. Drøftelse af mulige temaer
Lars Nørby præsenterede de i materialet fire fremlagte temaer og udbad
sig rådets kommentarer hertil:
Big data:
Der var generel opbakning til dette tema fra rådet, men det blev dog
fremhævet, at det skal ske på en måde, hvor det også får relevans for
SMV'ere, herunder adgang til kompetencer. Endvidere blev det fremhævet, at der bør være fokus på de administrative og reguleringsmæssige
barrierer for at udnytte big data.
Vækstiværksættere:
Der var generel enighed i rådet, om at dette var et vigtigt emne, men flere
fremhævede, at dette var et emne, der fra mange andre aktører allerede
var stor fokus på. Det blev i den forbindelse foreslået, at der i højere grad
skulle fokuseres på finansiering, hvis rådet skal arbejde videre med området, selvom der også er stort fokus herpå, fx i den nye vækstpakke
2014.
Serviceerhverv:
Det blev fra flere sider fremhævet, at service er et vigtigt område, som
rådet med fordel kan beskæftige sig med, men der var flere forslag til,
hvilket fokus, der bør være i arbejdet. Det blev fra flere sider fremhævet,
at det som opfølgning på produktivitetskommissionens konklusioner om
serviceerhvervets lave produktivitet, vil være mest givtigt at se på ser-
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vicesektoren som helhed. Fra andre sider blev det fremhævet, at dette
perspektiv er for bredt, og det vil være mere givtigt at se på enkelte brancher, fx videnservice, eller lægge et specifikt perspektiv fx potentialer
ved OPP og OPI eller serviceerhvervets rolle i relation til produktion,
som rådet tidligere har beskæftiget sig med.
Regionalt samspil om virksomhedsrettet kompetenceindsats:
Rådet var enig i, at kompetenceindsatsen er et vigtigt område, hvor der er
visse udfordringer, fx i forhold til udbud og efterspørgsel af kvalificeret
arbejdskraft. Det blev dog samtidig fremhævet, at det er et område, hvor
der allerede er mange aktører, så det bør grundigt overvejes, hvordan rådet meningsfuldt kan spille sammen med disse, fx ved at have fokus på
sammenhængen mellem aktørerne. Det blev samtidig fremhævet, at kompetencer også kan være i fokus i de andre foreslåede temaer, fx indenfor
service og indenfor big data.
Konklusion:
Lars Nørby Johansen konkluderede, at big data har den bredeste tilslutning fra rådet, og at man evt. kunne inddrage videnservice heri, idet service- og it-rådgivningsvirksomheder vil have en betydelig rolle i udviklingen på området.
Således vil big data være det første tema rådet beskæftiger sig med.
Fsva. udvælgelse af andet tema konkluderede formanden, at dette vil være serviceerhverv, og at sekretariatet vil fremlægge et forslag hertil senere
på året. I den forbindelse fremhævede formanden, at transport kan være et
spændende fokusområde, idet den danske infrastruktur har stor betydning
for den danske vækst, samtidig med der sker meget på dette område med
Togfond, Femernforbindelse mv. Dette ændrer arbejdsmarkedet, og giver
nye muligheder for arbejdskraftens bevægelighed mv.
5. Orientering om Vækstpartnerskaber
Lars Nørby henviste til det udsendte materiale om status på vækstpartnerskaberne fra 2013, hvor der bl.a. har været fokus på arbejdsdeling mellem
vækstfora og opfølgning på regeringens vækstplaner på områder, hvor
danske virksomheder har international konkurrencekraft, og efterspurgte
om der var kommentarer hertil.
Det blev fremhævet, at det er positivt med fokus på sammenhængen mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse, som også er et fokuspunkt i de
nuværende vækstpartnerskaber og understregede behovet for i denne
sammenhæng ikke at glemme uddannelsesdelen.
Formanden redegjorde efterfølgende for processen med de kommende
vækstpartnerskaber, hvor der lægges op til at regeringen fremlægger sit
forhandlingsoplæg efter sommerferien, og at vækstfora indkaldes til for-
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handlingsmøder henover efteråret. Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på den kommende hovedstadsstrategi, som bør indtænkes i hovedstadens vækstpartnerskab med regeringen.
6. Høring vedr. temaer for national pulje
Lars Nørby Johansen præsenterede de to fremlagte temaer, og fremhævede, at der heri ligger et fokus på iværksætteri, som diskuteret under pkt. 4
om udspil fra Danmarks Vækstråd. Der var foreslået to temaer hhv. 1)
”Vækstløft for små og mellemstore produktionsvirksomheder”, som udbydes som opfølgning på vækstpartnerskabsaftalen 2013 mellem regeringen og hvert af de 6 regionale vækstfora og 2) ”TeamVækstDanmark” i
2015, der styrker uddannelse og sparring til vækstvirksomheder. Temaet
er udviklet regionalt.
Rådet støttede op om de fremlagte temaer under den nationale pulje.
7. Mødedatoer og evt.
Lars Nørby Johansen henviste til de udsendte mødedatoer for 2014 og
2015 og fremhævede i den forbindelse, at de enkelte vækstfora med udgangspunkt i denne liste kan planlægge høringen af rådet fsva. vækstforas
bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, så dette ikke bliver
et forsinkede element i processen.

