Program for 7. møde i Disruptionrådet
Tema:
Dato:
Location:

Frihandel og udenlandsk arbejdskraft (II) og Flexicurity 4.0
(II)
Den 18. juni kl. 12.00 – den 19. juni kl. 12.00
Sønderjylland, Benniksgaard Hotel, Gråsten

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 – 14.40

Automatisering, udflytning og hjemtagning af arbejdspladser – hvordan sikrer vi
investeringer samt gode, vellønnede arbejdspladser i Danmark?
Kort rammesætning v. erhvervsministeren
Oplæg v. Dirk Pilat, vicedirektør i OECD’s Directorate for Science, Technology and Innovation om automatiseringens virkning på outsourcing og reshoring
(15 min. inkl. spørgsmål – på engelsk)
Oplæg v. Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker fra Danmarks Statistik, som giver et dansk
perspektiv på outsourcing og reshoring af arbejdspladser i Danmark
(15 min. inkl. spørgsmål – på engelsk)
Replikker fra Claus Jensen, formand i Dansk Metal, Nicolaj Reffstrup, CEO i Ganni og
Kasper Egelund, direktør i Vipp
(45 min. i alt)
Plenumdebat v. erhvervsministeren: Hvordan kan vi i højere grad fastholde og hente gode
produktionsarbejdspladser hjem til Danmark?
(30 min.)

Kl. 14.40 – 15.10

Pause
30 min.

Kl. 15.10 – 16.40

Ny teknologi og velstand – vil vi alle fortsat blive rigere?
Præsentation v. finansministeren af hovedresultaterne i Økonomi- og Indenrigsministeriets publikation ”Fordeling og incitamenter”
Oplæg v. Torben M. Andersen og Philipp Schröder, professorer ved Institut for Økonomi
på Aarhus Universitet, om den teknologiske udviklings virkning på velstandsniveauet i et
internationalt og nationalt perspektiv
(35 min. inkl. spørgsmål)
Plenumdebat v. finansministeren: Hvordan understøtter vi, at Danmark forbliver et land
med små skel mellem mennesker?
(40 min.)

Kl. 16.40 – 17.10

Pause
30 min.

Disruptionrådets sekretariat
Juni 2018

Kl. 17.10 – 18.00

Tilpasning til nye beskæftigelsesformer
Oplæg v. 3F og DI om den første platformsoverenskomst i Danmark
(15 min. inkl. spørgsmål)
Præsentation v. beskæftigelsesministeren og erhvervsministeren af konkrete initiativer
vedr. platforms- og deleøkonomi
(20 min.)
Plenumdebat v. beskæftigelsesministeren inkl. opsamling
(15 min.)

Kl. 18.00 – 19.00

Pause
1 time

Kl. 19.00

Middag
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Dag 2
Kl. 7.30 – 8.30

Morgenmad

Kl. 8.30 – 10.30

Disruptionrådets afsluttende strategi – sigtelinjer for fremtidens Danmark og
mulige initiativer til opsamlingsrapporten
Kort introduktion v. beskæftigelsesministeren
Plenumdebat v. beskæftigelsesministeren om mulige fælles sigtelinjer for fremtidens
Danmark i det indledende kapitel til den afsluttende strategi for Disruptionrådets arbejde
Opsamling v. beskæftigelsesministeren mv.

Kl. 10.30 – 11.00

Pause
30 min.

Kl. 11.00 – 12.00

Udenlandsk arbejdskraft og ordnede forhold på arbejdsmarkedet
Orientering v. udlændinge- og integrationsministeren om udenlandsk arbejdskraft
Orientering v. beskæftigelsesministeren om udspil til at sikre kvalificeret arbejdskraft
samt om ordnede forhold på arbejdsmarkedet
(30 min.)
Plenumdrøftelse om regeringens oplæg til nye initiativer på udlændingeområdet
(30 min.)

Kl. 12.00

Afrunding v. statsministeren
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