Program for 3. møde i Disruptionrådet

Disruptionrådets sekretariat
Den 26. september 2017

Tema:
Dato:
Location:

Nye forretningsmodeller og virksomhedernes rammevilkår (I)
Den 9. oktober kl. 12.00 til 10. oktober kl. 12.15
Hotel Hesselet på Fyn

Dag 1
Gæster deltager på dag 1 frem til kl. 18.15. Pressen kan deltage til kl. 14.10
Kl. 10.00 –

Besøg på forskellige virksomheder. Rådets medlemmer inviteres særskilt.

Kl. 11.00 - 12.00

Pressemøde om regeringens deleøkonomiske strategi. De af rådets medlemmer, som
ikke deltager i virksomhedsbesøg, er velkomne til at overvære.
Ankomst, indtjekning og velkomst

Kl. 12.00 – 12.30

Ankomst og kaffe (frugt, sandwich, the, kaffe og vand)

Kl. 12.30 – 12.45

Velkomst og overordnet introduktion til dagen v. statsministeren

Kl. 12.45 – 12.55

Det videre arbejde v. beskæftigelsesministeren
Kort præsentation af temarækken og analyseplanen

Kl. 12.55 – 13.15

Status for det videre arbejde med udenlandsk arbejdskraft og ordnede forhold på arbejdsmarkedet v. beskæftigelsesministeren
Nye teknologier – fremtidens vækstmuligheder og vilkår for virksomhederne

Kl. 13.15 – 13.20

Uddrag af OECDs film om disruption

Kl. 13.20 – 14.10

Oplæg v. Catherine Mann, cheføkonom og leder af den økonomiske afdeling hos OECD
’Productivity, Reallocation, and Equity: Challenges of the new technological and global
landscapes’
25 min. oplæg, 25 min. spørgsmål og debat

Kl. 14.10 – 14.50

Oplæg v. Thomas F. Borgen og Søren Skou
De to medlemmer af rådet giver deres input til, hvordan vi kan sikre, at de danske virksomheder kan drage fordel af den teknologiske udvikling og globaliseringen

Kl. 14.50 – 15.20

Plenumdebat v. erhvervsministeren med afsæt i de to oplæg: Hvad skal til for, at danske
virksomheder kan bidrage til at skabe vækst og job i Danmark ved at udnytte de nye
teknologiske muligheder og globaliseringen?

Kl. 15.20 – 15.45

Pause med let anretning (frugt og forfriskninger, kaffe og sødt)
Dele- og platformsøkonomi

Kl. 15.45 – 15.50

Platformsbaserede virksomheder – videocases

Kl. 15.50 – 16:00

Oplæg v. erhvervsministeren
’Præsentation af regeringens deleøkonomiske strategi’

Kl. 16.00 – 16.30

Korte oplæg ved tre aktører: Head of Policy, Nordics and Baltics hos Uber, Kåre Riis
Nielsen; medstifter af Hilfr, Steffen Wegner Mortensen; forbundsformand i 3F Per Christensen.
De tre aktører præsenterer deres perspektiv på, hvordan Danmark og danskerne kan
håndtere muligheder og udfordringer knyttet til dele- og platformsøkonomi

Kl. 16.30 – 16.50

Plenumdebat v. erhvervsministeren med afsæt i de tre aktørers oplæg og regeringens
deleøkonomiske strategi: Hvilke muligheder og udfordringer står Danmark overfor i
forhold til dele- og platformsøkonomi?

Kl. 16.50 – 17.05

Pause
Teknologipagt

Kl. 17.05 – 17.20

Oplæg v. erhvervsministeren om ’Den kommende Teknologipagt’

Kl. 17.20 – 18.05

Replik fra tre aktører: direktør for Naturvidenskabernes Hus og projektleder for ”Engineering i skolen” Nanna Seidelin; stifter af og CEO for Netcompany samt rådsmedlem André
Rogaczewski; rektor for DTU og formand for rektorkollegiet Anders Overgaard Bjarklev.
De tre aktører giver deres bud på, hvordan rekrutteringsudfordringerne på STEMområdet kan løses i et samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og
offentlige aktører.
Herefter plenumdebat mellem salen og panelet faciliteret af erhvervsministeren med
fokus på forslag til initiativer i en kommende Teknologipagt og udviklingsperspektiver
for pagten.
Afrunding og middag

Kl. 18.05 – 18.15

Afrunding v. erhvervsministeren

Kl. 18.15 – 19.00

Pause

Kl. 19.00 – 21.00

Middag for rådet og uformelle drøftelser

Dag 2
Kl. 07.30 – 08.30

Morgenmad

Kl. 08.30 – 08.40

Introduktion til dagen v. beskæftigelsesministeren
Forsknings- og Innovationspolitisk udspil

Kl. 08.40 – 09.45

Oplæg v. uddannelses- og forskningsministeren
’Forsknings- og Innovationspolitisk udspil’
20 min. oplæg, 45 min. debat
Strategi for Danmarks digitale vækst

Kl. 09.45 – 10.00

Oplæg v. professor Jan Damsgaard
’Hvorfor er det så svært for de etablerede virksomheder at komme i gang med digitalisering?’

Kl. 10.00 – 10.35

Oplæg v. erhvervsministeren
”Regeringens overvejelser i forhold til en kommende strategi for Danmarks digitale vækst”
15 min. præsentation, herefter 20 min. spørgsmål fra salen

Kl. 10.35 – 10.50

Pause

Kl. 10.50 – 12.05

Drøftelse af kommende strategi for Danmarks digitale vækst
Kort introduktion til gruppedrøftelser v. erhvervsministeren, herefter drøftelser ved
bordene om strategien. Hvert bord drøfter 1-2 udvalgte temaer fra strategien. Herefter
opsamling i plenum ved erhvervsministeren, hvor en ansvarlig fra hvert bord kort
opsummerer bordets drøftelser

Kl. 12.05 – 12.15

Afrunding v. statsministeren

Kl. 12.15 –

Mulighed for sandwich til turen hjem
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