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FORMIDDAG

Susanne Møllegaard

9.30

Registrering og kaﬀe/te med morgenbrød

10.00

Velkomst
ved Oeconforeningens formand
Underdirektør, cand.oecon. Susanne Møllegaard, Topdanmark

10.10

Status og udsyn: Nye tider på Institut for Økonomi?
ved institutleder, MA, ph.d., professor Per Baltzer Overgaard
Tema: Velfærd, politik og vækst
Ordstyrer: Dekan, dr. oecon., professor Svend Hylleberg,
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

10.20
Per Baltzer Overgaard

Velfærdssamfund og produktivitet
ved professor Torben M. Andersen, Institut for Økonomi
• Er velfærdsordninger en bremse på produktivitetsvæksten?
• Kan de være befordrende for produktivitet og vækst?
• Løser øget produktivitetsvækst velfærdssamfundets store udfordringer?

11.10

Kaﬀepause: Mød dine gamle studiekammerater

11.20

Politiske barrierer for økonomisk vækst
ved redaktionschef, cand.oecon, Peter Mogensen, Politiken

Torben M. Andersen

• Er politikerne enige om hvilke tiltag der skal til for at styrke væksten i Danmark?
• Styres politikerne af kortsigtede mål på bekostning af nødvendige langsigtede
reformer?
• Vil regeringens vækstforum nå frem til politisk brugbare forslag?
12.10

Frokost i samfundsvidenskabelig kantine, bygning 1321

Peter Mogensen

Årgang 1964
Dekan, dr.oecon. Svend Hylleberg,
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet
Oeconforeningen er en meget væsentlig medspiller i
Institut for Økonomis bestræbelser på at fastholde og
udbygge oeconstudiets meget fremtrædende position
blandt de forskningsbaserede danske uddannelser.
Svend Hylleberg

Oeconforeningens rolle som en alumneforening, der
både skaber faglig kontakt mellem instituttets færdige
kandidater og mellem disse og instituttet er
enestående og et vigtigt element i oeconstudiets
fremtidige udvikling.
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EFTERMIDDAG
Tema: Innovation, finansiering og international konkurrenceevne
Ordstyrer: Professor, dr. oecon. Ole Ø. Madsen, Institut for Økonomi
13.10

• Skabes der værdi under Private Equity ejerskab - og hvordan?
• Hvad er aktivt ejerskab i praksis og hvilke konsekvenser samt mulige
eﬀekter har det?
• Kan aktivt ejerskab medvirke til at nedbringe agent omkostninger og/eller
skabes der mere værdi under aktivt ejerskab?

Jan Nielsen

14.00

14.50

Prisuddeling til årets nyuddannede cand.oecon.
Overrækkelse ved tidligere forsvarsminister, cand.oecon. Søren Gade

15.20

Kaﬀepause: Mød dine gamle studiekammerater

16.00

Strategiske udfordringer for den internationale konkurrenceevne
ved skibsreder, cand.oecon. Nils Smedegaard Andersen, CEO i A.P. Møller-Mærsk A/S
• Hvad er de centrale strategiske udfordringer for at Mærsk kan fastholde
og udbygge sin internationale konkurrenceevne?
• Hvilke innovative og finansielle strategier forfølger Mærsk for at opnå
konkurrenceevne inden for koncernens forskellige forretningsområder?

Niels Smedegaard
Andersen

Ole Ø. Madsen

Scandinavian innovation performance
ved partner, ph.d., cand.oecon. Johannes Lüneborg, McKinsey
• Hvad er status på innovation i Skandinavien og hvordan er niveauet
med førende innovation clusters worldwide?
• Hvad er forskelle på innovation performance mellem clusters i Skandinavien?
• Hvilke virksomheder driver innovation i Skandinavien?
• Hvilke faktorer er afgørende for innovation og hvad kan vi gøre for at styrke
innovationen?

Johannes Lüneborg

Turbinehallen

Perspektiver fra en global langsigtet investor
ved Managing Director, cand.oecon. Jan Nielsen, Blackstone

16.50

Afrunding af konferencen

17.00

Pause

17.15

Generalforsamling

18.30

Socialt samvær over en treretters menu med vine og avec
i Turbinehallen, Kalkværksvej 12, 8000 Århus C

Årgang 1964
Professor, dr.oecon. Ole Ø. Madsen,
Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

oeconuddannelsen kan spille en rolle ved blandt
andet at søge indflydelse igennem det aftagerpanel,
der er under etablering.

Oeconuddannelsen har været og er fortsat en meget
velanskrevet uddannelse i erhvervslivet, i centraladministrationen og i internationale organisationer.
Det skulle gerne fortsætte, og her tror jeg, at Oeconforeningen med en stærk opbakning af alumner fra

Jeg har med glæde deltaget i og været medarrangør
af de årlige Oeconkonferencer, hvor ikke mindst det
sociale samvær efter konferencen har været en god
måde at holde kontakt til gamle studerende! Så jeg
glæder mig til den kommende konference.
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OECON.ER I PRAKSIS

Ulrik Nødgaard

Årgang 1989
Direktør, cand.oecon., Ulrik Nødgaard, Finanstilsynet:
Jeg har i næsten chokerende høj grad kunnet trække meget direkte på det faglige indhold
på Oecon-uddannelsen. Det gælder både det nationaløkonomiske stof, men jo også de
grundlæggende driftsøkonomiske discipliner som regnskab og investeringskalkuler. Man får
endvidere nogle meget generelle indsigter med: Forskellen på samvariation og årsagssammenhænge, fornemmelse for tal, den spilteoretiske tilgang osv. Efter at have undervist på politstudiet
i København har jeg opdaget endnu en fordel ved Oecon-studiet: At man har et campus-miljø,
hvor alt er samlet, og der er et levende miljø.
Årgang 1994
Sekretariatschef, cand.oecon., ph.d., Mette Rose Skaksen, Organisation for erhvervslivet, DI:
Oecon-uddannelsen fra Aarhus Universitet er en af de bedste uddannelser, som du kan få i
Danmark - og den giver et højt teoretisk og teknisk niveau, som jeg selv har haft stor glæde af i
mine år i forskningsverdenen og i efterfølgende job som økonomisk konsulent. Uddannelsen giver
derudover en dyb forståelse for de samfundsøkonomiske sammenhænge samtidig med, at man
opnår en grundindsigt i driftsøkonomiske forhold. Jeg har haft stor glæde af begge dele i mit nuværende job i en politisk organisation.

Mette Rose Skaksen

Jens Nordvig-Rasmussen

Årgang 1994
Managing Director, cand.oecon., Jens Nordvig-Rasmussen, Nomura Securities:
Jeg har arbejdet med makroanalyse og markedsstrategi, siden jeg forlod Aarhus Universitet
i 2000 (jeg har stadig orlov fra ph.d.-studiet!). Jeg var otte år hos Goldman Sachs i London og
New York og siden 2009 været ansvarlig for global valutastrategi hos Nomura Securities.
Oecon-uddannelsen har givet mig et solidt makrofundament, som jeg bruger dagligt. Jeg har interviewet mange økonomer fra Harvard, MIT og London School of Economics. I sammenligning har
Oecon-uddannelsen en god balance mellem et solidt teoretisk/kvantitativt indhold og en praktisk
dimension. Oecon-uddannelsen giver meget alsidige karrieremuligheder, både i Danmark og i
udlandet, hvilket er vigtigt.
Årgang 1992
Professor, cand.oecon., Michael Jansson, University of California, Berkeley:
Oecon-uddannelsen er ikke blot forskningsbaseret, men også forskningskvalificerende i den
forstand, at den udstyrer studerende med analytiske og teoretiske færdigheder, som gør det
muligt på egen hånd at generere ny viden. Jeg støder i mit job på forskerstuderende fra alle
dele af verden og har endnu ikke mødt én, der er bedre rustet til videregående studier end
en studerende med en oecon-baggrund, så efter min opfattelse er der ingen tvivl om, at ordet
“verdensklasse” undtagelsesvis er berettiget når talen falder på oecon-uddannelsen.

Michael Jansson

Årgang 1975
Professor, cand.oecon., Nina Smith, Institut for Økonomi,
Aarhus Universitet:
De kommende år vil byde på øget national og international
konkurrence mellem universiteterne. En vigtig konkurrenceparameter er at sikre den samfundsmæssige relevans af både
uddannelser og forskning. Det kan vi kun gøre gennem en tæt
kontakt til de private og oﬀentlige virksomheder, hvor vores
kandidater arbejder.
Nina Smith

En stærk Oeconforening vil være et strategisk aktiv for hele
universitetet. Derfor skal vi også på universitetet arbejde for at
skabe nogle rammer, der gør medlemskabet af Oeconforeningen til et personligt aktiv for os alle hver især.
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OECONFORENINGEN
Oeconforeningen
Oeconforeningen er en forening for cand.oecon.er fra Aarhus
Universitet. Foreningen blev stiftet i 1992 og har til hensigt at
udvikle medlemmernes faglige profil gennem:

Prisen for at deltage:
• Hele arrangementet 1.600 kr. (både dagsarrangement og
middag i Turbinehallen).
• Dagsarrangementet 1.350 kr. (selve konferencen).

• gensidig kontaktflade
• informationsvirksomhed samt
• afvikling af faglige og sociale arrangementer

Sidste tilmeldingsfrist er lørdag den 4. september 2010.
Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.

I praksis betyder det, at foreningen fungerer som et netværk
for færdiguddannede kandidater. Vi ser en opgave i at
hjælpe medlemmerne til at holde kontakt med hinanden
og med Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Færdige
kandidater finder det ofte nyttigt at kunne trække på hinanden – også selv om man ikke nødvendigvis kender hinanden
fra studietiden.
Foreningen har også til hensigt at skabe kontakt mellem virksomhed og institut, når der efterspørges ansøgere til ledige
stillinger, studentermedhjælpere, studerende til projektarbejde med videre. Med andre ord binder vi universitet, kandidater og erhvervslivet sammen.

Hvordan bliver jeg medlem?
Et medlemsskab koster 250 kr. pr. år. Som nyt medlem får
du 50 % rabat på første års kontingent og skal pt. kun betale
125 kr. Hvis du lige er dimitteret er medlemsskabet gratis det
første år.
Kontakt
Hvis du vil vide mere om foreningen eller Oeconkonferencen
så læs mere på www.oeconforeningen.dk eller kontakt os på
oeconforeningen@econ.au.dk

Oeconkonferencen
Hvert år afholder Oeconforeningen en heldagskonference på
universitetet, hvor forskernes nye teorier stilles over for praktikernes krav om anvendelsesorientering. Den årlige konference
er kendetegnet ved såvel et højt fagligt niveau som ved rart
samvær med andre oecon.er ved den efterfølgende middag.

Bestyrelsen:
Formand:
Susanne Møllegaard (årgang 1988)
Tlf. 51390172 • E-mail: smg@topdanmark.dk
Næstformand:
Henrik Frøkjær (årgang 2000)
Kasserer:
Erik Megaard Dam (årgang 1990)

Bestyrelsesmedlemmer:
Morten Amtrup (årgang 1983)
Martin Lippert (årgang 1987)
Claus Løvgreen (årgang 2002)
Peter Harder (årgang 2002)
Peter la Cour Gormsen (årgang 1994)
Steen Olsen (årgang 1994)
Suppleanter:
Per Nikolaj Bukh (årgang 1984)
Kenneth Lykke Sørensen (årgang 2004)

Institutrepræsentanter:
Karina Skovvang Christensen (årgang 1996)
Michael Svarer (årgang1990)

TILMELD DIG HER!

Navn:

Virksomhed:

Privat adresse:

Postnr. & by:

Tlf:

E-mail:
Ja tak, jeg ønsker at deltage i Oeconkonferencens dagsarrangement
den 25. september 2010 og betaler derfor kr. 1.350. Prisen inkluderer
frokost, servering i pauserne og 1 års medlemskab af Oeconforeningen.

Årgang:
Ja tak, jeg ønsker at deltage i Oeconkonferencens dagsarrangement den
25. september 2010. Jeg er nydimitteret og vil gerne gøre brug af mit gavekort og deltage for det symbolske beløb af kr. 250,-

Ja tak, jeg ønsker at deltage i både dags- og aftenarrangement i
forbindelse med Oeconkonferencen den 25. september 2010 og betaler
derfor kr.1.600. Prisen inkluderer frokost, servering i pauserne,
1 års medlemskab af Oeconforeningen samt socialt samvær over en tre
retters menu i Turbinehallen.

Der er tre måder at tilmelde sig konferencen:

Nej tak, jeg kan desværre ikke deltage i konferencen, men vil gerne være
med i Oeconforeningen og indbetaler kr. 250 (kr. 125 for nye medlemmer).

Oeconforeningen, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet,
Bartholins Allé 10, Bygning 1322, 8000 Århus C

Oeconforeningen
Institut for Økonomi
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 10, bygn. 1322
8000 Aarhus c

Tlf.: 8942 1571
E-mail: oeconforeningen@au.dk
www.oeconforeningen.au.dk

- Pr. e-mail til oeconforeningen@econ.au.dk
- Ring på 8942 1571
- Postadresse:

