Program for 8. møde i Disruptionrådet
Dato:
Location:

Den 13. september kl. 12.00 til 14. september kl. 12.00
Midtjylland, Best Western Golf Hotel Viborg

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 – 13.55

Konkurrenceforhold ved techgiganters indtræden på nye markeder
Kort rammesætning v. erhvervsministeren
Oplæg v. Christian Schultz, formand for Konkurrencerådet og professor ved KU om konkurrenceforhold i forbindelse med store globale online platformes indtræden på nye
markeder
20 min.
Oplæg v. Kenneth Melchior, nordisk direktør i Zalando om deres syn på platformes indtræden på markeder og betydning for konkurrenceforholdene på et marked
20 min.
Spørgsmål fra salen v. erhvervsministeren
35 min.

Kl. 13.55 – 14.10

Kort pause
15 min.

Kl. 14.10 – 15.40

Regulering af virksomheders dataanvendelse – skal balancen mellem hensyn til
innovation, investeringer og konkurrenceforhold ændres for i højere grad at understøtte datadreven innovation og vækst?
Introduktion v. erhvervsministeren
5 min.
Introduktion til de grundlæggende hensyn ved dataregulering v. facilitator, Nynne Bjerre
Christensen, journalist og tidligere vært på Deadline
10 min.
Videopræsentation af tre udfordringer om principielle problemstillinger og dilemmaer i
og for virksomheders dataanvendelse:
 Udfordring 1: Beskyttelse af egne data kontra nemmere adgang til genbrug af andres data
 Udfordring 2: Behov for ny regulering til at sikre datadeling mellem platforme og
virksomhedsbrugere
 Udfordring 3: Behov for klarhed om rettigheder til data fra IoT-produkter
5-6 min.
Replikker vedr. de tre udfordringer fra Theis Søndergaard, medstifter af Vivino, Katarina
De Brisis, vicedirektør i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i Norge og formand
for OECD-arbejdsgruppen SPDE samt Marianne Dahl Steensen, CEO i Microsoft Danmark
og Island
20 min.
Diskussion/paneldebat på tværs af de tre udfordringer med inddragelse af Disruptionrådet v. facilitator
40 min.
Afslutning v. facilitator
5 min.
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Kl. 15.40 – 16.10

Pause
30 min.

Kl. 16.10 – 18.00

Anbefalinger fra Ekspertgruppen om dataetik
Introduktion v. erhvervsministeren med en kort baggrund for nedsættelse af ekspertgruppen om dataetik.
10 min.
Præsentation af ekspertgruppens udkast til anbefalinger v. Christiane Vejlø, formand for
ekspertgruppen
30 min.
Kort indlæg fra et af medlemmerne fra ekspertgruppen
10 min.
Tværgående diskussion med henblik på rådets input til anbefalingerne, som faciliteres af
formanden
40 min.
Afslutning og opsamling
20 min.

Kl. 18.00 – 19.00

Pause
60 min.

Kl. 19.00

Middag
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Dag 2
Kl. 7.30 – 8.30

Morgenmad

Kl. 8.30 – 9.30

Videregående uddannelser og forskning
Oplæg v. uddannelses- og forskningsministeren om uddannelses- og forskningspolitiske
initiativer
10 min.
Introduktion til drøftelse af videnbaseret innovation v. uddannelses- og forskningsministeren
5 min.
Plenumdebat v. uddannelses- og forskningsministeren om videnbaseret innovation
40 min.
Opsamling v. uddannelses- og forskningsministeren
5 min.

Kl. 9.30 – 10.30

Drøftelse af ’fælleskapitel’ til afsluttende strategi
Drøftelse af udkast til et fælles kapitel i opsamlingsrapporten på baggrund af drøftelsen
om fælles sigtelinjer på 7. møde

Kl. 10.30 – 10.50

Pause
20 min.

Kl. 10.50 – 11.50

Ungdomsuddannelser
Kort oplæg v. undervisningsministeren om EUD-udspillet og efterfølgende replikker fra
Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal og Vibeke Svendsen, adm. direktør og
partner hos Envotherm med særligt fokus på temaerne studiemiljø og faglig stolthed og
efterfølgende plenumdebat
30 min.
Oplæg v. undervisningsministeren og replikker fra Stina Vrang Elias, adm. direktør i
DEA og Kim Simonsen, formand for HK og efterfølgende plenumdebat om: Erhvervs- og
ungdomsuddannelserne i 2030 – et ungdomsuddannelsessystem, der ruster til fremtiden
30 min.

Kl. 11.50 – 12.00

Afrunding ved statsministeren
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