
Øresund Business Meeting – Talks
Broen til Nordeuropas største arbejdsmarked

Program · 27. januar
Børsen · København

9.00 Indskrivning
Morgenkaffe samt croissant 
og mulighed for at netværke

9.30 Velkommen
Linus Eriksson, CEO, Øresundsbron
Trine Grönlund, moderator

9.40 Vestas er en af Danmarks største virksomheder 
og en stor spiller i Øresundsregionen med 
lokation i både Ørestaden og Malmö. CEO Henrik 
Andersen fortæller om erfaringer og potentiale 
for Vestas i Øresundsregionen.
Henrik Andersen, 
Group President & CEO Vestas

9.55 Nordisk Ministerråds nytiltrådte generalsekretær, 
Karen Ellemann, giver Nordisk Ministerråds 
perspektiv på muligheder og udfordringer for 
integrationen i Øresundsregionen og det fælles 
arbejdsmarked. 
Karen Ellemann, Generalsekretær, 
Nordisk Ministerråd

10.05 Hvordan ser visionen om den fælles 
Øresundsregion og det fælles arbejdsmarked 
ud i medierne og den offentlige debat?
Kasper Krogh, Redaktionschef for indland 
og Metropol på Berlingske

10.20 Hvordan går det med integrationen i 
Øresundsregionen og det fælles arbejdsmarked 
set fra danske virksomheders perspektiv? Ny 
analyse fra Dansk Erhverv viser et kæmpe 
potentiale både for danske virksomheder og den 
danske stat, hvis der kommer mere gang i det 
fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen. 
Gitte Lillelund Bech, Direktør, Dansk Erhverv

10.35 Medicon Valley Alliance er et lysende eksempel 
på Øresundsregionens kæmpe vækstpotentiale. 
Der arbejder i dag flere end 65.000 personer 
i life science virksomheder i regionen. Hør om 
erfaringerne, og hvad der skal til for at gøre 
Øresundsregionen endnu mere attraktiv.
Anette Steenberg, 
CEO Medicon Valley Alliance

10.50 Kaffepause

11.05 Et politisk indspark i debatten om, hvad der 
skal til for at udnytte potentialet i Nordeuropas 
største arbejdsmarked og få en mere integreret 
Øresundsregion.
Benny Engelbrecht (S), medlem af Folketinget, 
Finansordfører

11.20 Vox-pop film med personalechefer /CEOs fra 
virksomheder med personale fra begge sider af 
Øresund fortæller om erfaringer og udfordringer 
på det fælles arbejdsmarked.
Ferring Pharmaceuticals adm. direktør fortæller i 
samtale med moderator om Ferrings erfaringer 
med arbejdsmarkedet i Øresundsregionen. 
Marianne Kock, General Manager, Ferring IPC

11.40 Paneldebat med fire repræsentanter fra dansk 
og svensk politik og erhvervsliv om, hvad der 
skal til for at få mere ud af det store potentiale i 
Nordeuropas største arbejdsmarked.
Johan Dalén, Regionschef for Skåne og Blekinge i 
Svenskt Näringsliv.
Benny Engelbrecht (S), medlem af Folketinget, 
Finansordfører.
Niels Paarup-Petersen (C), medlem af Rigsdagen
Anette Steenberg, CEO Medicon Valley Alliance

12.05 Workshop i salen
Vi vil have noget konkret med hjem i dag. Hvad 
skal der til for at få en bedre udnyttelse af 
Nordeuropas største arbejdsmarked?

12.25 Opsamling på workshop 
og afrunding af dagen
Linus Eriksson, CEO Øresundsbron
Trine Grönlund, moderator

12.30 Tak for i dag
Frokostsandwich og mulighed for at netværke


