Referat af det 29. møde i Danmarks Vækstråd den 11. december 2014
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Formand Lars Nørby Johansen
Vækstforumformand Jens Stenbæk, Region Sjælland
Vækstforumformand Bent Hansen, Region Midtjylland
Vækstforumformand Ulla Astman, Region Nordjylland
Borgmester Lene Kjeldgaard Jensen, Thisted Kommune
Kommunalbestyrelsesmedlem Lauge Larsen, Morsø Kommune
Direktør Conni Simonsen, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet
Adm. direktør Johnny Hansen, Umove
Adm. Direktør Pia Bech Mathiesen, Universe
Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
Direktør Lone Saaby, Landbrug & Fødevarer
Adm. direktør Ane Buch, Håndværksrådet
Direktør Berit Vinther, DI
Adm. Direktør, Per Bremer Rasmussen, Forsikring & Pension
Formand Finn R. Larsen, Akademikerne som suppleant for Kent Petersen
Adm. direktør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ som suppleant for Lars StorrHansen
Borgmester Ib Kristensen som suppleant for Carl Holst
Underdirektør Niels Milling, Dansk Erhverv som suppleant for Christian T.
Ingemann
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Vækstforumformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden
Vækstforumformand Carl Holst, Region Syddanmark
Næstformand Kent Petersen, FTF
Direktør Christian T. Ingemann, Dansk Erhverv
Adm. direktør Peter Kürstein, Radiometer
Politisk sekretær Ejner K. Holst, LO
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri
Til stede fra Erhvervs- og Vækstministeriet:
Departementschef Michael Dithmer (under pkt. 1-4)
Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard
Kontorchef Sigmund Lubanski
Fuldmægtig Lin Krarup
Specialkonsulent Ida Kragh-Ryding (under pkt. 4)
Til stede fra Erhvervsstyrelsen:
Chefkonsulent Pernille Von Lillienskjold (under pkt. 5 og 6)
Specialkonsulent Susanne Johansen (under pkt. 5 og 6)
Til stede fra Bornholms Regionskommune
Borgmester Winni Grosbøll (under pkt. 6)
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1. Velkomst og orientering
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen, orienterede om afbud mv.
2. Godkendelse af referat af 28. møde i Danmarks Vækstråd (B)
Der var ingen bemærkninger til referatet.
3. Orientering fra departementschefen (O)
Departementschefen gav en kort orientering om aktuelle sager siden sidst,
herunder om den nye finanslov 2015, de regionale vækstpartnerskaber, der
alle afsluttes inden jul, offentliggørelsen af vækstplan for digitalisering i
Danmark (fremsendes til rådet), samt om regeringens nedsatte produktionspanel. Fsva. sidstnævnte inviterede departementschefen rådet til den konference, der afholdes d. 27. februar, som vil have fokus på fremtidens muligheder inden for avanceret produktion. Der vil blive fremsendt invitation til
rådet.
4. Drøftelse af udkast til oplæg og Rådets anbefalinger om Big Data
(Datadreven udvikling og vækst) (B)
Formanden orienterede om, at den analyse af potentialer og udfordringer ved
Big Data i udvalgte sektorer som Danmarks Vækstråd igangsatte på rådets
møde den 12. september 2014 nu foreligger. Sekretariatet har på baggrund
heraf udarbejdet et udkast til oplæg og anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst.
Anbefalingerne er udarbejdet som generelle anbefalinger, der går på tværs af
brancher, som der også blev lagt op til på rådets sidste møde.
Rådet bakkede op om udkastet, men havde en række overordnede kommentarer, herunder et ønske om, at anbefalinger fremstår mere skarpe og nytænkende. Endvidere blev der givet en række specifikke kommentarer, herunder
særligt med fokus på, hvordan vi håndterer dilemmaet mellem sikkerhed i
persondata samt øget og effektiv brug af disse. Det blev bemærket, at vi i
Danmark har været gode til at indsamle data på en fornuftig måde og anvende dette til fx at forbedre behandlingen i sundhedssystemet. Det blev i den
forbindelse bemærket, at anbefalingerne med fordel kan forholde sig til, at
stat, regioner og kommuner har indgået et grunddataprogram, hvor en del af
de offentlige data, der er interessante ift. Big Data stilles til rådighed via
grunddata-platformen, Datafordeleren. Endvidere blev det fremhævet, at der
i endnu højere grad bør være fokus på opmærksomhedsskabelse og øget
kendskabsgrad til potentialerne ved datadreven udvikling og vækst, fx via
erhvervsfremmesystemet. Endelig var der fokus på vigtigheden af uddannelsesperspektivet, som i højere grad bør fremgår af anbefalingerne.
Det blev besluttet, at sekretariatet på baggrund af drøftelsen vil udarbejde et
opdateret udkast som vil blive sendt i skriftlig høring i rådet inden offentliggørelse i starten af det nye år. Der blev endvidere opfordret til at medlem-
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merne kunne sende skriftlige input og kommentarer til sekretariatet, hvis ønsket.
5. Høring af ReVUS – Nordjylland (B)
Vækstforumformand Ulla Astman præsenterede Vækstforum Nordjyllands
bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Efterfølgende forelagde de tre tovholdere Johnny Hansen, Lone Saaby og
Claus Jensen deres bemærkninger til strategien, hvorefter rådet kom med opfølgende bemærkninger.
Rådets samlede bemærkninger vil fremgå af det høringssvar, der sendes til
Vækstforum Nordjylland 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-ellerforklar-princip.
6. Høring af BUS – Bornholm (B)
Regionsborgmester Winni Grosbøll fremlagde på vegne af Bornholms
Vækstforum bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele af den bornholmske
udviklingsstrategi (BUS).
Efterfølgende forelagde de to tovholdere Berit Vinther og Pia Bech Mathiesen deres bemærkninger til strategien, hvorefter rådet kom med opfølgende
bemærkninger.
Rådets samlede bemærkninger vil fremgå af det høringssvar, der sendes til
Bornholms Vækstforum 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-ellerforklar-princip.
7. Eventuelt
Ingen bemærkninger

