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Ny direktør for REG LAB 
 
Kresten Olesen tiltræder den 1. december 2016 som ny direktør for REG 
LAB. Kresten kom for knap fire år siden til REG LAB, hvor han har haft 
stort ansvar for erhvervsanalyser og innovation i medlemsaktiviteterne. 
Kresten overtager stillingen efter Bjarne Jensen, der har valgt at søge nye 
udfordringer. 
  
Bestyrelsesformand Thomas Alslev Christensen, 
udtaler: 
  
”Vi er i REG LAB meget glade for hurtigt at kunne præsentere en ny 
visionær direktør, der har et indgående kendskab til REG LABs mange 
forskellige aktiviteter samt REG LABs medlemmer. Kresten har i flere år 
spillet en central rolle i REG LAB, og med Kresten ved roret kan vi 
forsætte den positive udvikling, som REG LAB har gennemgået i de 
seneste år. Jeg ser frem til en styrkelse af foreningen til gavn for 
medlemmerne med nye tiltag og fokusområder”. 
  
Kresten Olesen har, før han kom til REG LAB, arbejdet 10 år i 
departementer, styrelser og forskningsråd under Erhvervsministeriet og 
Videnskabsministeriet, hvor han har oparbejdet en stor viden om 
forskning, innovation, klynger og erhvervsudvikling. Han har også 
arbejdet i Dansk Sygeplejeråd med ansvar for rådets eksterne politiske 
arbejde. Kresten har stor forståelse og indsigt i de politiske og 
administrative processer i både den offentlige og private sektor. 
 
Om REG LAB 
REG LAB er Danmarks førende netværk og tænketank for regional 
erhvervs- og innovationsfremme. 
 
REG LAB er en 100 pct. medlemsfinansieret og upolitisk forening med 
over 100 medlemsorganisationer på tværs af ministerier, regioner, 
kommuner, organisationer, uddannelsesinstitutioner, klyngeinitiativer og 
virksomheder med et fælles ønske om at styrke viden, kompetencer og 
netværk inden for regional erhvervsudvikling. 
  
For yderligere kontakt: 
Bestyrelsesformand Thomas Alslev Christensen 
Telefon: 3067 4826 
 
 


