Regeringens og Disruptionrådets
sigtelinjer for fremtidens Danmark

Disruptionrådets sekretariat

Et velstående land
Danmark skal være blandt de mest velstående lande i OECD.
Et åbent land
Danmark skal fortsat være et åbent land, der er blandt de førende handelsnationer og handler
med hele verden på fair vilkår.
Lige muligheder for alle
Danmark skal fortsat være et trygt land med små skel mellem mennesker, stor sammenhængskraft og med lige muligheder for alle.
Godt fra start
Danske børn skal allerede tidligt have gode sprogfærdigheder og højt selvværd. De skal blive stadigt dygtigere til læsning, matematik og naturfag samt udvikle stærke sociale og kreative færdigheder. Ambitionen er, at ingen børn forlader folkeskolen uden basale færdigheder inden for disse
områder.
Alle unge skal med i fællesskabet
Alle unge skal enten være i gang med en uddannelse eller have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en fælles opgave at sørge for, at alle unge har gode muligheder for uddannelse og
beskæftigelse.
Uddannelser på højt fagligt niveau
Alle uddannelser skal være af høj kvalitet set i international sammenhæng og uddanne til arbejdsmarkedets behov. Det gælder såvel erhvervsuddannelserne som de videregående uddannelser. Der skal være fokus på at supplere de klassiske færdigheder med færdigheder og kompetencer inden for teknologi og digitalisering. Mulighederne for at veksle mellem uddannelse og job
skal være gode.
Forskning i verdensklasse
Kvaliteten af dansk forskning skal være på højeste internationale niveau, og forskningen skal gøre
gavn i uddannelserne og samfundet.
Konkurrencedygtige virksomheder
Danske virksomheder skal have konkurrencedygtige vækstvilkår, så erhvervslivet f.eks. kan tiltrække udenlandske investeringer. Den offentlige sektor skal understøtte erhvervslivet, herunder
med forskning på højt internationalt niveau.
Effektiv og stærk konkurrence på fair vilkår
Danske virksomheder, herunder SMV’erne, skal have de bedste rammer for på fair og lige vilkår at
kunne konkurrere effektivt, bl.a. med store digitale platforme.

Danmark som iværksætternation
Danmark skal have flere vækstvirksomheder og gode rammer for innovation. Derfor skal der være
konkurrencedygtige vilkår for iværksættere, f.eks. god adgang til risikovillig kapital.
Digital omstilling
Virksomhederne og den offentlige sektor skal være digitale frontløbere, der udnytter gevinster
ved digitalisering til gavn for alle. Virksomhederne skal understøttes i at udnytte potentialet i data
på en etisk og ansvarlig måde.
International rekruttering under ordnede forhold
Virksomhederne skal have gode vilkår for at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og
talent, og det skal ske under ordnede forhold, som generelt kendetegner det danske arbejdsmarked.
Fremtidssikret arbejdsmarked
Det danske arbejdsmarked skal fortsat være omstillingsparat og klar til automatisering, digitalisering og nye beskæftigelsesformer.
Flest muligt i arbejde
Arbejdsmarkedet skal være for alle, der kan. Det har både en økonomisk, social og menneskelig
værdi at være i arbejde. flexicurity-systemet skal fortsat være omdrejningspunktet for det danske
arbejdsmarked.
Livslang læring i verdensklasse
Flere danskere skal gøre brug af livslang læring, og mulighederne for opkvalificering til fremtidens
job skal være gode. Uddannelsestilbuddene skal være velfungerende, fleksible og målrettet arbejdsmarkedets behov.
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