Program for 6. møde i Disruptionrådet

Disruptionrådets sekretariat
Februar 2018

Tema:
Dato:
Location:

Nye teknologier og forretningsmodeller, fremtidens kompetencer og rammevilkår for virksomhederne (II)
Den 12. marts kl. 12.00 til 13. marts kl. 12.00
Sjælland, Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk

Dag 1
Kl. 12.00 – 12.30

Ankomst, indtjekning og let frokost

Kl. 12.30 – 12.40

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

Kl. 12.40 – 14.00

Frihandel under pres – hvordan skal Danmark stille sig?
Kort introduktion v. udenrigsministeren
Oplæg om fremtiden for frihandel, og hvordan EU er stillet i det strategiske billede v.
OECD direktør for handel og landbrug Ken Ash.
30 min. inkl. spørgsmål.
Plenumdebat med indledning fra udenrigsministeren, herunder om de centrale udfordringer som Danmark og danske virksomheder står overfor i forhold til handelspolitikken.
35 min.
Afrunding og opsamling ved udenrigsministeren der kan tegne konturerne af nogle fremadrettede pejlemærker for Danmarks handelspolitik.

Kl. 14.00-15.20

Uddannelse og læring til fremtiden
Introduktion v. uddannelses- og forskningsministeren
Oplæg v. Paul Evans, professor på INSEAD
25 min. inkl. spørgsmål
Præsentation af udvalg for bedre universitetsuddannelsers arbejde v. departementschef i
Uddannelses- og Forskningsministeriet, Agnete Gersing
10 min.
Plenumdebat v. uddannelses- og forskningsministeren inkl. opsamling
40 min.

Kl. 15.20 – 15.50

Pause
30 min.

Kl. 15.50 – 17.00

Konkurrence- og forbrugervilkår i en digital verden
Præsentation v. erhvervsministeren af konkurrence- og forbrugervilkår i en digital verden med fokus på potentialer og udfordringer
Oplæg v. Mikkel Hippe Brun, stifter af Tradeshift
25 min. (15 min. oplæg, 10 min. spørgsmål)
Paneldebat om digitale platforme med et panel af fire eksperter og virksomheder, modereres af erhvervsministeren.
 Philip Schröder, professor i økonomi
 Konrad Kierklo, direktør Miinto
 Thomas Frederiksen, CEO og stifter af Shoe the Bear
 Torsten Ringberg, professor på CBS og ekspert i forbrugeradfærd
40 min. inkl. opsamling

Kl. 17.00 – 17.20

Pause
20 min.

Kl. 17.20 – 18.35

Dataetik
Præsentation v. erhvervsministeren af regeringens tiltag til at igangsætte arbejde med
dataetik
Oplæg v. Gry Hasselbalch, rådgiver i dataetik
20 min.
Replikker fra:
 Thomas Madsen-Mygdal, iværksætter og medunderskriver af ”The Copenhagen
Letter”
 Casper Klynge, Danmarks tech-ambassadør
 Peter Kruse, medstifter af CSIS
25 min.
Spørgsmål og refleksioner fra salen
20 min.
Afrunding v. erhvervsministeren

Kl. 18.35 – 19.00

Pause
25 min.

Kl. 19.00 – 21.00

Middag og uformelle drøftelser
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Dag 2
Kl. 07.30 – 08.30

Morgenmad

Kl. 08.30 – 09.45

Talenter og digitale kompetencer i verdensklasse
Introduktion v. uddannelses- og forskningsministeren, herunder at der skal udarbejdes
en digitaliseringsstrategi for de videregående uddannelser
Korte replikker fra rådsmedlemmer
15 min.
Plenumdrøftelse om ambitionerne for talentpleje og digitale kompetencer på de videregående uddannelser
50 min.
Opsamling v. uddannelses- og forskningsministeren

Kl. 09.45 – 10.15

Pause
30 min.

Kl. 10.15 – 11.35

Anbefalinger om dataetik
Præsentation v. formanden for ekspertgruppen om indledende overvejelser
Plenumdrøftelse om, hvordan ekspertgruppen kan arbejde med dataetiske anbefalinger
50 min.
Opsamling og videre proces ved formanden for ekspertgruppen samt afrunding ved
erhvervsministeren

Kl. 11.35 – 11.50

Lancering af regeringsudspil
Præsentation v. undervisningsministeren af nyt regeringsudspil.
15 min.

Kl. 11.50 – 12.00

Afrunding v. statsministeren
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