FRI FUGL ELLER FRIT FALD?
Platformsøkonomien fylder stadigt mere i dansk økonomi og regeringen prioriterer
området med en ny strategi, der lanceres dette efterår. Platformsvirksomhederne
har gjort det let at skabe vækst og jobs på tværs af landegrænser, og resultatet er
flere selvstændige og ansættelsesformer af kortere varighed. Den nye økonomi
sætter samtidigt nye krav til indretningen af vores arbejdsmarked, så regningen for
fx arbejdsløshed og sygdom ikke belaster vores velfærd.
Vær med, når HK og Akademikerne inviterer til konference i Fællessalen den 25.
oktober kl. 9.00-13.00 og stiller spørgsmålet: Hvordan kan vi designe en dansk
arbejdsmarkedsmodel, der kan håndtere de nye ansættelsesformer i
platformsøkonomien?
Vi inviterer toneangivende eksperter og erhvervsfolk fra ind- og udland til at
inspirere os til, hvordan vi sikrer en positiv udvikling af fremtidens arbejdsmarked
på en måde, så velfærdssamfundet ikke sættes under unødigt pres.
Tilmeld dig her senest den 22. oktober

Program
8.30: Ankomst og indskrivning
- Kaffe, te og croissanter
9.00: Velkomst
- Ved Formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Morten Bødskov (S)
9.15: Platformsøkonomi – fri fugl eller frit
fald?
- Ved udvalgt repræsentant fra HK
9.30: Regeringens visioner
- Ved skatteminister, Karsten Lauritzen el.
beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard
Larsen (alternativt Michael Dithmer)
9.50: De udenlandske digitale
jobplatforme er landet i Norden

10.05: Platformsøkonomien på
fremmarch – erhvervslivet udfordres
- Ved adm. direktør i Dansk Erhverv, Jens
Klarskov
10.20: De digitale platform tager affære en brancheforening er etableret
- Ved GoMore

- Ved Steffen Hedebrandt, tidl. Nordisk
direktør for Elance/Upwork
10.35: PAUSE
10.45: ”Den nye andelsbevægelse”
- Ved ekspert i platformsøkonomi, Claus
Skytte
11.00: Den internationale erfaring
- Ved Unionen/IG Metall/Trebor Schultz

11.45: Lad os udvikle det moderne
arbejdsmarked sammen!
- Ved ordstyrer, Torsten Janssen
12.00: Politisk paneldebat og spørgsmål
fra salen

11.30 Nye forretningsmodeller skaber nye
måder at skabe vækst på/Fra socialt
medie til digital jobplatform

- Ved udvalgte politiske ordførere

-Google, Peter Friis/LinkedIn, Nordisk
marketingsdirektør

- Ved HK/AK

12.40: Det videre arbejde

12.55: TAK FOR I DAG
- Ved Formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Morten Bødskov (S)

