Hvorfor er det vigtig at arbejde med vækstkulturen?
Hvad er erfaringerne og hvad er det svære?

2013

Vi interviewer en gruppe stærke kræfter, som arbejder
med vækstkultur:
•

Nina Groes, stifter af Change Agency: “En kommune
er som en haj. Hvis den ikke er i bevægelse, dør
den.”

•

 egionsdirektør Mikkel Hemmingsen fortæller
R
om erfaringerne  ”Det Gode Liv” i Region
Syddanmark.

•

 rhvervsdirektør Torben Henriksen fra ErhvervsE
rådet Herning & Ikast-Brande: Nummer 1 til
erhvervsklima = nummer 1 til vækstkultur?

REG LAB EFTERÅRSKONFERENCE

VÆKSTKULTURENS DNA
Vækstinfrastrukturen som løftestang
for vækstkultur. Effekter og faldgruber.
Visioner og erfaringer.
•

•

 ra fængselsby til vækstby. Chef
F
for FÆNGSLET Claus Petterson og
kommunaldirektør Niels Aalund,
Horsens Kommune vil fortælle den
fascinerende historie om omdannelsen af Horsens statsfængsel til
kulturel vækstdynamo.
 cience City Copenhagen skal
S
være en dynamo for vækst og
vækstkultur i København. Er det
realistisk – hvad skal der til?
Thomas Møller Kristensen, chefkonsulent, og Hans Halvorsen, leder
af Campus Udvikling, Københavns
Universitet.

VÆKSTINITIATIVER virker forskelligt på tværs af

Danmark. Den forskellige gennemslagskraft skyldes ikke kun
forskelle i uddannelsesniveau, særlige attraktive vilkår for det
lokale erhvervsliv eller gode muligheder for at samarbejde med
universiteter. Ofte spiller vækstkulturen en ganske væsentlig
rolle for vækst og udvikling. Men hvilke rolle spiller vækstkulturen
mere konkret? Hvordan kan vi påvirke den?

Vækstkulturens betydning for vækst er et komplekst felt. Vi mangler viden om, hvad det
er, hvordan vi kan påvirke det og med hvilke værktøjer. REG LAB giver sit bud på hvorfor
det er vigtigt for REG LABs medlemmer – og for Danmark.
•

 t billede af vækstkulturen i Danmark. Stig Yding Sørensen og Leif Jakobsen fra
E
Teknologisk Institut vil på baggrund af den igangværende REG LAB analyse løfte
sløret for, hvad vækstkulturen betyder for væksten på tværs af kommuner og regioner.

•

Hvad er afgørende for at nogle steder vækster, andre ikke? Professor Christian
Wichmann Matthiessen fra Københavns Universitet er ekspert i regionaludvikling
og ved præcist, hvad der er de afgørende drivkræfter.

TID, STED OG TILMELDING:
Torsdag d. 14. november klokken 10-15.
Registrering og morgenkaffe mellem 9 og 10.
STED: FÆNGSLET, Fussingsvej 8, Horsens.
Fri parkering. Tilmelding på www.reglab.dk
Deltagelse er forbeholdt og gratis for REG LABs medlemmer. No-show-fee ved udeblivelse uden afbud: 400 kr.

INTERVIEWENDE KONFERENCIER:
Chefredaktør Bjarke Møller, Mandag Morgen
15.15-16.00 OPTION: Gå direkte i FÆNGSLET.
Der tilbydes en rundtur i FÆNGSLET med mulighed
for uddybende dialog med FÆNGSLETS chef Claus
Petterson og kommunaldirektør Niels Aalund, Horsens
Kommune. Separat tilmelding til denne valgfri tur.

