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Referat fra møde i Danmarks Vækstråd den 25. september 2007
Til stede fra Danmarks Vækstråd:
Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Vækstforumformand Bent Hansen (til og med dagsordenspunkt 6)
Vækstforumformand Carl Holst (til og med dagsordenspunkt 6)
Vækstforumformand Jørgen Christensen
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard
Vicedirektør Ane Buch
Borgmester Erik Nielsen (til og med dagsordenspunkt 6)
Direktør Merete Eldrup
Koncernchef Tom Knutzen
Administrerende direktør Johnny Hansen
Politisk sekretær Marie-Louise Knuppert
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Vicedirektør Annette Toft
Direktør Poul Scheuer
Adm. direktør Jens Klarskov
Direktør Jørgen A. Horwitz
Afbud fra Danmarks Vækstråd:
Prorektor Lykke Friis
Vækstforumformand Orla Hav
Direktør Katja Østergaard
Viceborgmester Hans Bang Hansen
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Departementschef Michael Dithmer
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Erhvervsdirektør Betina Hagerup
Kontorchef Sigmund Lubanski
Sekretariatschef Katrine Winding, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Specialkonsulent Thomas Vestergaard
Oplægsholdere:
Direktør Christian Motzfeldt, Vækstfonden
Salgsdirektør Lars Grønbæk, Danfoss Solutions A/S
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1. Velkomst/orientering
Lars Nørby Johansen bød velkommen til Rådets medlemmer samt direktør Christian Motzfeldt fra Vækstfonden og salgsdirektør Lars Grønbæk
fra Danfoss Solutions A/S.
Lars Nørby Johansen orienterede endvidere om, at Rådet først vil påbegynde arbejdet med globalisering som fokusområde på næste møde den
11-12. december 2007.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
3. Næstformandsposten i Danmarks Vækstråd
Prorektor Lykke Friis blev valgt som næstformand.
4. Fokusområde: Energi
Med udgangspunkt i debatoplægget om rammebetingelserne for energieffektive løsninger samt direktør Christian Motzfeldt og salgsdirektør Lars
Grønbæks oplæg diskuterede Rådet fire centrale problemstillinger, som
har betydning for at realisere det erhvervsmæssige potentiale inden for
energieffektive løsninger: Risikovillig kapital, energiservice og intelligent
energiforbrug, erhvervsklynger og energieffektivt byggeri.
På baggrund af Rådets drøftelser blev det besluttet, at sekretariatet i samarbejde med formanden udarbejder et forslag til policy-anbefalinger, der
kan styrke rammerne for at udnytte det erhvervsmæssige potentiale i
energieffektive løsninger.
Rådets medlemmer får mulighed for at komme med indspil og kommentarer til forslaget inden det endeligt forelægges Rådet til vedtagelse på
næste møde den 11-12. december 2007.
Det blev endvidere besluttet, at der til næste møde skal udarbejdes en
kortlægning af regionale og nationale klyngeinitiativer m.m. på energiområdet.
5. Status for regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling
Departementschef Michael Dithmer redegjorde for mål og indsatsområder i partnerskabsaftalerne. Det er aftalt, at regeringen og vækstfora mødes årligt for at drøfte implementeringen af aftalerne.
Danmarks Vækstråd har en væsentlig rolle i forhold til opfølgningen på
partnerskabsaftalerne og koordination mellem vækstforaene.
Det blev besluttet, at Danmarks Vækstråd på næste møde den 11-12. december 2007 vil få en første opfølgning på partnerskabsaftalerne.
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6. Status for den regionale vækstpolitik
Hver vækstforumformand gav en kort status for implementeringen af de
regionale erhvervsudviklingsstrategier. Fokus i præsentationen var på
hvilke projekter, der er igangsat, herunder deres bidrag til at realisere erhvervsudviklingsstrategierne, samt på opfølgningen.
7. Status på samarbejdet i vækstfora
Sekretariatet havde sammen med formanden bedt Ane Buch og Poul
Scheuer om at indlede diskussionen med et kort indlæg baseret på deres
medlemmers opfattelse af samarbejdet i vækstforaene.
Rådet diskuterede herefter samarbejdet i vækstforaene. Der var enighed
om, at det var vigtigt at drage lære af de hidtidige erfaringer i vækstforaene, bl.a. med hensyn til sekretariatsbetjening og et fortsat fokus på strategiske drøftelser.
Det blev besluttet, at sekretariatet skal udarbejde eksempler på best practice i forhold til samarbejdet i vækstforaene.
8. Eventuelt
Lars Nørby Johansen mindede om, at næste møde afholdes som internat
den 11-12. december 2007 på Havreholm Slot.

