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Kasserer: NR 

Webmaster: NE 



NR trådte grundet helbredsproblemer ud af bestyrelsen december 2018. Niels har 

gennem flere år udført et stort og værdsat arbejde, dels som kasserer, dels som 

medarrangør af seminarer. Tak for det! Suppleanten KHP indtrådte i bestyrelsen. 

IO overtog efterfølgende kassereropgaven.   

Hovedstrukturen i henseende til arrangementer har været baseret på debatten på 7. 

generalforsamling. Der har ikke været afholdt fysiske møder bortset fra en kombi-

neret middag og bestyrelsesmøde umiddelbart efter periodens begyndelse. Kontak-

terne har foregået via mails. Konkretiseringen af de enkelte arrangementer har væ-

ret overladt til 2 eller 3 af bestyrelsens medlemmer. Dog var de drivende kræfter i 

et enkelt arrangement (”Et feministisk blik på økonomi”) Per Bregengaard og 

Britta Thomsen med inddragelse af hjælp fra NR og sidenhen JLP. NE har ydet et 

uvurderligt arbejde med hensyn til at reservere lokaler på Københavns Professions-

højskole samt sørge for frokost og kaffe og andre drikkevarer. Inge Røpke har lige-

ledes hjulpet ved den praktiske organisering af to møder afholdt på Aalborg Uni-

versitet i Sydhavnen, København. NE har sørget for at vedligeholde vores hjemme-

side. KHP har sørget for at oprette en facebookside for foreningen samt at lægge 

nyheder ud på denne. Uden en betydelig arbejdsindsats fra alle disse ville det ikke 

have været muligt at afholde foreningens seminarer og andre arrangementer. En 

stor tak for denne arbejdsindsats.  

Seminar- og andre mødeaktiviteter i perioden har været følgende: 

(1)  Capitalism in Europe – Northern Austerity and Southern Reform Policies. 

Bidrag fra Heiner Flassbeck, Vitor Escária, Britta Thomsen og Bent Grave-

sen, 5. 10. 2018. Omkring 40 deltagere.  

(2)  Krav til Finansministeriets makroøkonomiske Regnemodel. Bidrag fra Jo-

nas Gielfeldt, Peter Stephensen, Ane Halsboe-Jørgensen og Jesper Jespersen, 

26. 10. 2018. Omkring 30 deltagere.  

(3)  Et feministisk blik på økonomi. Bidrag fra Per Bregengaard, Maciej 

Truszczynski og Britta Thomsen, 26. 4. 2019. Omkring 20 deltagere. 

(4)  10 år efter krisen: hvor står dansk økonomi? Bidrag fra Jon Nielsen, Tho-

mas Thygesen og Jesper Jespersen, 24. 5. 2019. Omkring 25 deltagere. 

Møderne har været kendetegnede ved gode oplægsholdere og livlig debat. Der har 

været to udenlandske oplægsholdere på internationalt niveau. 

Sammenholdt med tidligere år har der været en stagnation og især for de to sidst-

nævnte arrangementer et mindre deltagerantal end tidligere. Bestyrelsen har ikke 



gennemført en dybtgående debat om årsagerne hertil. Men formodentlig har ud-

buddet af gode arrangementer fra andre foreninger udgjort en seriøs konkurrence. 

Hvis tendensen fortsætter, vil bestyrelsen søge afholdt en debat herom med for-

eningens medlemmer. 

Tidligere tiders samarbejde med FOA og FTF har været stillet i bero i perioden 

som følge af sammenslutningen af LO og FTF i Fagbevægelsens Hovedorganisa-

tion (FH). Der er aftalt en samtale med de tidligere repræsentanter for FTF og FOA 

for at få afklaret om der er basis for et fortsat samarbejde. 

Medlemsopgørelsen pr 12. september 2019 viser, at foreningen har 64 individuelle 

medlemmer samt 3 institutionelle medlemmer. Dette er præcis samme antal for så-

vel de individuelle som de institutionelle medlemmer sammenholdt med samme 

tidspunkt i 2018.  

Ideer til arrangementer i den kommende periode: 

1. Økonomisk politik under et nulrente regime. 

Med den aktive finanspolitiks svækkelse og nærmest dødslignende tilstand 

siden de to energikriser i 1970’erne og pengepolitikkens opstigning derefter 

som den eneste legitime form for økonomisk politik begrundet i moneta-

risme, er vi i disse år med nulrenter og endog negative renter på vej ind i en 

hidtil ikke kendt tilstand. Den økonomiske politik mister sit eneste tilbage-

værende værktøj. Den tidligere IMF cheføkonom Olivier Blanchard drager 

den konsekvens, at der kun er offentlige investeringer tilbage til at genskabe 

økonomisk vækst. Præsident Trump synes at mene, at en genskabelse af 

merkantilismen er et effektivt middel. Det (neo-)liberalistiske opgør mod 

den selvindbilde halvkommunistiske statskapitalisme ser nu ud til at føre til 

et langt mere statsstyret-politiseret økonomi. Men så bliver sagen jo kampen 

om den politiske magt!      

2. Kunstig Intelligens (AI) og fremtidens arbejdsmarked 

De senere års renæssance af AI efter den første bølge i 1950’erne, som ikke 

førte til så meget, er interessant. Til forskel fra 1950’erne har vi i dag billig 

computerkraft, der kan håndtere store datamængder meget hurtigt. Betydnin-

gen heraf styrkes radikalt ved det forhold at AI i dag er i stand til at lære af 

sine erfaringer. Dette betyder, at traditionelle intellektuelle arbejdsopgaver 

inden for sundhedsvæsen, administration og retsvæsen kan automatiseres til-

lige med opgaver i transport og undervisning og produktudvikling. 



  



3. Offentlig – privat samarbejde om fornyelse og drift 

Forestillingerne om offentlig – privat samvirke er meget gammel. I den klas-

siske liberalismes periode 1848 – 1929 blev den offentlige sektor trængt til-

bage bortset fra visse naturlige monopoler områder som jernbaneområdet 

hvor DSB efter nogle års eksperimenter får de facto monopol. Regulerede 

private koncessionerede selskaber vinder indpas på telefon- og telegrafområ-

det. Men der findes offentlig – privat samarbejde på socialpolitiske områder 

inden for plejeområdet og børneforsorg. Med den moderne velfærdsstats 

etablering efter 2. verdenskrig trænges den private sektor tilbage. Når der de 

sidste 15-20 år har været bestræbelser i gang på at lade private interesser 

komme ind med interesse i at drive erhverv på området ikke alene i drifts-

mæssig henseende, men osse i innovationsaktiviteter, skyldes det dels en fo-

restilling om bedre fælles udbytte via samarbejde, dels den (neo-)liberalisti-

ske politiks fremgang. En debat herom kan bestå i at se på grænserne for 

kommunalfuldmagten (i begge retninger!) og tilsvarende i den øvrige offent-

lige sektor samt reelle win-win eksempler i forhold til systemeksport eksem-

pelvis af plejehjem - og ikke mindst disses organisation. 

4. Dansk erhvervslivs internationalisering  

Outsourcing og offshoring har været buzzwords i erhvervslivet og den of-

fentlige debat om hvad det danske samfund skal leve af i de kommende år. I 

en lang periode syntes der at være en udbredt konsensus om at det ville være 

muligt at overføre rutinearbejdet til Kina og lignende lavtlønslande med lave 

standarder m.h.t. miljø og uden faglige rettigheder. Til gengæld kunne Dan-

mark beholde det vellønnede og højprofitable arbejde omkring teknologisk 

udvikling og afsætning. Allerede før præsident Trump iværksatte handels-

krig, som egentlig er en langt bredere krig mod Kina omkring fremtidens 

teknologier, var der blandt erhvervsledere og meningsdannere begyndt at op-

stå en usikkerhed omkring denne internationalisering. Med tendenserne til 

opkomsten af handelsblokke med stærke protektionistiske islæt stiller dette 

danske erhvervsinteresser og det politiske liv over for nye udfordringer.    

 


