Program for 5. møde i Disruptionrådet

Tema:
Dato:
Location:

Flexicurity 4.0 og Frihandel og udenlandsk arbejdskraft (I)
29. januar kl. 12.00 til 30. januar kl. 12.15
Hotel Eyde, Mindegade 1, Herning

Dag 1
Kl. 12.00 – 12.30

Ankomst, indtjekning og let frokost

Kl. 12.30 – 12.40

Velkomst
Velkomst og introduktion til dagen v. statsministeren
10 min.

Kl. 12.40 – 14.30

Synspunkter på fremtidens arbejdsmarkedsmodeller
Introduktion v. beskæftigelsesministeren
5 min.
Oplæg v. Michael Svarer, professor ved Aarhus Universitet, om hvor vi står med den
danske flexicurity-model
15 min.
Oplæg v. Guy Standing, professor ved University of London, om Universal Basic Income
som alternativ model
(vil foregå på engelsk)
20 min.
Spørgsmål fra salen
(vil foregå på engelsk)
20 min.
Paneldebat m. Michael Svarer, Kim Simonsen, formand for HK, Kasper Fogh, politisk
chef i CEVEA, og Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri
50 min.

Kl. 14.30 – 14.45

Pause
15 min.

Kl. 14.45 – 16.00

Fremtidens beskæftigelsesformer – erfaringer fra udlandet
Introduktion v. beskæftigelsesministeren
5 min.
Oplæg v. Alok Sharma MP, Minister of State for Employment, om Storbritanniens syn på
fremtidens arbejdsmarked og beskæftigelsesformer
(vil foregå på engelsk)
20 min.
Spørgsmål fra salen
(vil foregå på engelsk)
10 min.
Oplæg v. Jeremias Prassl, Associate Professor of Law ved Magdalen College i Oxford, om
udfordringerne ved at regulere et fragmenterende arbejdsmarked
(vil foregå på engelsk)
20 min.

Spørgsmål og refleksioner fra salen
(vil foregå på engelsk)
20 min.
Kl. 16.00 – 16.15

Pause
15 min.

Kl. 16.15 – 18.10

Rekruttering af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og internationalt talent til
Danmark
Introduktion v. beskæftigelsesministeren og udlændinge- og integrationsministeren
5 min.
Oplæg v. Torben Tranæs, forskningsdirektør i VIVE, om konsekvenser af mangel på
arbejdskraft og behovet for udenlandsk arbejdskraft
15 min.
Oplæg v. Mette Foged, adjunkt i international migration og arbejdsmarked ved Københavns Universitet, om udenlandsk arbejdskraft med afsæt i de udleverede analyser –
evt. med inddragelse af egen ny forskning
20 min.
Spørgsmål fra salen
10 min.
Tre korte oplæg: (1) Lars Green, Executive vice president i Novo Nordisk, (2) Carl Erik
Kristensen, direktør i Hvide Sande Shipyard og (3) Karen Hækkerup, adm. direktør i
Landbrug & Fødevarer, om danske virksomheders brug af udenlandsk arbejdskraft
30 min.
Paneldebat med Torben Tranæs, Mette Foged, Lars Green og Carl Erik Kristensen og
Karen Hækkerup
35 min.

Kl. 18.10 – 18.20

Afrunding v. beskæftigelsesministeren

Kl. 18.20 – 19.00

Pause

Kl. 19.00

Middag
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Dag 2
Kl. 08.30 – 10.00

Danske virksomheders adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og internationalt talent – behov og udfordringer
Oplæg v. Jacob Holbraad, adm. direktør i DA, om virksomheders fremtidige behov for
udenlandsk arbejdskraft samt Lizette Risgaard, formand for LO, om fagbevægelsens
syn på udfordringerne
20 min.
Oplæg til diskussion v. udlændinge- og integrationsministeren og beskæftigelsesministeren
10 min.
Gruppedebat Hvordan sikrer vi, at danske virksomheder har adgang til kvalificeret
udenlandsk arbejdskraft – og at brugen af udenlandsk arbejdskraft sker under ordnede forhold?
60 min.

Kl. 10.00 – 10.10

Pause
10 min.

Kl. 10.10 – 11.10

Servicetjek af flexicurity-modellen
Oplæg v. Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal, og Karsten Dybvad, adm.
direktør i DI, om den danske model
20 min.
Oplæg til diskussion v. beskæftigelsesministeren
5 min.
Gruppedebat: Hvordan sikrer vi helt konkret, at flexicurity-modellen fortsat kan give
os et godt udgangspunkt i en foranderlig verden og en smidig omstilling for alle på
arbejdsmarkedet, og hvilke dilemmaer står vi over for?
35 min.

Kl. 11.10 – 11.50

Fremtidens beskæftigelsesformer – behov for tilpasninger?
Introduktion v. beskæftigelsesministeren
5 min.
Plenumdebat: Hvordan sikrer vi platformsvirksomhedernes konkurrenceevne uden at
give køb på ordentlige arbejdsvilkår for dem, der arbejder via platformene og fair
konkurrence for traditionelle virksomheder? Hvad skal parterne, virksomhederne og
staten gøre?
35 min.

Kl. 11.50 – 12.05

Orientering af rådet om offentliggørelse
Præsentation v. erhvervsministeren af nyt regeringsinitiativ
15 min.

Kl. 12.05 – 12.15

Afrunding v. statsministeren
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