København 30. maj 2011

Danmarks Vækstråd inviterer til vækstdag under Folkemødet
- torsdag den 16. juni i Allinge
Det er mig en glæde at invitere dig til Danmarks Vækstråds arrangementer under Folkemødet på Bornholm torsdag den 16. juni 2011 i Allinge.
Folkemødet er en ny platform for politikere, erhvervsfolk, organisationer og borgere til at
sætte fokus på og debattere de udfordringer som Danmark står over for. Danmarks
Vækstråd har derfor valgt at være til stede under mødet og er vært ved to arrangementer,
som sætter fokus på at skabe fornyet vækst i Danmark.
1. Danmark som produktionsland
Danmarks Vækstråd er vært ved et debatarrangement, hvor vi præsenterer en ny omfattende analyse, der kortlægger vilkårene og fremtiden for at drive produktionsvirksomhed
i Danmark. Analysen sætter endvidere fokus på bl.a. sammenhængen mellem udflytning
af produktionsjob og job inden for forskning og udvikling mv.
Selvom industribeskæftigelsen efterhånden kun udgør omkring 12 pct. af den samlede
beskæftigelse, så er industriproduktionens samlede økonomiske betydning stor. Industrivirksomhederne står for en stor del af den danske eksport, de er store aftagere af serviceydelser, og de foretager en stor del af de samlede private forsknings- og udviklingsinvesteringer i Danmark.
Direktør for DI, Karsten Dybvad, koncernchef i Danisco, Tom Knutzen, næstformand i
LO, Lizette Risgaard, regionsrådsformand Carl Holst m.fl. debatterer efterfølgende betydningen af industriproduktion for dansk økonomi. Arrangement finder sted kl. 9.30 til kl.
11.30 i Danchells Debattelt, Allinge.
2. Minikonference om ”Vækst via innovation” v. innovationsekspert John Kao
Danmarks Vækstråd har fornøjelsen af at præsentere John Kao, der vil holde oplæg om
vækst via innovation. John Kao er verdenskendt for sin indsigt i mulighederne for at
skabe vækst gennem innovation og kan skrive bl.a. Harvard-professor, forfatter, filmproducer, musiker, succesfuld it-iværksætter, venture kapitalist samt vækst- og innovationsrådgiver for bl.a. Hillary Clinton og den finske regering på sit CV. Der vil efterfølgende
være debat med flere lokale virksomhedsledere, formand for Danske Regioner Bent Hansen og de øvrige medlemmer af Danmarks Vækstråd. Arrangement finder sted i samarbejde med DI kl. 13.45 til kl. 15.15 i Klostergården, Østergade 7, Allinge.
Jeg håber, at du har mulighed for at komme og deltage i debatten på Folkemødet.
Med venlig hilsen

Lars Nørby Johansen
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