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Hvad skaber resultater i vækstindsatsen?

Hvad er det for særlige kromosomer, den rette vækstindsats indeholder? Det kan du 
blive klogere på, når Dansk Erhverv og Danske Regioner sætter vækstens DNA under 
det erhvervspolitiske mikroskop og stiller spørgsmålet: Hvad skaber resultater i vækst-
indsatsen?

Til at besvare spørgsmålet har vi inviteret en stribe oplægsholdere og debattører fra 
både erhvervslivet, den politiske scene og forskningsverdenen. Slagets gang vil blive 
styret af Nynne Bjerre Christensen, journalist og vært på programmet Deadline. 

Hvornår: Den 23. oktober fra kl. 12.45-16.30 
Hvor: Børsen, København 

Tilmelding foregår via dette link: Tilmelding
Tilmeldingsfrist den 16. oktober 2012.

BEMÆRK: Deltagelse er gratis, men der er et såkaldt no show fee på 400 kroner, som 
opkræves ved fravær uden afbud senest dagen forinden.  

Europaudvalget 2011-12
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Offentligt

http://www.danskerhverv.dk/Arrangementer/Sider/Arrangementer.aspx?eventid=69c14e01-8c01-e211-8038-005056990046


Program

12.45-13.15  Registrering og forfriskning

13.15-13.30  Velkomst
v/ Carl Holst, næstformand i Danske Regioner, og Jens Klarskov, administre-
rende direktør i Dansk Erhverv.
Carl Holst og Niels Klarskov kridter banen op for debatten om, hvad der 
skaber resultater i vækstindsatsen.

13.30-14.00  Danmarks nye erhvervs- og vækstpolitik
v/ Ole Sohn, Erhvervs- og vækstminister.
Regeringen har nedsat en række vækstteams, der inden for Danmarks vig-
tigste styrkepositioner skal komme med anbefalinger til en ny erhvervs- og 
vækstpolitik. Ole Sohn giver et indblik i arbejdet og har bud på, hvordan en 
styrket vækstindsats ser ud.

14.00-14.30  Kan regioner skabe vækst?
v/ Karen Maguire, Regional Development Policy Division, OECD
OECD offentliggjorde i september et review af den innovationsdrevne væk-
stindsats i Region Midtjylland og Region Syddanmark.  Karen Maguire, der 
står bag undersøgelsen, giver et indblik i konklusionerne og anbefalingerne 
og giver den regionale rolle i vækstindsatsen et internationalt perspektiv.

14.30-14.45  Pause 

14.45-15.45  TEMA: I krydsfeltet mellem offentlig og privat: Hvad skaber   
  resultater i vækstindsatsen?

Erfaringer og perspektiver
v/ Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd og formand for 
Bornholms Vækstforum. 
Lars Nørby Johansen giver sit bud på, hvad der har størst effekt i de regio-
nale vækstforas indsats.

Potentialet i sundheds- og velfærdsteknologi
v/ Freddy Lykke, administrerende direktør for CSC Scandihealth og medlem 
af regeringens vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger. 
Freddy Lykke vil med udgangspunkt i sine erfaringer fra CSC Scandihealth 
pege på, hvordan et stærkt offentligt-privat samarbejde kan bidrage til 
vækst. 

Innovation i vindenergi-klyngen
v/ Jan Hylleberg, administrerende direktør for Vindmølleindustrien.
Jan Hylleberg giver gode eksempler på, hvad virksomhederne får ud af sam-
arbejdet i vindenergi-klyngen.
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Design som vækstdriver
v/ Mette Strømgaard Dalby, udviklingschef for Designskolen i Kolding.
Designskolen i Kolding er samarbejdspartner i designklyngen Design2inno-
vate i Region Syddanmark. Mette Strømgaard Dalby vil på baggrund af erfa-
ringerne give et bud på, hvordan design konkret kan skabe innovation. 

Fremtidige fokuspunkter
v/ Palle Svendsen, direktør i Delfi Technologies A/S og medlem af Vækstforum 
Sjælland.
Palle Svendsen fra hardware- og software-virksomheden Delfi Technologies 
A/S stiller skarpt på, hvor der fremover er behov for at fokusere i vækstind-
satsen.

15.45-16.30  Debat: Erhvervsordførere i krydsild
Folketingets erhvervsordførere giver hver deres korte bud på, hvad der er 
vigtigst i en effektfuld erhvervs- og vækstpolitik. Ordstyrer Nynne Bjerre Chri-
stensen vil også give de øvrige konferencedeltagerne mulighed for at komme 
med bud og vil styre debatten, så både offentlige og private parter får inspi-
ration med hjem.

Panel:
Benny Engelbrecht, Socialdemokraterne 
Annette Vilhelmsen, SF 
Andreas Steenberg, Det Radikale Venstre 
Kim Andersen, Venstre 
Brian Mikkelsen, Det Konservative Folkeparti 
Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti 
Carl Holst, Danske Regioner 
Jens Klarskov, Dansk Erhverv 
Lars Nørby Johansen, Danmarks Vækstråd


