Regeringen
Den 5. april 2005
KOMMISSORIUM

Danmark i den globale økonomi
Regeringen nedsætter et ministerudvalg om Danmark i den globale økonomi,
som om et år skal offentliggøre en vision og strategi for at udvikle Danmark
til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.
Regeringen vil samtidigt nedsætte et bredt sammensat globaliseringsråd, som
skal rådgive ministerudvalget om en samlet strategi for at udvikle Danmark til
et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. Rådet vil have deltagelse af
bl.a. repræsentanter fra fagforeninger og erhvervslivets organisationer og
personer fra uddannelses- og forskningsverdenen.
Statsministeren er formand for rådet og økonomi- og erhvervsministeren er
næstformand.

Danmark i den globale økonomi
Det danske samfund og den enkelte borger skal rustes bedre til at klare de
udfordringer, som møder os fra en stadig mere globaliseret verden. Varer,
teknologi, investeringer og arbejdspladser flytter sig hurtigere over
landegrænserne.
En ny arbejdsdeling mellem landene skaber vækst i den globale økonomi, men
indebærer også risici. Lande, som ikke er rustet til den internationale
konkurrence, vil falde bagud i velstandsudviklingen. Og i de enkelte lande vil
forskellige grupper af virksomheder og medarbejdere ikke være rustet ens til at
møde de nye udfordringer og udnytte de nye muligheder.
Danmark skal placere sig blandt de bedste i den globale økonomi. Målet er, at
vi kan øge vores velstand og fortsat være et samfund uden store sociale og
økonomiske skel.
Det stiller krav til det danske samfund og til den enkelte dansker.
Vores velstand afhænger i stigende grad af vores evne til at konkurrere på ny
viden og nye ideer, som anvendes til produktion og nye arbejdspladser med en
høj værditilvækst. Det stiller krav om bedre uddannelse og forskning. Om et
dynamisk samfund, hvor ny viden og nye ideer ved godt købmandskab og
gode erhvervsvilkår udnyttes kommercielt og skaber nye arbejdspladser. Og
om omstillinger og nye måder at organisere arbejdet på, som involverer
medarbejderne.
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Vi skal samtidigt skabe gode job til alle, så vi ikke får et dansk samfund i to
dele: En elite, der kan klare det hele, og en restgruppe, der hele tiden er udsat
for stor ledighedsrisiko og sociale problemer. Vi skal derfor have et generelt
løft i uddannelse og kompetencer, så vi ikke får et arbejdsmarked i to
hastigheder.
Disse udfordringer kræver vilje til fornyelse. Vi skal omprioritere, omstille os
og ændre på utidssvarende strukturer og systemer.
Det er en fornyelses- og omstillingsproces, som forudsætter aktiv medvirken
fra det offentlige, vore virksomheder, den enkelte borger og medarbejder og
fra organisationerne. Der er derfor behov for, at hele samfundet får kendskab
til og forståelse for de udfordringer, vi står overfor, og for de måder, vi kan
ruste os på for at håndtere dem.
Ministerudvalg om Danmark i den globale økonomi
For at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund vil
regeringen udarbejde en ambitiøs samlet vision og strategi for det danske
samfund, jf. regeringsgrundlaget ”Nye mål” (februar 2005).
Strategien skal sikre, at Danmark kan nå klare mål:
- Danmark som førende vidensamfund
- Danmark som førende iværksættersamfund
- Uddannelser i verdensklasse
- Danmark som verdens mest konkurrencedygtige samfund.
Regeringen nedsætter et ministerudvalg om Danmark i den globale økonomi,
som om et år skal offentliggøre en vision og strategi med konkrete initiativer
til at nå disse mål.
Ministerudvalget består af statsministeren (formand), økonomi- og
erhvervsministeren, finansministeren, undervisningsministeren og ministeren
for videnskab, teknologi og udvikling. Andre ministre deltager på ad hoc basis.
Visionen skal sætte nye mål for det danske samfund. Visionen skal være
konkret, realistisk, fokuseret og kommunikerbar. De nye mål skal være præcise
og kunne gøres op.
Strategien skal på baggrund af visionens mål opstille delmål og indeholde
konkrete forslag til, hvordan målene kan nås.
Ministerudvalgets forslag skal være så konkrete, at de umiddelbart kan danne
grundlag for politiske beslutninger, som efterfølgende kan udmøntes i
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lovforslag eller konkrete initiativer. Ministerudvalget skal i tilknytning hertil
komme med forslag til prioritering af de 10 mia. kr., som regeringen vil afsætte
frem til 2010 til styrket uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri, og
med forslag til omprioriteringer, som kan styrke den samlede indsats.
I det nye regeringsgrundlag er angivet nye mål og initiativer inden for
indsatsområderne. Disse mål og initiativer lægges til grund for udarbejdelsen
af visionen og strategien, idet dog enkelte af initiativerne efter en konkret
regeringsbeslutning herom kan udmøntes inden strategien er færdig.
I juni 2005 skal præsenteres en kort pjece, som belyser udfordringens karakter,
Danmarks styrker og svagheder og generel belysning af behovet for nye
initiativer og omprioriteringer på indsatsområderne.
Regeringen har nedsat Tænketanken om fremtidens vækst, som fremlægger sit
arbejde i foråret 2005. Tænketankens arbejde vil bl.a. indgå i udarbejdelsen af
strategien for Danmark i den globale økonomi.
Globaliseringsrådet
Regeringen vil i tilknytning til ministerudvalget nedsætte et bredt sammensat
globaliseringsråd med deltagelse af bl.a. repræsentanter fra fagforeninger og
erhvervslivets organisationer og personer fra uddannelses- og forskningsverdenen.
Globaliseringsrådet skal – bl.a. med udgangspunkt i analyser, oplæg og
anbefalinger fra eksperter og andre særligt sagkyndige fra Danmark og fra
udlandet, samt oplæg fra ministerudvalget – drøfte og rådgive ministerudvalget om,
- hvordan Danmark og danskerne bedst kan rustes til at udnytte de nye
muligheder og klare sig godt i den globale økonomi,
- hvordan kendskab til og forståelse for de udfordringer, som den globale
økonomi stiller Danmark overfor, kan udbredes i det danske samfund med
henblik på aktiv medvirken fra den enkelte og fra alle dele af samfundet,
- hvordan målene for Danmark som et førende vækst-, viden- og
iværksættersamfund konkret kan realiseres med bred opbakning i det
danske samfund.
En liste over Rådets medlemmer er vedlagt.
Statsministeren er formand for rådet. Økonomi- og erhvervsministeren er
næstformand. De øvrige medlemmer af ministerudvalget om Danmark i den
globale økonomi er også medlem af Globaliseringsrådet: Finansministeren,
undervisningsministeren og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.
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Sekretariat
Der nedsættes et fælles sekretariat for ministerudvalget om Danmark i den
globale økonomi og Globaliseringsrådet. Sekretariatet vil bestå af
medarbejdere fra hvert af de fem ministerier: Statsministeriet, Økonomi- og
Erhvervsministeriet,
Finansministeriet,
Undervisningsministeriet
og
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

