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NetØk bestyrelsesmøde 30/11-2015 
 
Tid: Mandag 30. november 2015, kl 15:00-15:45 
Sted: Metropol, Tagensvej 18, Bygning C, 1. sal, lokale C 130 
Deltagere: Jørgen Lindgaard Pedersen (formand og ordstyrer), Jesper Jespersen, Niels Rasmussen, 
Nils Enrum og Søren Borch (referent) 
Gæst: Inge Røpke 
Fraværende: Jørgen Goul Andersen 
 
Før fyraftenmødet "Europas økonomiske kriser: Veje væk fra arbejdsløshed og gæld" kl 16:00. 
 
Dagsorden 

1. Møder/seminarer i planlægningsfasen 
a) Sundhed og Økonomi 
b) Finansielle institutioner og pengeskabelse 
c) Økonomi 4.0 (tilføjet før mødets start) 
d) NETØK & FTF møder 

2. Ideer til skriftlige bidrag i medier 
3. Meddelelser 
4. Evt. 

 
Referat 
1 a) Sundhed og Økonomi 
Baseret på udkast version 2 (29. 11. 2015) fra NR og JLP, suppleret med kommentarer i email fra 
JGA (30.11.2015). 
Det blev godkendt, at gruppen går videre med arrangementet med bl.a. følgende kommentarer: 
• Dato 4. marts 2016 blev foreslået 
• Søren Geckler flyttes til punkt kl 9:00 
• Mere tid til JGAs kommentarer om omkostninger 
• Udvides med en etisk vinkel, fx med én fra Etisk Råd 
 
1 b) Finansielle institutioner og pengeskabelse 
IR, JJ og NE arbejder på dette arrangement. 
De fremlagde tanker om et seminar baseret på Adair Turner's bog "Between Debt and Devil" 
(introduktionen kan ses på http://press.princeton.edu/chapters/i10546.pdf). 
Det blev godkendt, at gruppen går videre med arrangementet med bl.a. følgende kommentarer: 
• Eventuelt koble med et møde på Christiansborg for politikere, men ikke med politikere i 

hovedrollen 
• Eventuelt koble med et møde for fagspecialister 
• IR, JJ og NE laver et skriftligt oplæg til os om antal sammenkoblede møder, NetØk's rolle, 

målgrupper 
• Sandsynligt tidspunkt forår 2016 
• IR kontakter Turner for at høre om muligheden for et 1-timers oplæg 
• IR tænker det koblet til et projekt om "Økologisk makroøkonomi", hvorfra man muligvis kan 

finansiere hotel og transport. 
• Emner bl.a. er vi klar til en ny recession, og hvordan forhindres en ny finanskrise? 

 

http://press.princeton.edu/chapters/i10546.pdf
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1 c) Økonomi 4.0 
Søren Borch foreslog et tema med foreløbig titel "Økonomi 4.0", med fokus på, hvilke elementer en 
fremtidig økonomiteori kunne indeholde for at støtte en forståelse og beslutningsstøtte i en verden 
med store systemkriser og voldsomt ændrede teknologi- og produktionsbetingelser, som ikke 
håndteres tilstrækkeligt af aktuelle økonomimodeller. 
SB var blevet inspireret af bøger af Otto Scharmer, Jørgen Steen Nielsen, Jørgen Ørstrøm Møller, 
Lene Andersen, Jørgen Randers, Steen Hildebrandt m.fl. 
Beslutning: 
• SB lavet et skriftligt udkast, som JJ, SB og NE bearbejder, hvorefter det sendes til gruppen. 
• De prøver at gøre emnet "håndterligt" 
• Måske lade et arrangement separat med Jørgen Randers og bogen "2052" springe ud af denne 

snak 
• Næppe før efteråret 2016 
• Eventuelt et kortere fyraftensmøde.  

 
1 d) NETØK & FTF møde om "Skattelettelse og udbud" 
NETØK og FTF holder onsdag den 9. december 2015 kl. 15:00 – 17:00 et temamøde om 
personbeskatning og beskæftigelse. Mødet foregår i FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 
København K, mødesal 5.  
Vi har to oplægsholdere til temaet: Professor Bo Sandemann Rasmussen, Institut for Økonomi, 
Aarhus Universitet og Specialkonsulent David Tønners, De Økonomiske Råds Sekretariat. 
• Tidligere er indbydelsen udsendt (fil = Personbeskatning.pdf).  

 
2  Ideer til skriftlige bidrag i medier 
Det er mestendels NE og JJ (delvis JGA), der skriver til medierne. Vores mål er bl.a. at ruste 
debatten, hvorfor vi bør skrive mere.  
Vi skal huske at nævne www.netoek.dk ifm forfatterens navn og titel. 
 
3  Meddelelser 
Intet. 
 
4  Evt. 
Intet. 

http://www.netoek.dk/

