
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra 8. møde i Danmarks Vækstråd den 11. marts 2008 
 
Til stede fra Danmarks Vækstråd: 
Direktør Lars Nørby Johansen (formand) 
Prorektor Lykke Friis (til og med dagsordenspunkt 4) 
Vækstforumformand Carl Holst  
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard 
Vækstforumformand Bent Hansen  
Vicedirektør Ane Buch  
Borgmester Erik Nielsen  
Borgmester Anny Winther 
Koncernchef Tom Knutzen 
Næstformand Lizette Risgaard 
Forbundsformand Thorkild E. Jensen 
Direktør Poul Scheuer  
Afdelingschef Vibeke Gaardsholt  
Direktør Jørgen A. Horwitz 
Cheføkonom Jens Brendstrup 
 
Afbud fra Danmarks Vækstråd: 
Vækstforumformand Ulla Astmann 
Vicedirektør Annette Toft 
Administrerende direktør Johnny Hansen 
Direktør Merete Eldrup 
Vækstforumformand Jørgen Christensen  
 
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet: 
Departementschef Michael Dithmer 
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Erhvervsdirektør Betina Hagerup 
Kontorchef Sigmund Lubanski 
Specialkonsulent Thomas Vestergaard  
Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen  
Fuldmægtig Mette Jensen 
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1. Velkomst/orientering 
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til Rådets medlemmer og 
gennemgik dagsordenen for dagens møde. 
 
2. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
3. Opfølgning på ”Det grønne guld” 
Lars Nørby Johansen takkede Rådet for arbejdet med at få rapportens an-
befalinger offentliggjort og fortalte kort om, hvordan rapporten har fået 
en pæn pressemodtagelse og bliver inddraget i flere forskellige sammen-
hænge.  
 
Lars Nørby Johansen gav herefter ordet til departementschef Michael 
Dithmer, der kort orienterede om finansloven for 2008.  
 
4. Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 
Lars Nørby Johansen indledte dagsordenspunktet med at skildre udfor-
dringen om fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, der også blev disku-
teret på forrige møde i Rådet.  
 
Herefter orienterede erhvervsdirektør Betina Hagerup om, hvad der er 
igangsat af undersøgelser og initiativer på det statslige område om fast-
holdelse og integration af arbejdskraft samt forholdet mellem den statsli-
ge og regionale indsats.  
 
Med afsæt i oplægget og baggrundsnotatet drøftede Rådet udfordringen 
med at fastholde og integrere udenlandsk arbejdskraft. Der var enighed 
om, at emnet er relevant og vigtigt, og Rådet kom med mange forskellige 
input og vinkler på udfordringen.  
 
Der var enighed i Rådet om at arbejde videre med fastholdelse og integra-
tion af udenlandsk arbejdskraft. Rådet ønskede flere data og gerne regio-
nale tal, så vidt dette var muligt, som baggrund for Rådets bidrag til, 
hvordan man styrker arbejdet med at fastholde og integrere udenlandsk 
arbejdskraft, herunder i den regionale vækstpolitiske indsats. Rådets bi-
drag kunne eksempelvis være i form af en pjece. Sekretariatet og forman-
den tilrettelægger det videre forløb.  
 
5. Den konkurrenceudsatte pulje 
Lars Nørby Johansen orienterede om temaerne og principperne for den 
konkurrenceudsatte pulje 2008, hvor de tre temaer er fremme af effektiv 
energianvendelse og vedvarende energi, gode rammevilkår for uden-
landsk arbejdskraft i Danmark samt forbedrede rammevilkår for udvik-
ling af klyngerelationer.  
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Finn Lauritzen orienterede om, at temaerne og principperne for den kon-
kurrenceudsatte pulje har været i høring flere steder og blev diskuteret på 
mødet i Overvågningsudvalget den 10. marts 2008. 
 
Rådet tiltrådte således temaerne og principperne for udmøntningen af den 
konkurrenceudsatte pulje for 2008.  
 
6. Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 
Lars Nørby Johansen orienterede om, at implementeringen af de regiona-
le partnerskabsaftaler skal drøftes mellem regeringen og vækstfora i 
maj/juni i år, og at Rådet som led i sin opgave med at styrke sammen-
hængen mellem den regionale og nationale vækstpolitiske indsats skal 
spille ind til disse møder.  
 
Betina Hagerup orienterede om processen og rammerne for de politiske 
drøftelser. Der er pt. ved at blive udarbejdet en status for implementerin-
gen af initiativerne og udarbejdet nulpunktsmålinger af de mål, der er op-
stillet i partnerskabsaftalerne, der vil udgøre grundlaget for Rådets drøf-
telser.  
 
7. Indstilling til Teknologirådets bestyrelse 
Lars Nørby Johansen orienterede om, at Rådet har indstillingsret til Tek-
nologirådets bestyrelse. Det blev foreslået, at indstille Marianne Tofte-
gaard Poulsen og Bjarne Henneman, der begge har en bred erhvervserfa-
ring og indsigt i teknologi. 
 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
8. Evt. 
Der blev taget hul på drøftelserne om offentlige-private partnerskaber, 
hvilket bliver et tema på næste møde i Rådet den 6. maj.   
 
Lars Nørby Johansen sluttede mødet med at orientere om et arrangement 
om klynger, som Rådet er vært for den 7. april i Danmarks Designcenter, 
hvor den internationalt anerkendte klyngeforsker Christian Ketels vil væ-
re hovedtaler.  
 


