Output fra rådet
1. Nye og større krav til fremtidens uddannelser
Aftale om bedre veje til uddannelse
og job efter grundskolen
Fra folkeskole til faglært.
Erhvervsuddannelsesaftale
•

Folkeskolen skal nære elevernes
håndværkerdrømme

•

Opgør med automatvalget

•

10. klasse skal fortsat bidrage til at øge
søgningen til erhvervsuddannelserne

Naturvidenskabsstrategi
Fem indsatsområder, bl.a.:
•

Bedre grundlæggende naturfaglige
kundskaber hos alle elever

•

Styrkede lærerkompetencer og bedre
undervisning

•

Bedre vilkår for talentfulde elever
i de naturvidenskabelige fag

Nye målsætninger for de videregående
uddannelser
•

Høj faglighed og stort læringsudbytte,
der fremmer ånd, viden og kritisk sans

•

Tæt sammenhæng mellem
uddannelserne og samfundets
kompetencebehov

•

En veluddannet befolkning med
mange år på arbejdsmarkedet

Aftale om mere fleksible
universitetsuddannelser
•

Bedre mulighed for at arbejde efter
bacheloruddannelsen og vende
tilbage til en kandidatuddannelse

Forsknings- og innovationspolitisk strategi

2. Produktive og ansvarlige virksomheder
Aftale om Danmarks
digitale vækst
14 initiativer inden for
seks områder:

•

Nye bundfradrag ved dele
økonomiske indtægter

•

Klare rammer for korttids
boligudlejning

•

Deleøkonomisk råd

•

Digitalt løft af små og mellemstore
virksomheder

•

Forskningen skal gøre mest mulig gavn
i samfundet

•

Digitale kompetencer til alle

•

Data som vækstdriver i
erhvervslivet

•

Agil erhvervsrettet regulering

•

Styrket IT-sikkerhed i virksomhederne

Forsøg om styrket teknologiforståelse
i folkeskolen

•

Teknologipagten

Forbrugerpolitisk strategi

Trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft
og flere praktikpladser
81 initiativer, bl.a.:
•

Forebyggelse af rekrutterings
udfordringer

•

Flere praktikpladser
– flere faglærte

Strategi for styrkelse af fremmedsprog
i uddannelsessystemet
Forsøg: Fireårige erhvervskandidat
uddannelser for studerende i job
Nye initiativer med afsæt
Disruptionrådet
•

Initiativer målrettet de særligt dygtige
elever og studerende

•

Løft af digitale kompetencer på de
videregående uddannelser

•

Supplerende initiativer til styrket
teknologiforståelse

•

Konkurrence (Grand Challenge):
Løsning af fremtidens store
udfordringer

•

Mulighed for 1-årige akademiske
overbygningsuddannelser

•

Bedre mulighed for at studere
på deltid

•

Nationalt kompetencepanel for de
videregående uddannelser

•

Afskaffelse af bonus for hurtig
studiestart

•

Nationale priser for fremragende
undervisning

•

Nyt taxameter- og tilskudssystem
til ungdomsuddannelserne

Samarbejdsaftale mellem Skat
og Airbnb

Digital hub for et styrket
vækstmiljø

Dansk forskning skal være af højeste
internationale kvalitet

•

•

•

•

Aftale om Danmarks digitale
vækst, herunder

Aftale om dele- og platformsøkonomi
10 initiativer, bl.a.:

Aftale om erhvervs- og
iværksætterinitiativer
35 initiativer inden for fem områder:
•

Styrket iværksætter- og aktiekultur

•

Grænsehandelspakke og
afgiftssanering

•

Digitalisering, nye forretnings
modeller og grøn omstilling

3. Et moderne og fleksibelt arbejdsmarked
Trepartsaftale om voksen-, efterog videreuddannelse
81 initiativer, bl.a.:
•

Bedre mulighed for omstilling
og sporskifte

•

Styrkede basale færdigheder

•

Styrket kvalitet på AMU-kurser

Aftale om afhjælpning
af rekrutteringsudfordringer
•

Styrket uddannelsesindsats
for ledige med færrest
kompetencer

Aftale om nyt dagpengesystem for
fremtidens arbejdsmarked

•

Fokus på kommunernes resultater
gennem benchmarking

Råd for dataetik

•

Danmark som frontløber for dataetik

•

Erklæring af virksomheders
dataetiske politik

Yderligere nye initiativer med
afsæt Disruptionrådet
•

Styrket konkurrencetilsyn med
digitale platforme

•

National strategi for kunstig
intelligens

4. Globalisering,
udenlandsk
arbejdskraft og
frihandel

•

Harmonisering af regler for lønmodtagere og selvstændige

Ordnede forhold på
arbejdsmarkedet

Aftale om forsøg med socialt frikort
Overenskomstaftale mellem 3F
og platformsvirksomheden Hilfr
Nye initiativer med afsæt
Disruptionrådet

Åbne data om arbejdsmiljø

Flere digitale løsninger

•

R
 egeringens 2025-plan

•

•

Nyt initiativ: Dataetiske tiltag
for erhvervslivet
Otte tiltag, bl.a.:

Mere enkelt og klart regelsæt

Aftale om forenklet
beskæftigelsesindsats

Ens regler på tværs af målgrupper

Konkurrencevilkår og globalisering

•

Partnerskab mellem jobcentre, vikarbureauer og platformsvirksomheder

•

•

Mere moderne og fleksibelt
dagpengesystem

•

Færre og mere enkle proceskrav

Turisme- og landdistriktspakke

•

Delaftale om kvalificeret
arbejdskraft

•

•

 edre fastholdelse af
B
internationale dimittender
Techambassadør
Handelsaftaler mellem EU
og tredjelande
Udspil og lovforslag: Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
21 initiativer, bl.a.:
•

Ny beløbsordning for
investeringslande

•

Modernisering og udvidelse
af positivlisten

•

Mere fleksibel fast track-ordning

•

Afskaffelse af krav om dansk
bankkonto på beløbsordningen

