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Ordstyrer på konferencen om fremtidens industri i Danmark var Thomas Bernt Henriksen,
erhvervsredaktør på Børsen.

Her er topcheferne i tre af Danmarks industrielle vækstmotorer: René Lydiksen, Sales and
Marketing Director, Veksø (tv), Flemming Paasch, adm. direktør i Easyfood (midt) og Jens
Gundersen, adm. direktør for Unisense.

Arne Sigtenbjerggaard, borgmester i Vejle Kommune, åbnede konferencen ved at sætte scenen for
fremtidens udfordringer. Flere andre politikere deltog, bl.a. Jørgen Pless, Regionsrådet Syddanmark.

Falcks bestyrelsesformand, Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd, satte gang i
debatten ved at spørge: “Hvordan skal politikken se ud?”

Jysk industri klar til udfordring
Et nyt østjysk samarbejdsprojekt
skal hive industrijobs til regionen
■■ KONFERENCE
Af Thomas Bernt Henriksen
Foto: Charlotte Elgaard
Christensen

K

ampen for at bevare produktion og produktionsjob

i Danmark er for alvor i gang.
Den økonomiske tænketank
Reglab med speciale i regional
udvikling, Vejle Kommune og
DI Trekantsområdet afholdt
i går en konference om fremtidens industri med 245 delta-

gere på Hotel Munkebjerg i
Vejle.
Netop Jylland er blevet særligt hårdt ramt af den økonomiske krise, og Børsen har tidligere beskrevet, hvordan der
er tabt over 100.000 job uden
for Hovedstaden, siden krisen
ramte i 2008.

Fremtidens industri
Konferencen i Vejle blev i
går åbnet af Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerg

gaard. Det centrale budskab
på konferencen var analysen
af fremtidens industri udarbejdet af sekretariatschefen
i Reglab Bjarne Jensen samt
af partner Jens Nyholm og
partner Jens Berg fra IRIS
Group.
Herefter blev der åbnet for
debat med indlæg af Erhvervsog Vækstminister Annette
Vilhelmsen (SF), formanden
for Danmarks Vækstråd,
Lars Nørby Johansen, adm.

direktør i Easyfood, Flem
ming Pasch, og professor
Poul Rind Christensen fra
Syddansk Universitet.

Nyt samarbejde
Erhvervscheferne i Aarhus
Kommune og Vejle Kom
mune, Jan Beyer SchmidtSørensen og Niels Ågesen,
afslørede på konferencen et
nyt østjysk samarbejdsprojekt,
som skal tiltrække nye industrijobs til regionen.

Børsen er rejst til Indonesien for at møde danskere,
der så den mulighed, du leder efter
Børsen er rejst ud for at finde de danskere, der har gjort det, alle taler om – knækket vækstkoden
i et fremmed land. Hvad er det, de kan, og hvad kan vi konkret lære af det herhjemme?

Analysen fra Reglab (omtalt
i Børsen 12. november, red.)
peger på, at der er håb for
industrien trods den massive
modvind i de senere år.
“Den overraskende konklusion er, at et meget stort antal
industrivirksomheder, som har
formået at gå imod strømmen,
er blevet styrket markant og
har præsteret tocifrede vækstrater under krisen,” påpeger
Bjarne Jensen og Jens Nyholm.
thhe@borsen.dk

