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1. Velkomst og godkendelse af referat af 34. møde i Danmarks Vækstråd v. formanden (O)
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen, orienterede om afbud mv.
Formanden berettede først om Danmarks Vækstråds lanceringen af rapporten om kvalificeret arbejdskraft. Lanceringen skete på en større anlagt konference under overskriften ”Kvalificeret arbejdskraft 2025” hos Dansk Erhverv d. 1. december 2016. Med over 240 konferencedeltagere formåede
Danmarks Vækstråd at skabe både en slagkraftig dagsorden og en brændende platform omkring manglen på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Selvom Rådet internt havde nogle diskussioner om DREAMs metodiske forudsætninger og projekteringer bag det fremtidige arbejdskraftbehov, så formåede Danmarks Vækstråd at skabe et enormt politisk fokus på dette vigtige
tema.
Sekretariatet har umiddelbart efter lanceringen af rapporten modtaget mange
positive tilbagemeldinger fra interessenter i hele landet. Desuden har den
nye regering et stort fokus på den stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, herunder behovet for flere digitale kompetencer samt potentialet
ved at rekruttere og fastholde kvalificeret international arbejdskraft.
Formanden bemærkede, at det vil være oplagt for regeringen at følge op på
Rådets anbefalinger i kommende vækstpartnerskabsaftaler med regeringen.
Rådet havde ingen bemærkninger til referatet fra det 34. møde i Danmarks
Vækstråd d. 28. september 2016.
2. Orientering om aktuelle sager fra Erhvervsministeriet (O)
Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard orienterede bl.a. om, at regeringen efter
indgåelsen af aftalen om en ny model for boligbeskatning nu begynder at fokusere på dagsordenen frem mod 2025. Endvidere berørtes regeringens opfølgning på udspillet om Vækst og udvikling i hele Danmark, samt at Erhvervsministeriet pt. drøfter indgåelsen af vækstpartnerskabsaftaler med de
regionale vækstfora. Afslutningsvis blev det nævnt, at regeringen snarest vil
nedsætte et forenklingsudvalg for erhvervsfremmeindsatsen, som skal se på
mulighederne for at gøre erhvervsfremmesystemet mere fokuseret mod virksomhedernes behov.
3. Opfølgning på Danmarks Vækstråds rapport, anbefalinger og konference om kvalificeret arbejdskraft (B)
Formanden præsenterede Rådet for erhvervsministerens brev af 5. maj 2017,
hvori ministeren på vegne af regeringen kvitterer for Danmarks Vækstråds
anbefalinger fra rapporten om kvalificeret arbejdskraft. I brevet fremhæves
det bl.a., at Rådets anbefalinger er meget relevante, og ministeren hæfter sig
særligt ved de anbefalinger, som har et digitalt sigte. Brevet er vedlagt en
oversigt fra april 2017, som redegør for ministeriernes opfølgning på anbefa-
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lingerne, hvoraf det fremgår, at regeringen overordnet har god fremdrift i
opfølgningen.
På den baggrund opfordrede formanden rådsmedlemmerne til at redegøre
for, hvilke af Rådets anbefalinger regeringen bør have særlig fokus på, og
hvilke anbefalinger som rådsmedlemmernes organisationer ønsker at følge
op på.
Det blev på drøftelsen fremhævet, at der den seneste tid var blevet lanceret
en række analyser, rapporter og anbefalinger til regeringen fra bl.a. vækstteams og organisationer, såsom Danmarks Vækstråd. På den baggrund var behovet for nye tiltag nu kendt, og regeringen bør derfor følge op på de afgivne anbefalinger.
Rådet understregede, at regeringen særligt bør fokusere på udviklingen og
etableringen af en dansk teknologipagt, som bl.a. er anbefalet af Danmarks
Vækstråd og Digitalt Vækstpanel. En teknologipagt vil kunne øge kompetenceniveauet inden for særligt det digitale, tekniske og naturvidenskabelige
område. Regeringen blev bl.a. opfordret til at tage afsæt i erfaringerne fra
Holland. Der blev ligeledes udtrykt opbakning blandt rådsmedlemmerne til,
at deres organisationer ville understøtte tilblivelsen af en teknologipagt i
samarbejde med staten.
Rådet påpegede endvidere, at regeringen bør adressere den stigende mangel
på faglært arbejdskraft og den fortsat lave søgning til erhvervsuddannelserne. Det blev bl.a. påpeget, at efterspørgslen og uddannelsesmønsteret var
meget forskelligt på rundt om i landet, hvorfor det var vigtigt med forskelligartede tilbud og indsatser i de forskellige regioner. Det blev understreget,
at rådsmedlemmernes organisationer løbende understøttede indsatsen for at
øge søgningen til erhvervsuddannelserne og mulighederne for opkvalificering af arbejdsstyrken.
Med afsæt i Rådets drøftelse udarbejdes en udtalelse til regeringen, som vil
blive sendt i høring blandt rådsmedlemmerne.
4. Præsentation af anbefalinger til regeringen fra Vækstteam for life
science og Digitalt Vækstpanel v/. Liselotte Højgaard og Claus Jensen
(O)
Oplæg og drøftelse af anbefalinger fra Vækstteam for life science
Under dette punkt gav formanden først ordet til professor og medlem af
Vækstteamet for life science, Liselotte Højgaard. Højgaard præsenterede
vækstteamets arbejde og anbefalinger til regeringen, som blev lanceret d. 31.
marts 2017.
Vækstteamets anbefalinger tager afsæt i temaerne, (i) forskning og klinisk
forskning, (ii) sundheds-it og data, (iii) godkendelse, mærkning og overvågning, (iv) kvalificeret arbejdskraft, (v) kommercialisering af forskning, (vi)
kapital, (vii) produktion, (viii) smidigt og innovationsfremmende hjemme-
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marked, (ix) internationalisering, (x) opfølgning på vækstteamets anbefalinger. Anbefalingerne vil indgå i regeringens kommende vækstplan for life
science, som forventes lanceret senere på året.
Efter oplægget opfordrede formanden rådsmedlemmerne til at spørge ind til
vækstteamets anbefalinger og komme med forslag til, hvilke af anbefalingerne som regeringen bør have særlig fokus på i udarbejdelsen af en kommende vækstplan for life science.
Under drøftelsen blev anbefalingerne rost af Rådet, og der blev bl.a. spurgt
ind til, hvilke af anbefalingerne, som var vigtigst at følge op på. Højgaard
fremhævede, at anbefalingerne supplerede hinanden, men at det var vigtigt
at investere og understøtte forskningsindsatsen inden for life science, hvis
Danmark fortsat skal være blandt de bedste forskningsmiljøer i verden. Tiltrækningen af højuddannet arbejdskraft til branchen bør bl.a. forbedres.
Rådet påpegede, at regeringen særligt burde have fokus på udviklingen af et
stærkt hjemmemarked for life science-produkter, hvor specielt regioner og
kommuner varetager en stor rolle. Der bør desuden foretages yderligere investeringer i nye teknologier og etableres én indgang til de kliniske forskningsmiljøer gennem partnerskabet NEXT. Disse tiltag vil kunne medvirke
til, at Danmark fortsat kan fastholde sin position på verdensmarkedet.
Oplæg og drøftelse af anbefalinger fra Digitalt Vækstpanel
Under dette punkt gav formanden ordet til formand for Dansk Metal samt
medlem af Digitalt Vækstpanel og Danmarks Vækstråd, Claus Jensen. Jensen præsenterede vækstpanelets anbefalinger, som blev overdraget til regeringen d. 9. maj 2017.
Anbefalingerne tager afsæt i fire indsatsområder, (i) digitale kompetencer til
alle, (ii) attraktivt digitalt vækstmiljø, (iii) proaktive rammer for digitalisering, (iv) digital begejstring og ansvarlighed. Regeringen vil bruge anbefalingerne til at fremlægge en samlet strategi for Danmarks digitale vækst
samt i arbejdet i Disruptionrådet - Partnerskab for Danmarks fremtid.
Efter oplægget opfordrede formanden rådsmedlemmerne til at spørge ind til
vækstpanelets anbefalinger og komme med forslag til, hvilke af anbefalingerne som regeringen bør have særlig fokus på i udarbejdelsen af en kommende strategi for digital vækst.
På Rådets efterfølgende drøftelse roste rådsmedlemmerne vækstpanelets arbejde, og det blev bl.a. understeget, at lovgivningen i Danmark løbende bør
justeres i lyset af den digitale udvikling. Ellers risikerer Danmark at gå glip
af det store vækstpotentiale, som nye digitale løsninger og virksomhedstyper
kan bidrage med. Det blev endvidere fremhævet, at digitalisering fyldte meget på de forskellige organisationers politiske dagsorden, og at der bl.a. var
et fortsat behov for styrkelse af mobildækningen rundt om i landet.
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Rådet understegende desuden vigtigheden i, at der kom fokus på udviklingen af elevernes digitale kompetencer allerede i folkeskolen, samt at regeringen har særligt fokus på de små og mellemstore virksomheders digitale
udvikling. Det blev bl.a. understreget, at man kunne understøtte den digitale
kompetenceudvikling i SMV’er med rotationsforløb og gennem erhvervsfremmeindsatsen.
5. Indsatser under den nationale pulje (B)
Erhvervsministeren udmelder temaer for anvendelsen af de midler under
Regional- og Socialfonden, der er afsat til den nationale pulje – efter høring
af Danmarks Vækstråd. Rådet blev ved mødet hørt om temaet ”Social inklusion”. Erhvervsministeren ønsker, at midlerne til ”Social inklusion” anvendes til at støtte til rådgivnings-, netværks- og udviklingsaktiviteter for socialøkonomiske virksomheder. Formålet er, at de socialøkonomiske virksomheder bringer udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet. Der er i programmet afsat 23,2 mio. kr. til indsatsen. Rådet blev på det 35. møde hørt om indsatsen.
Det blev under drøftelsen anført, at det kan være en udfordring at udmønte
socialfondsmidler til social inklusion grundet de restriktioner, som midlerne
er pålagt. Rådet opfordrede desuden ministeren til at undersøge, om midlerne kunne benyttes i alle former for virksomheder, så socialøkonomiske virksomheder ikke opnår unfair konkurrencefordele i forhold til de øvrige virksomheder på markedet. Rådet opfordrede desuden Erhvervsstyrelsen til at
rådføre sig med Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst i forbindelse
med en evt. justering af projektet.
Erhvervsministeriet har taget input og bemærkninger til efterretning og inkorporerer dem i det fremadrettede arbejde med temaet. Et revideret udkast
vil blive fremsendt til skriftlig høring i Rådet.
6. Erhvervsministeren orienterer om regeringens politiske prioriteter
for 2017 (O)
Erhvervsministeren var inviteret til at præsentere regeringens erhvervspolitiske prioriteter. I oplægget tog ministeren afsæt i regeringens ambitioner om
et Danmark i vækst og præsenterede regeringens kommende indsatser inden
for (i) digitalisering, (ii) iværksætteri, (iii) bedre rammevilkår og global
økonomi samt (iv) vækst og udvikling i hele Danmark.
Endvidere præsenterede ministeren sine ambitioner om en mere effektiv offentlig turismeindsats samt tankerne bag regeringens kommende opfølgning
på eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen, herunder at det vil blive bunden
opgave for alle aktører at medvirke til at gøre systemet mere enkelt og effektivt.
Efterfølgende havde Rådet mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til
ministeren.
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7. Eventuelt
Formanden oplyste, at Rådets næste planlagte møde er onsdag d. 6. september 2017, samt at Rådets sekretariat snarest muligt vil påbegynde processen
med udpegning af nye medlemmer af Rådet for perioden 2018-2022.

