Referat af det 36. møde i Danmarks Vækstråd den 6. september 2017
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Formand for Danmarks Vækstråd, Lars Nørby Johansen
Formand for Vækstforum Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen
Formand for Vækstforum Midtjylland, Bent Hansen
Formand for Vækstforum Sjælland, Jens Stenbæk
Formand for Vækstforum Nordjylland, Ulla Astman Nielsen
Medlem af Vækstforum Syddanmark, Ib Kristensen (suppleant)
Medlem af byrådet, Henrik Jørgensen, Hjørring Kommune (suppleant)
Adm. direktør, Søren K. Vilby, Micro Matic A/S
Direktør, Conni Simonsen, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet
Adm. direktør, Ulrik Nødgaard, Finansrådet
Forbundsformand, Claus Jensen, Dansk Metal
Vicedirektør, Kent Damsgaard, DI
Underdirektør, Niels Milling, Dansk Erhverv
Næstformand, Nanna Højlund, LO
Adm. direktør, Ane Buch, Håndværksrådet
Næstformand, Kent Petersen, FTF
Erhvervspolitisk chef, Morten Holm Østergaard, Landbrug Fødevarer (suppleant)
Adm. direktør, Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ (suppleant)
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Formand for Syddansk Vækstforum, Stephanie Lose, Region Syddanmark
Byrådsmedlem Jytte Høyrup, Frederikshavn Kommune
Kommunalbestyrelsesmedlem, Lauge Larsen, Morsø Kommune
Adm. direktør, Rikke Gandrup, Color Hotel Skagen
Adm. direktør, Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri
Adm. direktør, Johnny Hansen, Umove A/S
Områdedirektør, Morten Høyer, Landbrug & Fødevarer
Til stede fra Erhvervsministeriet:
Erhvervsdirektør, Jens Lundsgaard
Kontorchef, Andreas Blohm Graversen
Fuldmægtig, Ulla Lieberkind (ref.)
Kontorchef Julie Sonne (dagsordenens punkt 3)
Fuldmægtig Rasmus Rønne Nielsen (dagsordenens punkt 3)
Kontorchef Martin Madsen (dagsordenens punkt 4)
Specialkonsulent Uffe Lembo (dagsordenens punkt 4)
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1. Velkomst og godkendelse af referat af 35. møde i Danmarks Vækstråd v. formanden (O)
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen, orienterede om nyudpegede medlemmer, afbud mv.
Rådet havde ingen bemærkninger til referatet fra det 35. møde i Danmarks
Vækstråd d. 28. september 2016.
2. Orientering om aktuelle sager fra Erhvervsministeriet (O)
Departementschef Michael Dithmer orienterede bl.a. om, at det generelt går
godt i dansk økonomi, hvorfor regeringen blandt andet har sat fokus på at
skabe langsigtede strukturforbedringer, hvilket bl.a. ses i det netop lancerede
erhvervs- og iværksætterudspil, Jobreform II og finanslovsforslag. I efteråret
kommer iværksætterpanelet med sine endelige anbefalinger og regeringen
forventes at lancere, hvordan man vil følge op på anbefalingerne fra Vækstteam for Life science og Det blå Danmark samt at komme med en strategi
for Danmarks digitale vækst samt for deleøkonomi.
3. Drøftelse af iværksætteri (O)
Formanden bød velkommen til Tommy Ahlers, formand for Iværksætterpanelet, og så frem til at høre, hvad panelet har fundet af udfordringer og indsatsområder, der kan få flere vækstvirksomheder til at vokse og blive i
Danmark. Formanden bød ligeledes velkommen til Louise Ferslev, medlem
af Iværksætterpanelet, der ville sætte ekstra fokus på de digitale vækstiværksætteres udfordringer i forhold til mangel på arbejdskraft, jf. Rådets rapport
om arbejdskraft fra december 2016.
Tommy Ahlers beskrev, at Iværksætterpanelet i første runde har fokuseret på
”kapital og talent”. En række af panelets anbefalinger er givet til erhvervsministeren – og regeringen har fulgt op på en række anbefalinger i sit erhvervs- og iværksætterudspil samt finanslovsudspil. Panelets samlede anbefalinger forventes offentliggjort ultimo september.
Tommy Ahlers beskrev indledningsvist, at vækstiværksætterne er vigtige for
udviklingen i økonomien og at iværksætterne som udgangspunkt gerne vil
blive og vokse i Danmark. Panelet har derfor sat fokus på, hvorfor vækstvirksomhederne søger væk eller bliver opkøbt af udenlandske investorer.
Iværksætterpanelet har sat fokus på kapital – og særligt aktiekapital. Baggrunden er ifølge Tommy Ahlers blandt andet, at Danmark er det land, hvor
det er mindst attraktivt at eje og stille kapital til rådighed. Etablerede virksomheder kan hente kapital i udlandet, men det er svært for start ups. De store fonde investerer både i noterede og unoterede aktier - men primært i udlandet, hvorfor disse midler heller ikke kommer vækstiværksætterne til
gavn.
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Ift. talent beskrev Tommy Ahlers, at vi i Danmark mangler og vil mangle
IKT-specialister og at disse skal fastholdes og tiltrækkes i konkurrence med
andre tec-hubs i fx Berlin og Brasilien. For mange vækstiværksættere, der
ikke har råd til dyr løn til fx IKT-specialister, er medejerskab et vigtigt
rekrutterings- og fastholdelsesredskab. I dag er reglerne dog meget komplekse og dermed et dyrt redskab at anvende for vækstiværksætterne. Louise
Ferslev beskrev med udgangspunkt i sin virksomhed, at virksomheden har
IKT-ansatte siddende i udlandet, da det var svært at konkurrere med de danske lønninger, der var meget høje bl.a. grundet den store efterspørgsel i erhvervslivet efter disse kompetencer.
Formanden åbnede for, at Rådet kunne stille spørgsmål til oplægsholderne
og give input til Iværksætterpanelets videre arbejde, der også omfattede emnerne ”kultur” og ”regulering”.
I drøftelse bemærkede Rådet blandt andet, at det var vigtigt ikke kun at se på
”digitale” vækstvirksomheder, men også på vilkårene for andre vækstvirksomheder – som fx Lagkagehuset.
Det blev drøftet, at udvekslingen mellem iværksættere og etablerede virksomheder var vigtig. Det blev fx påpeget, at iværksættermiljøer på store
virksomheder og erhvervs-drevne klynger kunne være et vigtigt element i at
udvikle og fastholde vækstvirksomheder i Danmark og der blev peget på behovet for at få kvalificeret arbejdskraft fra etablerede virksomheder ud i
iværksættervirksomhederne.
Rådet pegede ligeledes på behovet for at få de rigtige virksomheder frem til
investorerne (scouting).
Tommy Ahlers pegede på, at acceleratorprogrammer og regionale offentligprivate-finansieringsfonde kan fungere som et godt supplement til de traditionelle første små-investorer betegnet som ”friends, family and fools”. Flere
af Rådets medlemmer pegede på, at disse instrumenter blandt andet regionalt
blev stillet til rådighed fx i Scale up Danmark, regionale investeringsfonde,
regionalt finansierede klyngeindsatser mv.
Rådet drøftede vigtigheden af, at det var nemt for iværksætterne at anvende
offentlige tilbud, hvilket Tommy Ahlers bakkede op om.
Der blev drøftet muligheden for at offentlige udbud kunne gøres lettere tilgængelige for iværksættere – fx ved at dele udbuddet op i mindre delopgaver. Dette skulle dog ses ift. kravene til det offentlige om at spare. Der blev
peget på, at mulighederne i ”innovationspartnerskaber” kunne anvendes i
større omfang.
Rådet spurgte, hvordan man kunne støtte op om intentionen i en aktiesparekonto, der skal få flere til at investere. Tommy Ahlers pegede på, at man
kunne hjælpe iværksætterne med ”at tage hyret” med at nå hen til en børsno-

4/5

tering og efterfølgende til leve op til de offentlige krav. I dag var det lettere
for mange vækstiværksættere at sælge virksomheden frem for at børsnotere.
Formanden rundede af og bakkede op om iværksætterpanelets arbejde. Formanden pegede blandt andet på, at man lokalt og regionalt i det videre arbejde med iværksætteri blandt andet burde se på acceleratorprogrammer som
alternativ til virksomhedsrådgivning samt muligheden for at styrke at få
etableret forbindelser mellem vækstiværksættere på den ene side og store og
etablerede virksomheder på den anden side.
4. Indsatser under den nationale pulje (B)
Efter høring af Danmarks Vækstråd udmelder erhvervsministeren temaer for
anvendelsen af de midler under Regional- og Socialfonden, der er afsat til
den nationale pulje. Rådet blev ved mødet hørt om temaerne:
Tema 1: Cirkulær forretningsudvikling, hvor det foreslås at anvende 19,3
mio. kr. til at fremme udbredelsen af cirkulære forretningsmodeller i danske
SMV’er.
Rådet drøftede, om der var behov for at fokusere indsatsen på enkelte brancher. Rådet var enige om, at indsatsen skulle ske, hvor der var et behov, men
mente ikke, at der fra centralt hold inden ansøgningsrunden skulle udvælges
bestemte brancher, som indsatsen skulle målrettes.
Tema 2: Digitalisering via ledelse, hvor det forslås at anvende 35 mio. kr. til
at kompetenceudvikle ledere og ledende medarbejdere i SMV’er for dermed
understøtte SMV-ledernes kompetencer til at investere i digital omstilling.
Rådet pegede på, at der kunne være positive erfaringer fra ”partnerskabsdelen” i Partnerskab om Avanceret Produktion, som man kunne inddrage i
indsatsen – men understrede også, så var det vigtigt at fastholde, at valg af
operatør sker i åben og lige konkurrence, da andre operatører kan have relevante erfaringer.
Tema 3: Social inklusion, hvor det foreslås at anvende i alt 32,2 mio. kr. til
en indsats, der både omfatter indslusningsforløb i virksomheder samt forretningsudvikling i socialøkonomiske virksomheder.
Rådet pegede på, at der måtte være positive erfaringer om indslusningsforløb, som man kunne medtage i det videre arbejde og pegede konkret på, at
der var gode erfaringer med at bruge mentorer og mentorforløb, hvilket indsatsen burde være åben for.
Ift. alle tre temaer pegede Rådet på nødvendigheden af, at ansøgningsmaterialet indeholdt erfaringer med lignende indsatser og at indsatserne blev koordineret med de indsatser, der allerede var igangsat – ikke mindst regionalt,
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hvor man udmøntede EU-midler inden for de samme kategorier i regionalog socialfondsprogrammet.
Danmarks Vækstråd godkendte alle tre temaer under hensyn til de kommentarer, der faldt på mødet.
7. Eventuelt
Rådet besluttede at næste planlagte møde den 7. december 2017 blev aflyst
grundet afbud i forlængelse af kommunalvalget og bakkede op om, at sekretariatet arbejder på at finde et tidspunkt for en afskedsmiddag i Rådet. Formanden ønskede at Rådet ifm. et sidste arrangement summerede op, hvad
Rådet havde opnået og sendte faklen videre.

