Referat af det 28. møde i Danmarks Vækstråd den 12. september 2014
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Formand Lars Nørby Johansen
Vækstforumformand Jens Stenbæk, Region Sjælland
Vækstforumformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden
Vækstforumformand Carl Holst, Region Syddanmark
Direktør Conni Simonsen, Ingeniørhøjskolen, AU
Adm. direktør Johnny Hansen, Umove
Adm. Direktør Pia Bech Mathiasen, Danfoss Universe
Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
Politisk sekretær Ejner K. Holst, LO
Direktør Lone Saaby, Landbrug & Fødevarer
Adm. direktør Ane Buch, Håndværksrådet
Direktør Berit Vinther, DI
Adm. Direktør, Per Bremer Rasmussen, Forsikring & Pension
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Næstformand Kent Petersen, FTF
Vækstforumformand Bent Hansen, Region Midtjylland
Vækstforumformand Ulla Astman, Region Nordjylland
Borgmester Lene Kjeldgaard Jensen, Thisted Kommune
Kommunalbestyrelsesmedlem Lauge Larsen, Morsø Kommune
Direktør Christian T. Ingemann, Dansk Erhverv
Adm. direktør Peter Kürstein, Radiometer
Til stede fra Erhvervs- og Vækstministeriet:
Departementschef Michael Dithmer
Kontorchef Sigmund Lubanski
Fuldmægtig Lin Krarup
Specialkonsulent Ida Kragh-Ryding (under pkt. 4)
Til stede fra Erhvervsstyrelsen:
Vicedirektør Anders Hoffmann
Chefkonsulent Pernille Von Lillienskjold (under pkt. 5 og 6)
1. Velkomst og orientering
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen. Formanden gav ordet til departementschef Michael
Dithmer, der kort orienterede om arbejdet i regeringen, herunder den indgåede vækstpakke 2014.
2. Godkendelse af referat af 27. møde i Danmarks Vækstråd (B)
Der var ingen kommentarer til referatet, som endvidere har været sendt i
skriftlig høring.
3. Orientering om regeringens redegørelse for vækst og konkurrenceevne (O)
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Departementschefen gav en orientering om regeringen redegørelse for vækst
og konkurrenceevne, herunder Danmarks placering på centrale indikatorer,
hvorefter rådet drøftede redegørelsen. Rådet fremhævede bl.a. vigtigheden
af, at fastholde fokus på kompetencesiden og adgangen til arbejdskraft, hvor
der er risiko for mangel på både faglært og højtuddannet arbejdskraft til den
private sektor. I den forbindelse blev der også henvist til betydningen af en
velfungerede infrastruktur, herunder til Sydsverige. Endvidere blev det
fremhævet, at mange virksomheder fortsat oplever at blive bremset i deres
vækst pga. manglende adgang til kapital. Endeligt blev det påpeget, at man
ikke alene ser på vækst og produktivitet, men også beskæftigelse.
Formanden konkluderede på drøftelsen, at rådet ved fremtidige beslutninger
om fokusområder bør inddrage konklusionerne fra regeringens redegørelse
for vækst og konkurrenceevne.
4. Drøftelse af oplæg vedr. analyse om big data (B)
Formanden fortalte kort om processen for udvælgelse af IRIS Group, der som opfølgning på rådets beslutning d. 23. maj om big data som fokusområde - skal udarbejde en analyse herom.
Formanden bød partner i IRIS Group Jens Nyholm velkommen og Jens Nyholm orienterede om det hidtidige arbejde med big data, herunder IRIS
Groups egen analyse ”Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv – potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser”, som er udarbejdet for
Erhvervsstyrelsen. Endvidere orienterede Jens Nyholm om set-up for analysen, hvor der foreslås taget udgangspunkt i et værdikæde-perspektiv til udvælgelse af sektorer. Den foreløbige analyse fra IRIS Group peger på, at der
i de fleste sektorer vil være potentialer for anvendelse af big data, hvorfor
der i udvælgelsen af sektorer i stedet kan fokuseres på bl.a. betydningen for
dansk økonomi, eksport og konkurrencepres samt oplagte anvendelsesmuligheder og adgang til use cases. Jens Nyholm fremlagde derefter en liste
med brancheforslag: Fremstillingserhverv (fx maskinindustri), detail og ehandel, energi og fødevarer, samt en række boblere: Logistik/shipping, finans/forsikring og sundhed/life science. Jens Nyholms oplæg er vedlagt til
orientering.
Herefter opfordrede formanden rådet til at komme med bemærkninger. Der
var generelt opbakning til den valgte analysetilgang med et værdikædeperspektiv. mens der var en række holdninger til hvilke sektorer, der skal arbejdes videre med. Der var fortalere for alle de præsenterede brancher, hvor
der bl.a. blev argumenteret for vigtigheden af danske styrkepositioner, branchens størrelse, foregående arbejde med data, antal af underleverandører,
adgang til data, digitaliseringsparathed mv.
Det blev samtidig fremhævet, at det er vigtigt, at analysen også anlægger et
bredere erhvervspolitisk perspektiv med fokus på de generelle rammebetingelser og ikke kun ser isoleret på de valgte brancher. Det blev i den forbindelse peget på, at fx offentlige data kan bringes i anvendelse i en lang række
sammenhænge og kan bl.a. være med til at skabe transparens og mere konkurrence Jens Nyholm henviste i den forbindelse til den tidligere rapport, der
netop har fokus på de generelle rammebetingelser og det følgende behov for
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at bygge videre på denne, bl.a. ved såkaldte deep dives i enkelte brancher.
Det blev hertil foreslået, at man i stedet for et branchefokus skulle have fokus på virksomhedstyper og brug af data, hvor tre grupper blev fremhævet:
kunde/brugerdata, produkt/systemdata samt procesdata, hvor man på baggrund af kan udvælge relevante virksomhedstyper.
Endvidere blev det fremhævet, at det er vigtigt at skelne til eksisterende initiativer på området, samt internationale erfaringer.
Endelig blev det betonet, at det er vigtigt at persondata ikke må krænkes,
men ej heller bremse en potentiel udvikling på området. I den forbindelse
blev samarbejdet mellem det offentlige og det private fremhævet som vigtig
faktor herfor.
Formanden konkluderede, at det på baggrund af mødet ikke var muligt at
konkludere på valg af brancher, og at disse ikke skulle være determinerende
for rapportens opbygning, snarere eksemplificerende. Det er afgørende, at
der er fokus på de sektorer, hvor den offentlige regulering har særlig betydning, og hvor der er potentialer for reelle erhvervspolitiske tiltag.
På baggrund af drøftelsen vil formanden i dialog med sekretariatet fastlægge
rammen for IRIS Groups analyse samt de dele som sekretariatet kan arbejde
videre med.
5. Drøftelse af proces vedr. høring af ReVUS (B)
Formanden redegjorde for den fremlagte drejebog, samt opmærksomhedspunkter og rådets tilsluttede sig det fremlagte forslag.
6. Høring af ReVUS – Sjælland (B)
Vækstforumformand Jens Stenbæk præsenterede den regionale vækst- og
udviklingsstrategi for Region Sjælland, hvor vækstforas bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele indgår som en integreret del.
Efterfølgende forelagde de tre tovholdere Ane Buch, Ejnar K. Holst og Conni Simonsen deres bemærkninger til strategien, hvorefter rådet kom med opfølgende bemærkninger.
Rådet samlede bemærkninger vil fremgå det af høringssvar (eftersendes til
rådets godkendelse), der sendes til Vækstforum Sjælland som opfølgning på
drøftelsen i henhold til Danmarks Vækstråds opgaver i lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Høringssvaret skal efterfølgende besvares af
vækstforum efter et følg-eller-forklar-princip.
Afslutningsvist konkluderede formanden med opbakning fra rådet, at der var
tilfredshed med den valgte proces for høring af Danmarks Vækstråd.
7. Rammer for evaluerings-setup (B)
Punktet blev udskudt.
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger

