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Referat af 15. møde i Danmarks Vækstråd den 4. december 2009
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Vækstforumformand Jørgen Christensen
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard
Vækstforumformand Ulla Astmann
Borgmester Erik Nielsen
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Direktør Katia K. Østergaard
Næstformand Lizette Risgaard
Adm. direktør Merete Søby
Adm. direktør Johnny Hansen
Direktør Poul Scheuer
Direktør Ane Buch
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Vækstforumformand Bent Hansen
Vækstforumformand Carl Holst
Prorektor Lykke Friis
Adm. direktør Lars Storr-Hansen
Koncernchef Tom Knutzen
Direktør Annette Toft
Borgmester Anny Winther
Direktør Jørgen A. Horwitz
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Erhvervsdirektør Betina Hagerup
Kontorchef Sigmund Lubanski
Fuldmægtig Rikke Wetter Olufsen
Sekretær Carina Lintrup Larsen
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Vicedirektør, Søren Tegen Pedersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dagsorden
1. Velkomst ved formand Lars Nørby
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde, hvorefter formanden gav ordet til direktør Betina Hagerup, som kort orienterede
rådet om resultatet af forhandlingerne om globaliseringsreserven. Formanden gav herefter en kort status på de planlagte ændringer i lov om
erhvervsfremme, som tidligere har været vendt i rådet. Dernæst konklu-
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derede formanden på den tidligere offentliggørelse af rådets anbefalinger
vedrørende erhvervspotentiale ved velfærdsteknologi og -løsninger. Formanden beklagede, at offentliggørelsen af Rådets anbefalinger havde haft
så ringe gennemslagskraft i medierne og anbefalede, at det nye råd sikrer
en mere slagkraftig lancering af rådets anbefalinger. Endelig gennemgik
formanden kort dagsordenen for dagens møde.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
3. Danmark tilbage på vækstsporet
Formanden introducerede de fem temaer (kapital og vækstiværksættere,
tiltrækning af udenlandske investeringer, grøn vækst og klima, uddannelse og kompetenceudvikling i regionerne og nye vækstmarkeder), som
rådet skulle drøfte under punktet.
Kapital og vækstiværksættere
Formanden gav ordet til lektor Michael Dahl, som fortalte rådet om hovedbudskaberne i den analyse af iværksættere, som han og to ph.d.studerende har gennemført for Rockwoolfonden. Herefter drøftede rådet
de centrale pointer i analysen samt hvilken rolle, rådet kan have i forhold
til at bidrage til, at Danmark får flere vækstiværksættere. Rådet enedes
om, at analysen havde nogle spændende pointer, som burde undersøges
nærmere samt indarbejdes i det videre arbejde for at fremme vækstiværksættere. Formanden bad derfor sekretariatet om at arbejde videre
med to elementer: 1) hvordan kan man lette overgangen for fra spin-off
til selvstændig virksomhed og 2) hvordan kan rådgivningen effektiviseres
og målrettes. Generelt var der opbakning til i rådet, at der blev arbejdet
videre med dette emne med henblik på at komme med nogle policyanbefalinger i det nye år.
Tiltrækning af udenlandske investeringer
Der var enighed i rådet om, at tiltrækning af udenlandske investeringer er
vigtig for dansk økonomi, men at der samtidig er en lang række aktører
både nationale og regionale aktører, som arbejder med denne problemstilling. Derfor var rådet enige i, at der ikke umiddelbart skulle arbejdes videre med dette tema, men samtidig bad rådet sekretariatet identificere de
områder, hvor Danmarks Vækstråd evt. kunne byde ind.
Grøn vækst og klima
Der var stor enighed i rådet om vigtigheden af grønne løsninger og de
muligheder, der lå heri for at skabe vækst i Danmark. Rådet havde dog
samtidig den opfattelse, at der er mange aktører, som på nuværende tidspunkt markerer sig på denne bane blandt andet regeringens vækstforum.
Derfor var det vigtigt at overveje, hvad der kunne være Danmarks
Vækstråds særlige rolle i forhold til denne indsats. Rådet bad sekretariatet
om at undersøge, hvad Danmarks Vækstråd eventuelt kan bidrage til her.
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Uddannelse og kompetenceudvikling i regionerne
Rådet var enig i vigtigheden af dette emne, og at det var vigtigt, at rådet i
sit videre arbejde havde fokus på indsatsen for uddannelse- og kompetenceudvikling, herunder i særdeleshed den regionalt forankrede indsats.
Rådet pegede blandt andet på, at frafald på ungdomsuddannelserne og
mulighederne for at sikre, at de rigtige uddannelsestilbud er til stede,
skulle være vigtige fokusområder. Rådet bad derfor sekretariatet om at
undersøge den regionale vinkel i denne problemstilling mere indgående.
Nye vækstmarkeder
Rådet drøftede kort vigtigheden af nye vækstmarkeder og muligheden
for, at Danmarks Vækstråd satte fokus på dette område i sammenhæng
med diskussionen af kapital og vækstiværksættere.
Formanden samlede herefter op på diskussionerne. Formanden konkluderede, at rådet i det kommende år vil se nærmere på temaerne kapital og
vækstiværksætter samt uddannelses og kompetenceudvikling i regionerne
med henblik at komme med en række policy-anbefalinger. Samtidig bad
rådet sekretariatet undersøge hvilke regionale vinkler, der kan være i de
fem temaer med henblik på at komme med en række anbefalinger til de
regionale vækstforas arbejde med nye erhvervsudviklingsstrategier.
4. Projekter til den konkurrenceudsatte pulje 2009
Formanden gav indledningsvist ordet til direktør Finn Lauritzen, som
orienterede om baggrunden for indstillingen af de udvalgte projekter,
samt hvad der lå til grund for Erhvervs- og Byggestyrelsens indstilling.
Rådet drøftede herefter den prioriterede indstilling. Blandt andet rejste
enkelte af rådets medlemmer spørgsmål i forhold til prioriteringen af projektansøgningen ”Relocationprogram”. Desuden rejste Ulla Astmann
spørgsmålet, om der for at muliggøre midler til dette projekt, kan byttes
midler under Socialfondens prioritet 2 med midler fra prioritet 1. Finn
Lauritzen tilkendegav, at spørgsmålet om at bytte midler mellem prioritet
1 og 2 efter hans vurdering vil kræve nøjere overvejelser.
På baggrund af drøftelserne blev det aftalt, at rådet kan støtte de to projekter, som Erhvervs- og Byggestyrelsen havde indstillet til godkendelse.
Styrelsen vil endvidere se på ansøgningen om ”Relocation” igen for at
sikre sig, at der ikke var oplysninger eller beslutninger, som var blevet
overset. Såfremt der kommer oplysninger frem, som giver anledning til
en anden indstilling vedr. dette projekt, vil disse blive fremlagt for rådet.
5. Temaer til den konkurrenceudsatte pulje 2010
Rådet aftalte, at temaerne til den konkurrenceudsatte pulje for 2010 sendes i høring blandt rådets medlemmer. Herefter vælges hvilke temaer, der
skal udbydes med henblik på offentliggørelse af temaerne før jul.
6. Årets arbejde i Danmarks Vækstråd
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Rådet aftalte, at sekretariatet udarbejder et notat om rådets erfaringer efter
høring af rådets medlemmer, som kan videregives til det råd, som tiltræder efter årsskiftet. Erfaringsindsamlingen fra rådets medlemmer vil ske
på baggrund af en række spørgsmål, som rådets medlemmer skal svare
på.
7. Eventuelt
Formanden takkede Rådets medlemmer for opbakning og engagement
som afslutning på det nuværende Råds valgperiode

