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Referat af 14. møde i Danmarks Vækstråd den 8. september 2009
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Vækstforumformand Carl Holst
Vækstforumformand Jørgen Christensen
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard
Direktør Katia K. Østergaard
Næstformand Lizette Risgaard
Prorektor Lykke Friis
Adm. direktør Merete Søby
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Koncernchef Tom Knutzen
Direktør Annette Toft
Adm. direktør Johnny Hansen
Borgmester Anny Winther
Direktør Poul Scheuer
Vicedirektør Ane Buch
Direktør Jørgen A. Horwitz
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Borgmester Erik Nielsen
Vækstforumformand Ulla Astmann
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Vækstforumformand Bent Hansen
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Departementschef Michael Dithmer
Erhvervsdirektør Betina Hagerup
Kontorchef Sigmund Lubanski
Fuldmægtig Rikke Wetter Olufsen
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Vicedirektør, Søren Tegen Pedersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Kontorchef Morten Hvidberg, Erhvervs- og Byggestyrelsen (pkt. 5)
Fuldmægtig Stig Nielsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen (pkt. 5)
Dagsorden
1. Velkomst ved formand Lars Nørby
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde, hvorefter dagsordenen for mødet kort blev gennemgået. Formanden fortalte
herefter kort om drøftelserne om de regionale partnerskabsaftaler om
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vækst og erhvervsudvikling, som blev gennemført i forsommeren. Direktør Betina Hagerup gav Rådet en status på de planlagte ændringer i lov
om erhvervsfremme, som tidligere har været vendt i Rådet. Endelig orienterede departementschef Michael Dithmer om det netop nedsatte
Vækstforum fremtidige rolle samt snitfladerne til Danmarks Vækstråd.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
3. Danmark tilbage på vækstsporet
På sidste møde drøftede Rådet med afsæt i indlæg fra de regionale vækstforumformænd de udfordringer, som de enkelte regioner stod overfor i
den aktuelle økonomiske situation. Formanden indledte drøftelsen med et
resume af sidste mødes drøftelse, hvor Rådet satte særligt fokus på uddannelse, forskning og udvikling og virksomhedernes generelle kompetencestruktur. Herefter drøftede Rådet de centrale udfordringer for fremover at skabe vækst i Danmark. På baggrund af drøftelsen identificerede
Rådet en række områder, som de gerne vil have belyst yderligere med
henblik på en prioritering på Rådets næste møde. Blandt andet lagde Rådet stor vægt på at få belyst problemerne omkring erhvervsuddannelserne, herunder deres kvalitet, image og indhold, selskabsskattens indflydelse på vækst, sammenhængen mellem produktivitet og forskning mm.
4. Kapital og vækstiværksættere
Formanden introducerede kort emnet om kapital og vækstiværksættere,
hvorefter han gav ordet til Vækstfondens direktør Christian Motzfeldt,
som gav Rådet en introduktion til det danske venturemarked, og hvad den
aktuelle økonomiske situation betyder for det danske venturemarked. På
baggrund af oplægget fra Christian Motzfeldt diskuterede Rådet udfordringerne for iværksættere på det nuværende kapitalmarked. Der var
enighed i Rådet om, at det var et yderst vigtigt emne, som Rådet vil arbejde videre med. Sekretariatet blev bedt om at lave et oplæg til Rådets
næste møde. Samtidig besluttede Rådet at udskyde stillingtagen til Region Hovedstadens henvendelse vedr. en kapitalfond i regi af Danmarks
Vækstråd til næste møde, hvor Rådet skal drøfte den konkurrenceudsatte
pulje.
5. Anbefalinger vedrørende det erhvervsmæssige potentiale ved velfærdsteknologi og -løsninger
Formanden introducerede kort punktet og gav så ordet til direktør Finn
Lauritzen, som orienterede om håndteringen af de indkomne høringssvar
i forhold til de udsendte anbefalinger. Herefter drøftede Rådet anbefalingerne vedrørende velfærdsteknologi med henblik på en godkendelse. I
drøftelsen blev det blandt andet pointeret, at det var vigtigt at få frem, at
arbejdet med at finde det erhvervsmæssige potentiale i ny velfærdsteknologi ikke er et nyt fænomen, men er noget, som der er blevet arbejdet med
både regionalt og nationalt i en årrække. Samtidig blev det fremhævet, at
der er et behov for at få overvejet, hvordan der kan benchmarkes på om-
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rådet. Rådet besluttede, at sekretariatet tilpasser anbefalingerne på baggrund af drøftelserne, hvorefter de sendes ud i en lynhøring med henblik
på en endelig godkendelse. Såfremt der stadig er uenigheder, vil formanden træffe endelig beslutning om, hvordan anbefalingerne skal formuleres. Endelig blev sekretariatet bedt om at overveje, hvorledes lancering
og opfølgning af anbefalingerne skal forløbe.
6. Strategi for fremme af partnerskaber og nye organisations- og arbejdsformer mellem den private og offentlige sektor
Formanden introducerede kort punktet. Herefter drøftede Rådet udkastet
til høringssvar, som sekretariatet havde udarbejdet på baggrund af de indkomne bidrag fra Rådets medlemmer. Der var generel enighed i Rådet
om, at det var et svært område at spille ind til, hvilket også afspejles i
høringssvaret. Rådet drøftede i det lys, hvad der kunne gøres for skærpe
høringssvaret. Blandt andet blev behovet for at fremhæve det erhvervsmæssige potentiale på området nævnt, som en vinkel Rådet kunne bruge i
høringssvaret, herunder bl.a. gennem en reference til Rådets arbejde med
velfærdsteknologi.
8. Eventuelt
Formanden mindede Rådet om, at årets sidste møde afholdes den 3.-4.
december 2009 på Hotel Hesselet.

