
Erhvervspolitisk konference
21. marts kl. 15.30-18.30 i 
Spinderihallerne, Vejle

VEJLE
vil VÆKST

I Vejle vil vi vise vejen. Vi vil være de 
bedste til at se fremtidens muligheder 
og de hurtigste til at udnytte dem. 
Deltag i det erhvervspolitiske forår i 
Vejle og sæt dit fi ngeraftryk på, hvor-
dan en ny erhvervspolitik for kommu-
nen skal se ud.

Jørgen Rosted

Udviklingsdirektør

Olafur Eliasson

Kunstner

Hans Chr. Schmidt

Transportminister



VEJLE vil VÆKST

Program

Tilmelding senest den 14. marts:

www.spinderihallerne.dk/kick-off-konference

eller på tlf: 76811003

Vi lægger ud med en stor erhvervskonference i Spinderihallerne for ca. 200 deltagere fra 

erhvervsliv, byråd og samarbejdspartnere.

Vi vil gerne høre hvad du mener, så tag din mobiltelefon med og giv dine bud på:

■ Hvad Vejle skal leve af i fremtiden?

■ Hvad er vi gode til i Vejle, og hvor ligger vores udfordringer i en 

 national og global sammenhæng?

■ Hvordan sikrer vi de bedste rammer for den lokale udvikling 

 - viden, service, produktion, beskæftigelse, trafi k, bosætning, 

 byudvikling, kultur, uddannelse, virksomhedsservice m.v.?

Konferencen vil lægge vægt på dialogen, hvor du som deltager inviteres til at deltage i de-

batten og give tilbagemeldinger på en række korte og inspirerende oplæg fra politikere, 

forskere og kulturpersonligheder.

Hans Chr. Schmidt

Transportminister siden 

februar 2010

Henrik Harder

Trafi kforsker Forskningsleder, 

Aalborg Universitet, Depart-

ment of Architecture, Design 

and Media.

Forsker i menneskers daglige 

mobilitet. Henrik Harder har 

siden 1999 kortlagt pend-

lingsadf m.m. i hele Danmark.

Jørgen Rosted

Udviklingsdirektør i Erhvervs- 

og Byggestyrelsen

Jørgen Rosted har i mange 

år været aktiv i udviklingen 

af fremtidens erhvervspolitik, 

vækst og innovation. Han 

deltager i Mandag Morgens  

debat om Fremtidens Danmark, om hvordan 

Danmark kommer på vinderkurs. Han har tidli-

gere været departementschef i Erhvervsministe-

riet (1994–2002) og i Ministeriet for Økonomisk 

Samordning, (1993-1994).

Olafur Eliasson

Kunstner

Olafur Eliasson har udstillet 

på førende museer verden 

over, herunder The wea-

ther project i Tate Modern, 

London, 2003, og lavet talrige 

projekter i det offentlige rum. 

Igangværende projekter inkluderer Your rainbow 

ranorama, ARoS Aarhus Kunstmuseum og 

facaden til Harpa Reykjavik Concert Hall and 

Conference Centre i samarbejde med Henning 

Larsen Architects. Sidste år indgik han en aftale 

med KIRK KAPITAL A/S om at designe deres 

nye hovedsæde i Vejle.

Liselotte Lyngsø

Fremtidsforsker og partner i 

Future Navigator

Liselotte Lyngsø hjælper 

virksomheder med at udvide 

deres horisont og navigere 

gennem fremtiden. Arbejder 

med innovation, lederskab og 

etik. Liselotte Lyngsø bliver den gennemgående 

fi gur, og sikrer at du som deltager på konferen-

cen kan få dine synspunkter og ideer frem og 

deltage i debatten.

Arne Sigtenbjerggaard

Borgmester (V)

Niels Ågesen

Kommunaldirektør

Kl. 15.15 Registrering

Kl. 15.30 Ny erhvervspolitik for Vejle Kommune

 Borgmester Arne Sigtenbjerggaard 

Kl. 15.40 Fremtidens transport og erhvervsudvikling

 Transportminister Hans Christian Schmidt

Kl. 16.10 Vejle - fortsat vækst, mobilitet og tilgængelighed?

 Trafi kforsker ph.d Henrik Harder, Aalborg Universitet

Kl. 16.30 Kaffe 

Kl. 17.00 Hvad skal trække væksten i Vejle?

 Udviklingsdirektør Jørgen Rosted, Erhvervs- og Byggestyrelsen

 
Kl. 17.30 Hvordan kan kunst og arkitektur påvirke vækst og  

 profi l i Vejle?

 Kunstner Olafur Eliasson

Kl. 18.00 Vejle Kommune i et fremtidsperspektiv

 Fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, partner i Future Navigator

Kl. 18.20 Afslutning og oplæg til videre proces 

 Borgmester Arne Sigtenbjerggaard og

 kommunaldirektør Niels Ågesen

Kl. 18.30 Let anretning


