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PROGRAM 

 

Høring om fremtidig vækst og kvalificeret arbejdskraft   

Fredag den 13. april 2018 kl. 9.30-13.00 på Aarhus Universitet 

 

 

Finansudvalget 

 

Et Danmark i vækst – hvordan sikrer vi (nok) kvalificeret arbejdskraft? 

 

 

 

11. april 2018 

Finansudvalget ønsker med høringen at dykke ned i problemstillingen om 

manglen på den rette arbejdskraft og sammenhængen mellem arbejdsudbud, 

uddannelse, vækst og produktivitet.  

Så hvad er op og ned i debatten om kvalifikationer? Hvordan ser arbejdsmar-

kedet ud i dag, og hvor er udfordringerne som skal løses, så endnu flere kan 

komme i arbejde? Hvilke reformer har vi brug for, og hvordan påvirker et øget 

uddannelsesniveau økonomien?  
 

 

9.30- 9.40 Velkomst ved Prorektor Berit Eika, Aarhus Universitet, og for-

manden for Finansudvalget Joachim B. Olsen (LA) 

Hvilke kvalifikationer kommer vi til at mangle? 

 

9.40 – 9.55 Jan Rose Skaksen, professor og Forskningschef i Rockwool-

fondens forskningsenhed 

Hvilke kvalifikationer er der brug for i 2018 og i fremtiden 

  

TEMA 1:  Arbejdsmarkedet i dag – hvad er udfordringerne?  

 

9.55-10.10 Conni Simonsen, direktør for Ingeniørhøjskolen, Aarhus Uni-

versitet og næstformand for Danmarks Vækstråd 

Hvilken indsats er der brug for i forhold til uddannelsesniveau 

og typer af uddannelser, så dansk erhvervsliv sikres de rette 

kompetencer 

 

10.10-10.25 Steen Nielsen, underdirektør i DI 

Om kvalifikationsbehov og mulighed for at få flere fra passiv 

forsørgelse i beskæftigelse 

 

 

10.25-10.40 Frederik Imer Pedersen, cheføkonom i 3F 
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Om kvalifikationsbehov og mulighed for at få flere fra passiv 

forsørgelse i beskæftigelse 

 

10.40-11.05 Opinionsudveksling og spørgsmål 

 

11.05-11.25 Pause 

 

TEMA 2:  Fremtidens arbejdsmarked, udenlandsk arbejdskraft og refor-

mer til tiden 

 

11.25-11.40 Michael Svarer, professor i økonomi og overvismand  

Hvad er dansk økonomis udfordring i det lange perspektiv? 

Bredt om arbejdsudbud, kvalifikationer og udenlandsk ar-

bejdskraft 

 

11.40-11.55 Nina Smith, professor i økonomi og tidligere vismand  

Hvilke reformer har Danmark brug for? Relateret til mulighe-

derne for at øge arbejdsudbuddet 

 

11.55-12.10 Grane Høegh, chefrådgiver i DREAM  

Hvordan påvirker et øget uddannelsesniveau økonomien? Og 

hvad skal Danmark satse på i fremtiden? 

 

12.10-12.25 Mikkel Barslund, Research Fellow ved Centre for European 

Policy Studies (CEPS) 

Om arbejdskraftsmobilitet mellem Danmark og resten af Eu-

ropa 

12.25-12.50 Opinionsudveksling og spørgsmål 

 

12.50-13.00 Afslutning 

 

Tid og sted: 

Aarhus Universitet, Aulaen, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus 

C 

Fredag den 13. april 2018 kl. 9.30-13.00 

 


