REG LAB
ÅRSKONFERENCE

PRODUKTIVITETENS
BLINDE VINKEL
30. april
2013

PROGRAM
Kom godt i gang!
Koldhævet brød, granola,
yoghurt, vesterhavsost,
croissanter, Kusmi the og
Estate coffee.

Varme emner og
tendenser; sludder,
sladder og guldkorn
fra REG LAB-familien.

KL. 09.00 - 10.00

KL. 10.00 - 10.15

ANKOMST,
REGISTRERING OG
MORGENMAD

MORGEN-OPSANG

Hvad ved vi? Og hvad ved vi
ikke så meget om? Hvor er
produktivitetens blinde vinkler?
Interviewes af REG LAB.

KL. 10.15 - 11.00
DEN DANSKE
PRODUKTIVITET

Væsentlige vinkler på produktivitet diskuteres i en række parallelle workshops under ledelse af
kyndige eksperter. Indholdet udvikles før, under og efter konferencen. Konklusionerne formidles
sidenhen som indspil til Produktivitetskommissionen.

Formand for
Produktivitetskommissionen
professor Peter Birch
Sørensen.

KL. 11.00 - 12.30
I ARBEJDSTØJET – WORKSHOPS OM
PRODUKTIVITETENS BLINDE VINKLER

WORKSHOP

1

Spredning af forskning
til erhvervslivet – hvilken
betydning har det for
produktiviteten?

WORKSHOP

2

Hvordan kan klynger
og innovationsnetværk
bidrage til en produktivitetsvækst ?

Stenbiderrogn, kyllingeskind,
hvide asparges, tyk fløde,
skvalderkål og mikro-most.
Udlevering af picnic-kurv
forudsætter teamwork!

KL. 13.30 - 13.45

PICNIC I BRYGGER
JACOBSENS HAVE

FRA PRODUKTION
TIL NY BYDEL:
CARLSBERG BYEN
Adm. direktør Lars Holten,
Carlsberg Byen P/S

KL. 15.15 - 15.45
NETWORKING OG
FORFRISKNINGER

WORKSHOP

Innovation som kilde
til produktivitet i den
offentlige sektor

Hvordan understøtter
vi flere produktive
og vækst-orienterede
iværksættere i
Danmark?

KL. 13.45 - 14.00
REG LABS
ERHVERVSUDVIKLERPRIS
2013

4

WORKSHOP

5

Iværksætterisom
mindset og som
produktivitetsfremmer

Produktivitetsfremgang
forudsætter en ny model
til hvordan vi organiserer
og indretter vores
politikker.

KL. 14.00 - 14.15
PRODUKTIVITET,
KVALITET OG
OPSKALERING

KL. 14.15 - 15.15
KEY NOTE AMIR
SASSON

Gastronomisk iværksætter
Claus Meyer

Input fra workshops - anbefalinger
fra ”REG LABs Produktivitetsteam” til
produktivitetskommissionens videre arbejde.

KL. 15.45 - 16.15
DAGENS
LÆRING

3

Internationalisering
– hvordan og hvordan
ikke ?

Hvordan
skabes liv i
en bydel, hvor
der aldrig har
været en by?

KL. 12.30 - 13.30

Meyers bobler, sprød
havregrød, torskeskind
med sennepspulver.

WORKSHOP

KL. 16.15
REG LAB GENERALFORSAMLING

KL. 16.15 - 17.15
CARLSBERG BYEN GUIDET RUNDTUR

PRODUKTIVITETENS
BLINDE VINKEL
Det går ikke godt med den danske produktivitet. Det koster – både på vores
nuværende velstand og vores muligheder for, at håndtere udfordringer som fx
bæredygtighed og højt serviceniveau i den offentlige sektor.
Skat og lønninger er velkendte udfordringer. Men produktivitet handler også
om andet og mere, fx om hvordan vi indretter de bedste rammevilkår for
vores virksomheder? Hvordan kan virksomhedernes internationalisering
styrke vores produktivitet? Hvordan sikrer vi bedst, at forskningen kommer
erhvervslivet til gode? Hvilken rolle spiller netværk og klynger? Hvordan kan
vi stimulere iværksættere? Og hvordan styrker vi innovationskraften i det
offentlige?
De mange spørgsmål kan sammenfattes til; hvordan indretter vi bedst den
offentlige sektor, så den kan fremme produktiviteten i den offentlige sektor
og i erhvervslivet? Hvad vil det kræve? Er der områder, som vi har overset?
Hvor er de største barrierer for at højne produktiviteten?
REG LABs årskonference gennemføres i år i samarbejde med Produktivitetskommissionen. Her inviterer REG LAB sine medlemmer til, at diskutere de
vanskelige spørgsmål på årskonferencen. Vi diskuterer praksis i dag og
i fremtiden. Og vi kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan
styrke produktiviteten.

TID, STED OG TILMELDING
TIRSDAG DEN 30. APRIL 2013.
DANSEHALLERNE PÅ CARLSBERG,
PASTEURSVEJ 20, KØBENHAVN V.
TILMELDING PÅ WWW.REGLAB.DK

DELTAGELSE ER GRATIS OG FORBEHOLDT
MEDLEMMER AF REG LAB.
VED UDEBLIVELSE UDEN AFBUD OPKRÆVES
GEBYR PÅ 600,- PLUS MOMS.

RÅT
Hvad er mere nærliggende end at henlægge en snak om produktivitet til – et produktionsmiljø? REG LABs årskonference holdes i Carlsbergs nedlagte mineralvandsfabrik Tap E på
Carlsberg-området i København. Det er et miljø som oser af rustik industriel historie med
gulv-til-loft vinduespartier, pergolaer, søjlegange og meter høje tappehaller, der står som for
100 år siden.
I dag er der er ikke så meget larm i Tap E som i gamle dage! Men der er masser af liv og virkelyst:
Tap E er omdøbt til Dansehallerne og er Nordeuropas største center for moderne dans.
50 meter til parkering, 300 meter til station, 7.000 meter til lufthavn.

LÆKKERT
Vi har allieret os med Meyers for at sikre at forplejningen til årskonferencen bliver en
oplevelse ud over det sædvanlige. Vi vil vise at det kan lade sig gøre, at kombinere dansk
producerede fødevarer, know-how og innovation til et unikt produkt. Og dét med udgangspunkt i en iværksættervirksomhed som klarer både vækst, internationalisering og at være
trendsættende.
Vi har til fået lavet et koncept specielt til denne anledning, og Claus Meyer kommer forbi og
fortæller hvordan vi kan skabe flere vækstvirksomheder.

PRODUKTIVT
REG LABs årskonference gennemføres i år i samarbejde med Produktivitetskommissionen.
Kommissionen løfter sløret for nogle af sine foreløbige konklusioner. Og REG LABs medlemmer inviteres til at diskutere nogle af de centrale spørgsmål, særligt vedrørende hvordan
det offentlige kan bidrage til produktiviteten gennem egne processer, og de områder det
offentlige påvirker. Forud for konferencen udarbejdes et oplæg i samarbejde med en række
nøglepersoner, og med indspil fra deltagerne i de respektive workshops på konferencen.
Konklusionerne sammenfattes på dagen og samles efterfølgende i en samlet afrapportering til REG LABs medlemmer, og som indspil til Produktivitetskommissionen.

PRODUKTIVITET BASERET PÅ VIDEN,
INNOVATION OG KLYNGER
Dagens key note er Amir Sasson, forsker og medforfatter bag det store og meget roste
forskningsprojekt ’Et kunnskapsbaseret Norge’. Amir Sasson vil præsentere en videns- og
klyngebaseret tilgang som forudsætning for øget produktivitet. Udgangspunktet er, at højomkostningslande som Danmark ikke kan konkurrere i den globale konkurrence på omkostninger, men bliver nødt til at investere i innovation og en konkurrencedygtig, videnbaseret
økonomi. Det stiller en række krav til, hvordan vi organiserer og indretter vores politikker.
Amir Sasson underviser og forsker i strategi og ledelse, og er associate professor ved L.L.B.
University of Liverpool og Msc, PhD Handelshøjskolen BI samt gæsteforsker på Stanford.

