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1. Velkomst og orientering
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen, orienterede om afbud mv.
Siden sidste møde er tidligere formand for syddansk vækstforum, Carl Holst,
udtrådt af Danmarks Vækstråd. Danmarks Vækstråd har udpeget Stephanie
Lose som nyt rådsmedlem fra syddansk vækstforum.
Endvidere er der som følge af valg på LO’s kongres 2015 forekommet ændringer i LO’s ledelse. I den forbindelse har næstformand Nanna Højlund
overtaget ansvaret for bl.a. det erhvervs- og vækstpolitiske område og indtræder dermed som nyt medlem i Danmarks Vækstråd.
Hos Dansk Erhverv er adm. direktør Christian Ingemann udtrådt af Danmarks Vækstråd. Dansk Erhverv har indstillet underdirektør Niels Milling
som afløser for Christian Ingemann.
2. Godkendelse af referat af 30. 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 regeringens tiltræden i juni 2015, herunder om udspillet ”Vækst og udvikling i
hele Danmark”, fokusering af forskningsmidlerne, indførelsen af ny erhvervsrettet lovgivning, som træder i kraft to gange årligt (hhv. 1. januar og
1. juli), nedsættelsen af et særligt EU-implementeringsråd og EUimplementeringsudvalg, der skal bidrage til at minimere overimplementering
af EU-lovgivning.
Endvidere informerede departementschefen om kommende indsatser, herunder nye erhvervsstrategier, lancering af en iværksætterstrategi i 2016, videreførelsen af produktionspanelets arbejde og gennemførelsen af panelets anbefalinger samt arbejde omkring deleøkonomi mv.
Efterfølgende havde rådet mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til
departementschefen.
4. Drøftelse af ReVUS – Syddanmark (B)
Vækstforumformand Stephanie Lose præsenterede syddansk vækstforums
udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Det bemærkes, at den
offentlige høring af Syddanmarks ReVUS er afsluttet og Danmarks Vækstråd afgav i juni 2015 på baggrund af en skriftlig høring sine anbefalinger til
den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Drøftelsen på mødet tog derfor
udgangspunkt i det fremadrettede perspektiv, herunder på strategiens udmøntning og implementering.
Vækstforumformand Stephanie Lose præsenterede bl.a. de strategiske rammer i den syddanske regionale vækst- og udviklingsstrategi, der har fokus på
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tre konkrete indsatsområder, herunder bæredygtig energi, sunheds- og velfærdsinnovation samt oplevelseserhverv. Hertil suppleres de tre indsatsområder med brede indsatser, et stigende fokus på internationalisering samt en
yderområde indsats.
Herefter forelagde de to tovholdere Nanna Højlund og Hanne Schou deres
bemærkninger til strategien. Tovholderne gjorde bl.a. opmærksom på vigtigheden i at indtænke produktions- og fremstillingsindustrien i de tre syddanske indsatsområder, tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft som et
nødvendigt og væsentligt element at adressere i handlingsplanen, betydningen af tilgængelighed og gode infrastrukturmuligheder i forhold til uddannelsesinstitutioner, væsentligheden i at samarbejde på tværs af regioner, vigtigheden af offentlig-privat samarbejde, et voksende behov for samspil mellem uddannelse og kompetencer samt behovet for at udvikle en metode til at
udbrede design og designprocesser til øvrige landsdele udenfor Region Syddanmark. Vækstforumformand Stephanie Lose havde løbende mulighed for
at kommentere på bemærkningerne.
Efterfølgende kom rådet med op-følgende bemærkninger.
5. Drøftelse af ReVUS – Midtjylland (B)
Vækstforumformand Bent Hansen præsenterede Region Midtjyllands udkast
til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Det bemærkes, at den offentlige høring af Region Midtjyllands ReVUS er afsluttet og Danmarks Vækstråd afgav i juni 2015 på baggrund af en skriftlig høring sine anbefalinger til
den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Drøftelsen på mødet tog derfor
udgangspunkt i det fremadrettede perspektiv, herunder på strategiens udmøntning og implementering.
Vækstforumformand Bent Hansen præsenterede bl.a. de fire indsatsområder
i den midtjyske regionale vækst- og udviklingsstrategi, heriblandt bæredygtig omstilling, sammenhængende byudvikling, viden og kompetencer samt
fokuseret vækst. Der er i den regionale vækst- og udviklingsstrategi lagt særligt vægt på de midtjyske produktionserhverv, som er et bærende element i
de fire indsatser.
Herefter forelagde de to tovholdere Niels Milling og Niels Jørgen Hansen
deres bemærkninger til strategien. Tovholderne kommenterede bl.a. behovet
for at have en klar handlings- og implementeringsplan for den midtjyske vision”Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion”, hvilket
indebærer, at vækstforum Midtjylland får aktiveret og understøttet de dygtigste brancher og aktører i Region Midtjylland samt at indsatserne både
adresseres tværregionalt og internationalt. Derudover blev der drøftet procedure i forhold til udbudsprocesser, interaktion mellem vækstforum og Business Regions, den strategiske betydning af en god iværksætterkultur i Region Midtjylland samt prioriteringen mellem mere målrettede fokusområder
(styrkepositioner og stærke klynger) og den bredere erhvervsindsats. Vækst-
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forum Bent Hansen havde løbende mulighed for at kommentere på bemærkningerne.
Efterfølgende kom rådet med op-følgende bemærkninger.
6. Drøftelse af indsatser på tværs af regioner (B)
LB Analyse gennemførte i efteråret 2014 en kortlægning af tværregionale
indsatser. Kortlægningen viste, at de regionale vækstfora samarbejder på
mange områder, ligesom den viste, at der er områder, hvor det ikke er relevant eller giver merværdi at samarbejde. Analysen viste dog også, at der vil
være områder, hvor det kan være relevant at samarbejde.
I forhold til de udfordringer, som vækstfora adresserer i de erhvervsrettede
dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier, peger LB analyse på to
områder, hvor samarbejde vurderes at have et særligt potentiale, som kan
høstes, når de rette forudsætninger er til stede: Arbejdsdeling og programmer.
Arbejdsdeling er især relevant i forhold til den regionale specialisering,
mens programformen kan være relevant, når generiske udfordringer på tværs
af vækstfora skal håndteres.
Forud for mødet havde Danmarks Vækstråd udarbejdet en række anbefalinger til drøftelse, herunder at der igangsættes obligatoriske forundersøgelser
af erfaringer i andre regioner ved større projekter, at alle regionale vækstfora
åbner indsatser til gavn for specifikke erhvervsområder for deltagelse af
virksomheder i hele landet, at de regionale vækstfora systematisk drøfter
forslag til nye tværregionale initiativer med andre vækstfora inden for udvalgte styrkepositioner samt at de regionale vækstfora af hensyn til virksomhederne tydeliggør den regionale specialisering.
Selve drøftelsen af anbefalingerne blev kortfattet grundet tidsmæssige omstændigheder. Der var dog enighed i rådet om, at der er potentialer i samarbejde, som i højere grad bør udnyttes, samtidig med at der fastholdes en respekt for de regionale kendetegn. Danmarks Vækstråd vil om et år gøre status på indsatsen på tværs af regionerne. Desuden var tilbagemeldingen fra
rådet, at den tværgående koordineringsindsats skal være så lavpraktisk som
muligt, hvor de enkelte vækstfora fremadrettet er opmærksomme på at formidle og dele vigtige budskaber med hinanden, herunder på vækstforas møder.
7. Mere fokuserede regionale vækstpartnerskabsaftaler
Dette punkt blev ikke drøftet på mødet grundet tidsmæssige omstændigheder. En drøftelse af kommende vækstpartnerskabsaftaler for 2016-2017 kan
drøftes på næstkommende møde.
8. Drøftelse med erhvervs- og vækstministeren
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Erhvervs- og vækstministeren var inviteret til at holde oplæg om udspillet
”Vækst og udvikling i hele Danmark” for Danmarks Vækstråd. Regeringens
strategi for et mere sammenhængende Danmark bygger på fem veje til vækst
og udvikling, hvilket indebærer, at der skal skabes bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet, der skal sikres gode vilkår for produktion og
investeringer, planloven skal liberaliseres, der skal være gode muligheder
for at bo og leve i hele Danmark og der skal være bedre balance i fordelingen af statslige arbejdspladser. Vækstudspillet lanceres mandag d. 23. november 2015.
Endvidere præsenterede ministeren tankerne bag en kommende luftfartspolitisk strategi med lancering i foråret 2016, et servicetjek af fingerplanen for
Region Hovedstaden, gennemførelsen af størstedelen af 16-punkts-planen,
der skal være med til at skabe bedre vilkår på landbrugs- og fødevareområdet, regeringens målsætning om at lette de erhvervsøkonomiske byrder med
3 mia. kr. frem mod 2020, fortsættelse af virksomhedsforums arbejde med at
skabe enklere regler for erhvervslivet, prioriteringen af dansk turismepolitik
mv.
Efterfølgende havde rådet mulighed for at stille op-følgende spørgsmål til
ministeren.
9. Eventuelt
Formanden oplyste, at næste møde, som også tidligere meldt ud, afholdes
onsdag d. 2. marts 2016.

