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Invitation til offentligt møde om vækst i Galaksen den 19. april kl. 19.30 
 

Vækst 
Det er lykkedes Miljørådet at få de tre fremtrædende eksperter: kommunalforsker 
Kurt Houlberg, professor Finn Arler og filantrop Ross Jackson til, ud fra hver deres 
vinkel, at give et bud på, hvordan vækst kan defineres og hvad vækst kan betyde for 
os alle sammen nu og i fremtiden. Arrangementet finder sted den 19. april kl. 19.30 i 
Galaksen i Værløse. Mødet er gratis og alle er velkomne. 
 

Furesø Kommune har igennem de seneste ti år oplevet et boom i byggeriet, en meget stor 
befolkningstilvækst og dermed også en øget skatteindtægt. 
Spørgsmålet rejser sig: Skal vi fortsætte ad det spor? 
Økonomisk vækst i en kommune er nemlig ikke nødvendigvis ligefrem proportional med antallet af 
borgere. Der kan også være grænser for vækst, ligesom vækst kan have uønskede bivirkninger og 
konsekvenser.  
 

Program for aftenen: 
19.30 Miljørådet byder velkommen og introducerer aftenens oplægsholdere 
 

19.35 Borgmester Ole Bondo Christensen vil fortælle, hvad han lægger i begrebet 
bæredygtig vækst og om han mener, at ’bevægelse er liv – stilstand er død’ 

 

19.45 Kurt Houlberg, professor og kommunalforsker ved VIVE - Det Nationale Forsknings- 
og Analysecenter for Velfærd, har særlig ekspertise inden for analyser af 
kommunernes økonomiske grundvilkår, økonomistyring, service og resultater. Han 
står sammen med kolleger bl.a. bag analysen ’Giver større kommuner økonomiske 
stordriftsfordele?’ 

 

20.05 Finn Arler, professor ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, har som 
forskningsområder bl.a. bæredygtighed, miljøetik, miljøfilosofi, biodiversitet samt 
videnskabsteori og planforskning. Han har fx bidraget med kapitlet ’Økonomisk 
vækst, grøn vækst, nulvækst, modvækst eller a-vækst?’ i bogen ’Bæredygtighed – 
værdier, regler og metoder’ 

 

20.25 Ross Jackson, dansk-canadisk økonom, forfatter og filantrop, er medgrundlægger af 
softwarevirksomheden SimCorp, grundlægger af Urtekram samt af Gaia Trust, og 
siger om vækst: 
"Vækst er blevet den nye universale religion baseret på en fortælling fra den 
kommercielle elite om, at større forbrug er lig med større lykke. Men holder denne 
præmis?” 
Ross Jackson vil citere flere undersøgelser fra økonomi, biologi, sundhed, og 
antropologi, der tilbageviser påstanden.  
”Men vi bliver ved med at tro på det alligevel, tilskyndet af det politiske system. Er 
politikere blevet vores tids præster, der tjener magthaverne i stedet for folket?" 
spørger han 

 

20.45 Pause 
 

21.00 Debat med mulighed for at stille spørgsmål til panelet af oplægsholdere 
 

21.45 Tak for i aften 
 
Venlig hilsen 
 


