
  

Referat til 1. bestyrelsesmøde, 1. maj 2017 kl. 13, Amaliegade 

44, Heerupsalen 

 

Deltagere: Torben M. Andersen (AU), Niels Lynggård Hansen (DN), Peter Stephensen 

(DREAM), Jørgen Elmeskov (DST), Mads Kieler (FM), Lars Haagen Pedersen (FM), Grane 

H. Høegh (Modelgruppen) og Martin Ulrik Jensen (OIM). 

Afbud: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen (KU). 

Referent: Grane H. Høegh. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved Torben M. Andersen 

2. Opdrag for modelgruppen – bemærkninger/diskussion  

Materiale: Opdrag 

3. Status på arbejde (oplæg ved Peter Stephensen) 

Materiale: Status-papir og Model-dokumentation 

4. Gennemgang (til dels teknisk) af nuværende mellemfristet regnesetup og 

fremskrivningsprincipper (ved Mads Kieler)  

Materiale: Notat om regnesetup 

5. Diskussion 

5.1 Spændinger mellem forskellige ønsker i opdraget (fx teoretiske egenskaber 

og empirisk fundament) 

5.2 Modellens størrelse (og spændinger mellem størrelse og empirisk 

fundament) 

5.3 Beskrivelser af institutionelle forhold i økonomien (evt. genbrug fra ADAM)  

5.4 Øvrigt 

6. Kommende seminarer 

Materiale: Forslag til opstartsseminar, herunder mulige foredragsholdere 

6.1 Form og indhold 

6.2 Deltagere inkl. internationale/nordiske eksperter 

6.3 Dato for opstartsseminar 

7. Dokumentation 

8. Næste bestyrelsesmøde 

8.1 Frekvens af bestyrelsesmøder 

8.2 Dato for kommende bestyrelsesmøde 

9. Eventuelt 

 

 



  Side 2 af 2 

Ad 2 og 5: Diskussion af opdrag og øvrigt er samlet her:  

Finansministeriet påtog sig at lave en liste over, hvilke stød de synes, det er essentielt at 

kunne analysere, og hvilke variable, der skal kigges på ved analyserne.  

 

Ad 6: Det blev besluttet at starte med et fagligt seminar i starten af december. Senere i 

processen kan man lave mere brede seminarer. Det blev nævnt, at Olivier Blanchard kunne 

være en mulighed, da han er i Oslo i starten af december. Finansministeriet taler med 

nordmænd og kontakter Elmeskov, som snakker med Blanchard. Hvis Blanchard kommer, 

bliver det et dagsarrangement – alternativt en eftermiddag med 4-5 oplæg. 

 

Ad 7: Det blev besluttet, at dokumentation skal være teknisk faglig og på engelsk. Sidenhen 

skal skrives en mere pædagogisk. Der skal oprettes en hjemmeside med info om projektet – 

bl.a. hvad modellen skal kunne.  

 

Ad 8: Møder holdes ad hoc. Der reserveres datoer et år frem med ca. 2 måneders mellemrum 

for tidsrummet 12-16 (starter med arbejdsfrokost). Møder kan forkortes eller aflyses efter 

behov. Der skal være 1-2 store emner pr. møde, som kan diskuteres til bunds. 

 

Ad 9: Til næste gang skal der: 1) sendes referat rundt, 2) sendes budget rundt, 3) sendes 

invitationer til de næste 5 bestyrelsesmøder, 4) laves udkast til hjemmeside, 5) laves udkast 

til seminar, 6) laves porteføljepapir med delprojekter. 

 


