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2014

2014 kan blive et skelsættende år i den danske erhvervs- 
og innovationspolitik. En lang række store analyser og 
evalueringer har givet helt ny viden om, hvordan den danske 
og europæiske erhvervs- og innovationspolitik virker. 

Derfor har vi nu en særlig mulighed for at revurdere vores 
politikker og konkrete initiativer – så vi bedre kan designe 
og målrette kommende indsatser. Der er gennemført en 
del større evalueringer af den hidtidige strukturfonds-
periode, væksthusene, Markedsmodningsfonden og en 
meget omfattende kortlægning af virksomhedernes brug 
af innovationssystemet. Og det europæiske innovations-
system er blevet gransket af 12 engelske professorer, der 
har publiceret 20 rapporter om, hvad der virker, og hvad der 
ikke virker. 

På baggrund af den viden har vi nu et fantastisk afsæt 
for at reflektere over indsatsen og se fremad: Hvordan 
indretter vi bedst vores erhvervsfremmesystem? Hænger 
systemet godt nok sammen? Hvor er der mangler? Hvad 
kan Danmark lære af de udenlandske erfaringer? Og hvem 
skal tage hvilke opgaver i erhvervs- og innovationssystemet? 

Inden konferencen får du et debatoplæg, der opsummerer 
centrale pointer fra de mange analyser, og som vil beskrive 
3-4 hovedudfordringer for den danske erhvervs- og 
innovationspolitik. 

Vær med til at drøfte analyserne – og giv dit bud på, 
hvordan vi kan indrette verdens bedste erhvervs- og 
innovationssystem.

SMÆK 
FOR SKILLINGEN 
VIRKER DEN 
DANSKE 
ERHVERVS- 
OG INNOVATIONS-
POLITIK ?



MATCHMAKING 

REG LABs medlemmer udgør krumtappen i den danske erhvervs- og 
innovationspolitik. Derfor vil vi i år gerne give medlemmerne endnu bedre 
muligheder for at mødes gennem systematisk matchmaking. Du kan 
registrere dig inden årskonferencen og booke møder med de deltagere, 
som lige præcis matcher dine interesser – om det så handler om regional 
udvikling, klynger, erhvervsfremme, oplevelsesøkonomi, vidensamarbejde 
eller noget helt sjette. Du kan booke op til 4 møder. 

Vi laver en særlig hjemmeside for at skabe de bedste rammer for match-
makingen, og vi udsender separat mail med link til hjemmesiden, hvor du 
kan registrere dig og booke møder. 

UDENLANDSKE ERFARINGER

Vi bliver inspireret af andre landes erfaringer. I REG LAB har vi ofte vendt 
blikket mod udlandet for at hente ny viden – gennem cases, studieture eller 
gennem gode keynote speakere. Denne gang har vi fundet et meget omfattende 
arbejde i regi af NESTA (National Endowment for Science, Technology and 
the Arts), som vi gerne vil dele med jer. Et arbejde med mange paralleller til 
Danmark – hvad virker og hvad virker ikke i erhvervs- og innovationspolitikken? 

Professor Jacob Edler, som er executive director ved Manchester Institute 
of Innovation Research (MIoIR), vil lede os gennem de mange analyser og 
udtrække de vigtigste læringspunkter om den europæiske erhvervs- og 
innovationspolitik. 

KREATIVT

Det er svære emner, der er på dagsordenen på årskonferencen. For at 
lette sindet og tænke stort har vi i år valgt at lægge årskonferencen på 
AFUK – Akademiet for Utæmmet Kreativitet. En produktionsskole, som i 
det daglige underviser unge i kreative discipliner som dans, grafik, musik 
og maleri. Så glæd dig til kreative rammer, god stemning og overraskende 
indslag. 

AFUK ligger centralt – gratis parkering på Enghavevej, 200 meter fra 
station og 6000 meter fra lufthavnen.  

FACILITERING 

Henrik Qvortrup styrer slagets gang på årskonferencen. Han løfter opgaven 
med at stille nye og provokerende spørgsmål til de svære emner, så vi kan 
udfordres til at tænke nyt og langsigtet. Så forbered dig på at blive ind-
draget og skulle tage stilling. Det er ikke dagen, hvor du kan nøjes med at 
lytte. 
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UDENLANDSKE ERFARINGER: 
HVAD VIRKER? OG HVAD VIRKER 
IKKE? 

Regeringerne i Europa har søsat 
forskellige initiativer til at fremme 
innovation og økonomisk vækst. 
For at skabe viden og overblik over 
effekterne af initiativerne har NESTA 
sat 12 professorer på opgaven med 
at analysere og opsummere effek-
terne. De har produceret 20 rapporter 
om effekterne af innovationspolitikken 
i Europa. Hvad står der i rapporterne? 
Hvad kan vi i Danmark gøre bedre?

Oplæg ved professor Jacob Edler, 
Executive Director, Manchester 
Institute of Innovation Research 
(MIoIR).

 
NOGET LÆKKERT… 

 
VI SER FREMAD – LÆRING 
OG NYE MULIGHEDER

•  Nye muligheder i Innovationsfonden 

•   Nye muligheder i den kommende 
strukturfondsperiode 

•  REG LAB detektor: Det bedste 
 og det værste i erhvervs- og 
 innovationspolitikken

 
HVORDAN GÅR DET I REG LAB? 

Bliv til generalforsamlingen, og sæt 
dit fingeraftryk på, hvad der skal ske! 

HVORDAN KAN EFFEKTERNE AF 
ERHVERVSFREMMEINDSATSEN 
STYRKES

Hvad er god erhvervs- og innova-
tionsfremme set fra brugerne? Kan 
der opstilles regionale eller natio-
nale standarder og fælles mål for fx 
adgang til erhvervsfremme, sam-
menhæng i systemet og medarbej-
derkompetencer. Hvor er de største 
udfordringer? IRIS Group forsøger 
at give svar på disse spørgsmål med 
afsæt i nye analyser og interview med 
centrale aktører og brugere.  
  
Oplæg ved partner Jens Bjerg, Iris 
Group og refleksioner fra region, vækst-
hus, kommune, forsker og andet 
godtfolk. 

 
FROKOST I KREATIVE RAMMER

 
MØD DE ANDRE - MATCHMAKING 
MED REG LABS MEDLEMMER

I år sætter vi sætter networkingen i 
system, så du får en unik mulighed 
for at møde personer, som kunne 
være relevante for dit arbejde. Du 
laver en profil på dig selv, så andre 
kan booke dig – og du kan vælge 
at booke dem, som du helst vil tale 
med om regional erhvervsudvikling, 
vidensamarbejde, klynger, oplevelses- 
økonomi, vækstkultur eller noget helt 
sjette. 

ANKOMST, REGISTRERING 
OG MORGENMAD

ET KREATIVT BLIK PÅ DEN 
DANSKE ERHVERVS- OG 
INNOVATIONSPOLITIK

SMÆK FOR SKILLINGEN

Flere større evalueringer har kortlagt 
effekten af bl.a. væksthusene, struk-
turfondene og Markedsmodnings-
fonden. Set på tværs af evaluering-
erne er det muligt at udtrække unik 
læring: Hvordan vi kan evaluere tiltag. 
Hvad der virker i erhvervspolitikken. 
Hvad et job koster. Hvor der er det 
største afkast. Hvad det kræver at 
have en velfungerede erhvervspolitik.

Oplæg ved vicedirektør Anders 
Hoffmann, Erhvervsstyrelsen og 
refleksioner fra region, væksthus, 
kommune, forsker og andet godtfolk. 

 DOKUMENTARFILM: JAGTEN 
– ER DER EN SAMMENHÆNG I 
INNOVATIONSSYSTEMET?

Se filmen, som bygger på Forsknings- 
og Innovationsstyrelsens analyse om 
sammenhængen i innovationssystemet. 
Over 60.000 virksomheders brug af 
innovationssystemet er blevet talt og 
opgjort. For første gang har vi et unikt 
overblik over, hvilke ordninger og 
hvilke aktører der er de helt centrale. 
Og vi kan også se, hvor der er plads 
til forbedring. 

PROGRAM

9.00-10.00

10.00-10.15

10.15-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00 14.00-15.00

12.00-13.00

13.00-14.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.15


