
 

 
 
 
 

 
Referat fra 7. møde i Danmarks Vækstråd den 11.-12. december 
2007. 
 
Til stede fra Danmarks Vækstråd: 
Direktør Lars Nørby Johansen (formand) 
Prorektor Lykke Friis  
Vækstforumformand Carl Holst  
Vækstforumformand Jørgen Christensen  
Vækstforumformand Ulla Astmann 
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard (undtagen dagsordenspunkt 5) 
Vicedirektør Ane Buch (til og med dagsordenspunkt 5) 
Borgmester Erik Nielsen (til og med dagsordenspunkt 5) 
Borgmester Anny Winther 
Koncernchef Tom Knutzen 
Administrerende direktør Johnny Hansen 
Næstformand Lizette Risgaard 
Forbundsformand Thorkild E. Jensen 
Vicedirektør Annette Toft 
Direktør Poul Scheuer  
Adm. direktør Jens Klarskov 
Direktør Jørgen A. Horwitz 
Cheføkonom Jens Brendstrup 
 
Afbud fra Danmarks Vækstråd: 
Vækstforumformand Bent Hansen  
Direktør Merete Eldrup 
 
Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet: 
Departementschef Michael Dithmer (dagsordenspunkt 5) 
Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Erhvervsdirektør Betina Hagerup 
Kontorchef Sigmund Lubanski 
Vicedirektør Søren Tegen Pedersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Specialkonsulent Thomas Vestergaard  
Fuldmægtig Niels May Vibholt (til og med dagsordenspunkt 5) 
Fuldmægtig Signe Winther Jensen (dagsordenspunkt 5) 
Sekretær Trine Adamsen 
 
Oplægsholdere: 
Professor Torben Pedersen, Copenhagen Business School 
Administrerende direktør Jørgen Bardenfleth, Microsoft Danmark 
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1. Velkomst ved formand Lars Nørby Johansen 
Lars Nørby Johansen bød velkommen til Rådets medlemmer samt profes-
sor Torben Pedersen fra Copenhagen Business School og administrerende 
direktør Jørgen Bardenfleth fra Microsoft Danmark. 
 
Lars Nørby Johansen orienterede endvidere om, at Rådet på det næste 
møde i marts 2008 vil få en første opfølgning på de regionale partner-
skabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling.  
 
2. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
3. Orientering om Regeringen Anders Fogh Rasmussen III 
Erhvervsdirektør Betina Hagerup orienterede om Regeringen Anders 
Fogh Rasmussen III. 
 
4. Fokusområde: Energi  
Lars Nørby Johansen takkede for de mange gode bidrag fra medlemmer-
ne i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten, og lagde op til en debat 
af denne og anbefalingerne heri. 
 
Der var opbakning til de tre tværgående principper i rapporten (fremme 
udvikling af viden og løsninger, der kan kommercialiseres; fremme af 
omkostningseffektive og markedsmæssige løsninger samt at reguleringen 
skal ses i lyset af internationale forhold) og de ni indsatsområder. Der var 
ligeledes opbakning til, at rapporten offentliggøres hurtigst muligt. 
 
Rådet diskuterede og kommenterede de enkelte anbefalinger, og sekreta-
riatet fik på baggrund af Rådets drøftelser mandat til i samråd med for-
manden at tilrette rapporten og anbefalingerne med henblik på offentlig-
gørelse inden jul.  
 
5. Fokusområde: Globalisering 
Lars Nørby Johansen gav indledningsvist ordet til Tom Knutzen, som 
holdt et kort indlæg om de nye globaliseringstendenser og deres betyd-
ning set fra et virksomhedssynspunkt. Herefter holdt professor Torben 
Pedersen fra Copenhagen Business School og administrerende direktør 
Jørgen Bardenfleth fra Microsoft Danmark oplæg om de nye globalise-
ringstendenser samt tiltrækning og fastholdelse af videntunge opgaver. 
  
Med afsæt i oplæggene drøftede Rådet de vækst- og erhvervspolitiske po-
tentialer og udfordringer i de nye globaliseringstendenser. Der var enig-
hed om, at tendenserne skal drøftes i den nye arbejdsmarkedspolitiske 
kontekst, hvor der er mangel på arbejdskraft, hvilket påvirker mulighe-
derne for at tiltrække og fastholde videntunge opgaver i Danmark. Endvi-
dere blev mulighederne for offentlig-privat samarbejde som dynamo for 
udviklingen af nye produkter og løsninger, der kan kommercialiseres glo-
balt, drøftet.   
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Der var enighed i Rådet om at fortsætte arbejdet med de nye globalise-
ringsudfordringer med fokus på det operationelle niveau. Sekretariatet til-
rettelægger i samråd med formanden det videre forløb. 
  
6. Den konkurrenceudsatte pulje 
Finn Lauritzen orienterede kort om baggrunden for og søgningen til den 
konkurrenceudsatte pulje 2007. Rådet diskuterede herefter udmøntningen 
af puljen. 
 
Der var bred enighed om, at det er en god ide at have en konkurrenceud-
sat pulje, som skal fremme særligt perspektivrige og tværgående projek-
ter, men der er behov for at tage ved lære af den første udmøntning af 
puljen. Det blev bl.a. fremhævet, at temaerne for puljen har været for 
brede samt at der ikke har været tid nok til at udfærdige og behandle an-
søgningerne. 
 
Sekretariatet blev på den baggrund bedt om at udarbejde forslag til tema-
er for 2008 samt forslag til processen for udmøntningen af den konkur-
renceudsatte pulje 2008 med henblik på godkendelse på Rådets næste 
møde. Rådet tiltrådte endvidere indstillingen til økonomi- og erhvervsmi-
nisteren om udmøntningen af den konkurrenceudsatte pulje 2007. 
 
7. Samarbejde i og sekretariatsbetjening af vækstfora 
Lars Nørby Johansen gav et kort resumé af en kommende artikel om de 
regionale vækstfora i Danske Kommuner, da artiklens bidragyder råds-
medlem Erik Nielsen ikke var stede. Herefter gav Lars Nørby Johansen 
ordet til vækstforaformændene, som indledte drøftelserne om samarbejdet 
i og sekretariatsbetjeningen af vækstfora. 
 
Der var enighed om, at notatet om god praksis vedrørende samarbejdet i 
og sekretariatsbetjeningen af de regionale vækstfora adresserer de væ-
sentligste udfordringer og giver en række gode indspil, som de regionale 
vækstfora kan arbejde videre med. Det var dog Rådets vurdering, at nota-
tet med fordel kunne suppleres med et afsnit om opfølgning på de regio-
nale erhvervsudviklingsstrategier samt sammenhængen til arbejdsmar-
keds- og uddannelsessystemet før notatet fremsendes til inspiration til de 
regionale vækstfora. 
 
Generelt var det dog opfattelsen blandt såvel organisationsrepræsentan-
terne som formændene for vækstfora, at såvel samarbejdet i som sekreta-
riatsbetjeningen af de regionale vækstfora er blevet bedre, men at der er 
behov for et fortsat fokus.  
 
8. Det hidtidige arbejde i Danmarks Vækstråd og møderne i 2008 
Lars Nørby Johansen orienterede om Rådets arbejde i 2007, og fremlagde 
hovedlinierne for Rådets arbejde i 2008. Bl.a. så formanden gerne, at Rå-
det fik en større rolle i forbindelse med drøftelserne af de regionale part-
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nerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og re-
gionerne i 2008. 
 
9. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 


