Vision
danmark
2050

Fra Carlsbergfondet skal der lyde en meget stor tak til alle medvirkende for deres
indsats i projektet og vilje til at sætte tanken fri og skabe en langsigtet vision for
Danmark. Desuden skal der lyde endnu en tak til Instituttet for Fremtidsforskning
og rådgivningsvirksomheden Voluntas for at facilitere rammerne for en kompleks
og vital debat og efterfølgende samle tråde og tanker i én samlet vision.

Indhold
side 6
Forbundethed. Til naturen, hinanden og verden
side 10
Hvordan er visionen blevet til?
side 12
Vision Danmark 2050
side 14
Fundamentet
side 16
Vejen mod visionen understøttes af otte SØJLER MED tilhørende
ANBEFALINGER frem mod 2030:
side 18
1 ~ Vores samfund er kendetegnet ved “et meningsfuldt liv” hele livet.
side 22
2 ~ Danmark er et foregangsland for demokratiske principper,
solidaritet og aktivt medborgerskab.
side 26
3 ~ Uddannelse understøtter realisering af potentiale og muligheder
fra grundskole til livslang læring.
side 30
4 ~ Vi spiller en aktiv rolle i at fremme og styrke internationalt samarbejde
i en multipolær verden i forandring.
side 32
5 ~ Vi har et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv og entreprenørskab.
side 36
6 ~ Danmark udveksler talent og arbejdskraft med hele verden.
side 40
7 ~ Vi er et foregangsland for forskning og innovation.
side 44
8 ~ Danske spidskompetencer indgår i løsninger af globale problemer
og styrker den danske økonomi.
side 46
Outro
side 48
Medvirkende i Vision Danmark 2050

Klaus Rifbjerg læser op af sin tekst
“Hvorfor velfærdsstaten?”
på Montmartre i 1967

Forskeren Niels I. Meyer,
politikeren Kristen Helveg Petersen
og forfatteren Villy Sørensen præsenterer
debatbogen “Oprør fra midten”

Øverst Erik Petersen/Ritzau Scanpix, nederst Mogens Ladegaard/Ritzau Scanpix, højre side Sørensen/Ritzau Scanpix

4 / 52

Vision danmark 2050

Den danske statsminister
Jens Otto Krag på sit kontor
i Statsministeriet

“I 50’erne og 60’erne samlede Danmark
de fremmeste hoveder på tværs af faglighed
og ekspertise, for i fællesskab at udtænke
grundlaget for, hvad der skulle udvikle sig til
det velfærdssamfund, vi kender i dag.
Formålet var ikke velfærd for velfærdens skyld,
men at skabe muligheder for en udvikling
og en uddybning af folkets åndelige og kulturelle liv.
Alle disse mineraler, som vores velstand
og velfærd er bygget af i dag,
skal samle sig og definere en ny vision.
Derfor har vi på tværs af forskning, uddannelse,
erhvervsliv, kunst, kulturliv, civilsamfund
og entreprenørskab sat os sammen
med håbet om gennem dialog og inspiration
at kunne så frøene til Danmarks fremtid.
Vision 2050 har som formål at inspirere Danmark
til at gøre brug af de unikke muligheder, vi besidder,
og som land og samfund at genopfinde os selv,
så vi i 2050 lever i et land, der er åbent,
dannet, samhørigt og tolerant, fremtidssikret
og danner rammen om det meningsfulde liv.”
Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Carlsbergfondet
Vision danmark 2050
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Forbundethed. Til naturen,
hinanden og verden

I en verden, der forandrer sig hurtigere end nogensinde før, er evnen til
at formulere svar på de store spørgsmål og finde løsninger på de store
problemer helt afgørende for vores fælles fremtid. Omkring os er tektoniske plader af magt og demografi i bevægelse. Digitaliseringen strømmer
gennem alle industrier. Klima og migration kalder på handling. Pandemier kan blive en ny normalitet. Som et lille land i en stor verden skal vi
være klar til de muligheder og udfordringer, som forandringerne bringer
med sig – så vi kan forblive en “Small Great Nation”.
Danmark, som det velfærdssamfund vi kender i dag, voksede ud af
50’ernes og 60’ernes ønske om at frisætte tanken og realisere det menneskelige potentiale. Ved at samle politikere, kunstnere, videnskabsfolk
og erhvervsliv søgte man at skabe dialog om, hvad “det gode samfund”
er, og at forbinde velstand, velfærd og åndelighed som forudsætninger for
et demokrati, der kunne blomstre. Og her er vi i dag. På et fundament
baseret på en modig vision, der støbte idéerne til det tillidsbaserede samfund og de styrkepositioner, som har skabt det Danmark, vi kender i dag.
Siden er vi trådt ind i et nyt årtusinde, og alle de råstoffer, som vores
velstand og velfærd er bygget op af, forsøges samlet i en ny vision for
Danmark. En vision, der skal være med til at sikre grundlaget for vores
fantastiske danske velfærdssamfund – også langt ude i fremtiden.
Vi ønsker at skabe et Danmark, der er oplyst om sin forbundethed med
verden. Et land med forståelse for menneskets uløselige sammenhæng
med naturen, teknologien og med hinanden. Et land, hvor globale udfordringer mødes af bæredygtige løsninger. Hvor et tillidsfuldt og transparent samfund sikrer det stabile demokratiske fundament, og hvorfra et
inkluderende land vokser frem og danner ramme om det lange, meningsfulde liv. Et land, hvor man som borger har plads til og mulighed for at
finde og realisere formålet med sit liv. Hvor individets, familiens, lokalsamfundets og nationens udvikling går hånd i hånd. Hvor vi tror på, at
åbenhed tiltrækker de bedste talenter og det opfindsomme, internationale
samarbejde. Hvor dannelse er en forudsætning for den tillid, der skal
forbinde os og drive os fremad. Hvor samhørighed og tolerance styrker
den demokratiske samtale og samler vores forskelligheder som nation.
Hvor vi tror på, at et fremtidssikret land bygges på bæredygtig innovation og entreprenørskab drevet af den fremmeste forskning.
Vision danmark 2050
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For at visionen for Danmark ikke blot forbliver en utopisk drøm, er det
altafgørende, at der findes løsninger på den trefoldige planetære krise:
klimaet, naturen og forureningen. Kloden bliver varmere, biodiversiteten
styrtdykker, og forureningen af jorden og vandet forværres. Selvom nationer ikke i første omgang rammes ens, har vi kloden tilfælles, og ansvaret for den deler vi. Danmark kan og skal være foregangsland og
rollemodel, når det kommer til den grønne omstilling, og ambitionen er,
at der i 2050 er skabt et af verdens mest bæredygtige samfund. Løsningerne skal findes i videnskabsforankret politik, institutioner, der understøtter og værner om klima- og miljøinitiativer, økonomiske systemer,
der gentænkes og hjælper transformationen på vej samt i udnyttelsen
af data og teknologi til at opnå den størst mulige effekt.
Den hastige digitale og teknologiske udvikling vil stressteste vores samfund, men den vil også åbne for hidtil utilgængelige muligheder og løsninger på alt fra sundhed og uddannelse til innovation, produktion og
nye økonomiske modeller.
Ønsket er at skabe et Danmark anno 2050, der er fyldt med reflekterede
mennesker, stærke fællesskaber og et driftigt erhvervsliv. Et samfund, der
bugner af nysgerrighed, talent og idérigdom.
Lad os sammen realisere visionen og styrke forbundetheden – til hinanden, naturen og verden.
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Hvordan er visionen
blevet til?
Ved at samle repræsentanter fra forskning, uddannelse, civilsamfund,
kunst og kultur, erhvervsliv og entreprenørskab har ambitionen været i
fællesskab at diskutere, perspektivere, udfordre og udforme en samlet
vision for Danmark i 2050.
Visionsformuleringen tegner et billede af et land, der med bæredygtighed
og klimaneutralitet som grundpræmisser og med udnyttet digitaliseringspotentiale som fundament, har skabt et samfund, der er kendetegnet ved
fem hjørnesten. Et Danmark der i 2050 er fremtidssikret, åbent, dannet,
samhørigt og tolerant. Derved danner det rammen om meningsfulde liv.
Da verden omkring os udvikler sig om muligt hurtigere end før, er det
naivt at tro, at vi i dag kender hele rejsen mod målet og de udfordringer
eller aktører, der vil gøre sig gældende undervejs. Dog ved vi også, at
visioner uden handling forbliver dagdrømme. Derfor tager vi udgangspunkt i tiden, samfundet og udviklingen frem mod 2030 og præsenterer
otte initiativer på tværs af de repræsenterede sektorer, der som søjler
skal støtte visionen over de næste år. Initiativerne er yderligere understøttet af en række målsætninger og mere detaljerede anbefalinger og
har til hensigt at fungere som konkrete pejlemærker i de kommende år.
Derefter vil den hastige udvikling bringe nye muligheder, og samtidig vil
nye udfordringer kræve, at vi bygger ovenpå med tidssvarende målsætninger, og at nye aktører involveres – fortsat med de fem hjørnesten i
sigte frem mod 2050.
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VISION

Vision

Fremtidssikret ~ Samhørigt og tolerant

1

2

3

4

Vores samfund er
kendetegnet ved
“et meningsfuldt liv”
hele livet

Danmark er et
foregangsland for
demokratiske
principper,
solidaritet og aktivt
medborgerskab

Uddannelse
understøtter
realisering
af potentiale
og muligheder fra
grundskole til
livslang læring

Vi spiller en aktiv
rolle i at fremme
og styrke
internationalt
samarbejde i en
multipolær verden i
forandring

FUNDAMENTET

SØJLER & ASPIRATIONER

TEMATIKKER

Forbundethed
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Bæredygtigt
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Danmark 2050

Til naturen, hinanden og verden

Meningsfuldt liv ~ Åbent ~ Dannet

5

6

7

8

Vi har et sundt og
konkurrencedygtigt
erhvervsliv og
entreprenørskab

Danmark udveksler
talent og
arbejdskraft med
hele verden

Vi er et
foregangsland for
forskning
og innovation

Danske
spidskompetencer
indgår i løsninger
af globale
problemer og
styrker den danske
økonomi

Digitaliseret

Vision danmark 2050
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Fundamentet

Forudsætningen for enhver
fremtidsvision er bæredygtighed
og digitalisering:
I 2050 er Danmark et klimaneutralt samfund, hvor der ikke udledes
mere drivhusgas, end der optages. Dette opnås ved:
CIRKULARITET, FORBRUG OG ØKONOMI
“Reduce, Reuse & Recycle” vinder indpas i forbrugsmønstre og fremstillingsvirksomhed således, at cirkularitet bliver udgangspunktet for vores
økonomi. Udvikling understøttes af økonomiske værktøjer, som karbonskat og “beyond GDP”-mål, der baner vejen for et bæredygtigt samfund.
INTELLIGENTE OG BÆREDYGTIGE BYGNINGER,
BYER OG INFRASTRUKTUR
Innovation, “smart” teknologi og passive energiløsninger udnyttes til mere
energi- og materialeeffektivitet ved opførelse af nye bygninger og infrastrukturer. Flere løsninger skal baseres på transformationer af eksisterende byggeri, samt aktiv stillingtagen til fremtidig udvikling af vores omgivelser, vores institutioner og boliger på en bæredygtig måde.
ALTERNATIVE BRÆNDSTOFFER OG TRANSPORT
Klimaaftrykket fra den fortsatte vækst i passager- og fragtaktivitet er
afbødet ved udrulning af lavemissionsbrændstoffer, elektrificering samt
en omlægning af selve transportformerne.
BÆREDYGTIGT LANDBRUG OG FØDEVAREVÆRDIKÆDER
Revision af værdikæderne på tværs af hele sektoren “fra gård til gaffel”,
inklusive nedbringelse af madspild, digitalisering af produktion, de-karbonisering af transport og skift i madvaner, bringer landbruget og fødevaresektoren ind i en klimaneutral fremtid.
ENERGI OG LAGRING
Vedvarende energikilder er gjort pålidelige og udgør nu størstedelen af
energiforsyningen. Dette er opnået ved forbedret energiinfrastruktur og
nye løsninger til lagring.

Kilder side 14:
Klima-, Energi og Forsyningsministeriet, Klimaindsatsen i Danmark.
Innovationsfonden, “Innovationsfondens Klimapanel”, 2019.
Kilder side 15:
Digitaliseringspartnerskabet, “Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland”, 2021.
World Economic Forum & Deloitte, Technology Futures: “Projecting the Possible, Navigating What’s Next”, 2021.
The Future of Life Institute.
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I 2050 er Danmark et af de mest digitaliserede samfund i verden
med fokus på:
DEMOKRATISERING AF TEKNOLOGI
Den teknologiske udvikling skal finde sted på tværs af geografiske og
demografiske skel med lige adgang og muligheder.
FAIR DIGITALE FORRETNINGSMODELLER
Fremtidens samfundsmæssigt bæredygtige digitale forretningsmodeller
er åbne, transparente, decentraliserede og indgår i relevante samfundskontrakter.
TEKNOLOGIENS TRANSFORMERENDE KRAFT
Eksisterende og fremtidige teknologier har et stort potentiale for at understøtte større agendaer, som blandt andet klimaindsatsen, og tænkes derfor ind tidligt, når der designes nye processer og løsninger for at sikre
bedst mulig udnyttelse og fremtidsparathed.
DIGITAL GOVERNANCE
I takt med at flere teknologier vinder indpas i vores samfund og dagligdag,
bliver det afgørende at sikre, at teknologiernes potentiale bruges til gavn
for samfundet ved hjælp af klare etiske og regulatoriske retningslinjer.
DIGITALE KOMPETENCER
For at sikre det størst mulige og bredest forankrede udbytte er der kontinuerlig fokus på, at borgernes kompetencer følger den teknologiske udvikling.
DIGITAL DANNELSE
En succesfuld teknologisk transformation skal understøttes af en dannelsesindsats, som ruster borgerne og samfundet til den digitale rejse,
således at denne ikke svækker de bærende værdier i vores samfund, men
derimod styrker dem.
SAMFUNDSFORSKYDNINGER
Store teknologiske forandringer kan skabe signifikante og dybe forskydninger i samfundet, eksempelvis på arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende, at man parallelt med implementeringen af teknologi indtænker
afbødning og håndtering af eventuelle negative afledte effekter for samfundet som helhed.
Vision danmark 2050
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Vejen mod visionen understøttes af
otte SØJLER med tilhørende
ANBEFALINGER frem mod 2030:

1

VORES SAMFUND ER KENDETEGNET VED “ET MENINGSFULDT LIV”
HELE LIVET

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

2

Vi skal være et ideelt land for børn at vokse op i,
som sikrer alle lige muligheder.
Vi skal vende kurven på unges mistrivsel og ensomhed.
Danmark er kendt for et fleksibelt arbejdsliv med plads til
at skalere op og ned i løbet af livet.
De ældre er et aktiv, fremfor en byrde, i samfundet.
Vi værner om sundhed med det enkelte individ i centrum og skaber
en god balance mellem midler brugt på behandling og forebyggelse.
Det sikres, at alle i opvæksten får mulighed for at opdage,
at beskæftigelse med kunst i mange former kan berige livet.

DANMARK ER ET FOREGANGSLAND FOR DEMOKRATISKE PRINCIPPER,
SOLIDARITET OG AKTIVT MEDBORGERSKAB

		
Danskernes engagement i fællesskaber, foreningsliv, fagforeninger
		
og frivillighed er en stærk søjle i civilsamfundet.
		
Vi værner om demokratiet og opretholder en høj demokratisk tilslutning
		og valgdeltagelse.
		
Polariseringen i Danmark er blandt de laveste
		
og den sociale mobilitet er blandt de højeste i verden.
		
Der er sikret lige adgang til digitale muligheder, services og løsninger;
		
alle er med, på tværs af demografi og geografi,
		
og har de nødvendige færdigheder til den digitale omstilling.
		
Tilliden i samfundet, herunder til offentlige institutioner, politikernes arbejde,
		
lovmæssige processer og virksomheder, er blandt de højeste i verden.

3

UDDANNELSE UNDERSTØTTER REALISERING AF POTENTIALE
OG MULIGHEDER, FRA GRUNDSKOLE TIL LIVSLANG LÆRING

		
		
		
		
		
		

Ingen børn forlader folkeskolen uden basale færdigheder og almen dannelse.
Folkeskolen styrkes fagligt og socialt og udgør
et attraktivt valg blandt forældre.
Færre unge lander uden for uddannelse eller beskæftigelse efter folkeskolen.
Færre nyuddannede lander uden for arbejdsmarkedet.
Livslang læring indgår som en etableret del af et uddannelses- og arbejdsliv.

4

VI SPILLER EN AKTIV ROLLE I AT FREMME OG STYRKE INTERNATIONALT
SAMARBEJDE I EN MULTIPOLÆR VERDEN I FORANDRING

		
Danmark støtter op om det nordiske, europæiske og internationale
		
samarbejde for at få indflydelse på den nye multipolære verdensorden
		med stormagtskonkurrence.
		
Danmark engagerer sig aktivt i internationalt diplomati for at sikre
		
en regelbaseret verden, med respekt for menneskerettigheder
		og frihandel.

5

VI HAR ET SUNDT OG KONKURRENCEDYGTIGT ERHVERVSLIV
OG ENTREPRENØRSKAB

		
		
		
		
		
		
		
		
		

6

DANMARK UDVEKSLER TALENT OG ARBEJDSKRAFT MED HELE VERDEN

		
		
		
		
		

7

Mulighederne for at flytte til, arbejde og uddanne sig i Danmark
er blevet betydeligt forbedret og mere transparente.
Flere danskere end nogensinde før tager midlertidige udlandsophold,
både uddannelses- og erhvervsmæssigt.
Danmark er en kulturnation med respekt for sig selv og andre.

VI ER ET FOREGANGSLAND PÅ FORSKNING
OG INNOVATION

		
		
		
		
		

8

Alle danske virksomheder fortsætter med at tage samfundsansvar.
Der sikres forudsigelige, transparente og erhvervsfremmende vilkår
for at drive virksomhed i Danmark.
I uddannelsesforløb præsenteres entreprenørskab som en reel
karrieremulighed og levevej, og rammerne herfor skal være attraktive.
Danmark er et attraktivt sted at starte, drive og vækste virksomheder.
Danmark ligger blandt verdens top-10 på ligestilling og ligeløn.
Danmark har verdens bedste arbejdsmarked på tværs af alle faggrupper
målt på trivsel, arbejdsmiljø, inklusion og fleksibilitet.

Vi investerer i og fokuserer på at skabe danske videregående uddannelser
i verdensklasse og internationale forskningsmiljøer af højeste kaliber.
Den danske model med Offentlige-Private-Partnerskaber
skal udbygges med fokus på styrkepositioner, der katalyserer innovation,
eksport og jobskabelse.

DANSKE SPIDSKOMPETENCER INDGÅR I LØSNINGER
AF GLOBALE PROBLEMER OG STYRKER DEN DANSKE ØKONOMI

		
		
		
		

Flere eksisterende danske løsninger, styrkepositioner og produkter indgår
i den globale værdikæde på tværs af alle FN’s 17 verdensmål.
Danmark er foregangsland og rollemodel for klimavenlige
samfundsløsninger og er klimaneutralt i 2050.

1~
Introduktion

Vores samfund er
kendetegnet ved
“et meningsfuldt liv”
hele livet
Vi har aldrig haft bedre muligheder, været rigere, levet længere og været
mere uddannede, men samtidig ser vi en tendens, hvor den brede befolknings følelse af mistrivsel er høj og stigende. Velstand omsættes ikke
til eksistentielt velvære. Erkendelsen af den negative udvikling er accelereret under COVID-19 krisen, hvor danskere har fået et eksistentielt
pusterum. Mistrivslen skal vendes til velvære, og borgere i Danmark skal
have mulighederne for at udleve et meningsfuldt liv – gennem hele livet.
Som samfund skal vi investere langt mere i de første år, hvor grundstenene til det gode liv lægges. Børn og unge skal vokse op med de bedst
mulige forudsætninger for at udfolde deres personlighed, være en del af
og bidrage til de store fællesskaber, dygtiggøre sig, og opbygge en tro
på, at de er med til at forme deres eget liv og den fremtid, de bliver en
del af. Voksne, de møder på deres vej gennem vuggestue, børnehave og
skoler, skal løftes i samfundsstatus og have fagligheden og forudsætningerne for at give nærvær, viden og livserfaring videre med fokus på det
hele menneske.
Fremtidens arbejdsmarked afspejler og understøtter i stigende grad de
mere flydende livsfaser og skiftende behov og prioriteter.
Vi vil leve længere og blive gamle på nye måder. Det kræver, at vi får
skabt rammerne for en tredje alder, der ikke handler om afvikling, alderdom og byrde, men i højere grad om udvikling, frihed og muligheder. Det
understøttes blandt andet af digitale potentialer som udnyttes bedre i
sundhedssektoren for at skabe bedre fysisk og mental sundhed og højere
livskvalitet.
Kunst kommer aktivt på skoleskemaet, og det er let og attraktivt for personer, der ikke er vant til at bruge kulturinstitutioner, at få kontakt til dem.
Danmark har alle muligheder for at træffe nye, modige og progressive
beslutninger på tværs af samfundet, der vil gøre os til et globalt fyrtårn
inden for skabelsen af det meningsfulde liv.
18 / 52

Vision danmark 2050

De børn, som er små i dag, har i 2050
taget uddannelse og haft deres første
år på arbejdsmarkedet. Deres vej dertil
er helt afgørende for, hvordan
Danmark ser ud til den tid.
Det er dem, der skal have en god start
på livet, så 45.000 af dem ikke står
uden hverken job eller uddannelse
– som vi ser i dag. Her er børns tidlige
udvikling et afgørende fundament for
dannelse, læring og trivsel.
Kilde: DEA.

1~

målsætninger

VI SKAL VÆRE ET IDEELT LAND FOR BØRN AT VOKSE OP I,
SOM SIKRER ALLE LIGE MULIGHEDER
•

•

•

•

•

Der investeres langt mere i børns tidlige udvikling og læring
(0-6-årige), som er afgørende for senere trivsel i skolen
og muligheder i livet. Det indebærer blandt andet en sikring af
trivsel, også uden for institutioner og inden for hjemmets fire
vægge samt den nødvendige pædagogiske voksenkontakt, uanset
geografi og sociale skel, så alle får en god begyndelse på livet.
Pædagoguddannelsen styrkes og gøres mere attraktiv med
mulighed for videreuddannelse, således at mindst 85% af
personalet i dagtilbud i 2030 har en pædagogisk uddannelse,
blandt andet ved hjælp af omskoling, opkvalificering med videre.
Ledige kandidater fra andre fag og specialiseringer tilbydes
i videre omfang end i dag omskoling og videreuddannelse
(merituddannelser med videre) med henblik på at styrke
og udvide lærer- og pædagogstanden.
Alle børn får mulighed for at udvikle leg, fantasi og kreativitet
i børneinstitutioner og grundskolen. Børn og unges brug
af kulturelle aktiviteter fremmes ved blandt andet
gratis musikskoleundervisning og fri adgang til museer,
teatre og anden scenekunst.
Alle børn i Danmark har adgang til sunde fællesskaber
i fritidslivet i form af foreninger, ungdomsklubber og lignende.

UNGE TRIVES I MENINGSFULDE FÆLLESSKABER
•
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Der gøres en aktiv indsats i uddannelsesinstitutioner,
fritidstilbud og civilsamfundet for, at børn og unge indgår i sunde
fællesskaber, fysiske såvel som digitale,
der understøtter den mentale sundhed og reducerer ensomhed.
Vision danmark 2050

DANMARK ER KENDT FOR ET FAIR
OG FLEKSIBELT ARBEJDSLIV
•

•
•
•

Der oprettes fleksible ordninger i virksomheder, som tillader
for eksempel småbørnsforældre at skalere ned
og op i perioder af deres liv.
Hjemme/hybridarbejde indgår som en fast del af alle jobs,
hvor det er muligt.
Danmark ligger blandt verdens top-10 på ligestilling.
Der er indført lige barsel til barnets primære omsorgspersoner,
også på det private arbejdsmarked*.

DE ÆLDRE ER ET AKTIV FREMFOR EN BYRDE
OG HAR EN VÆRDIG ALDERDOM
•
•
•

Længere og mere fleksibel tilknytning til arbejdsmarkedet
og gradvis aftrapning er normen, for eksempel ved deltidspension.
Der er større incitament til og mulighed for at indgå
i frivilligt arbejde og foreningsliv.
Der sikres flere seniorboligfællesskaber og bedre ældrebyer
for at modarbejde ensomhed.

VI VÆRNER OM SUNDHED MED DET ENKELTE INDIVID I
CENTRUM OG SKABER DESUDEN EN BEDRE BALANCE MELLEM
MIDLER BRUGT PÅ BEHANDLING OG FOREBYGGELSE
•

•

•

De digitale potentialer udnyttes i sundhedssektoren for at sikre
bedre sundhed og højere livskvalitet, herunder telemedicin samt
dataindsamling, adgang til og udnyttelse af data og teknologi.
Der afsættes ressourcer og findes løsninger med fokus på
forebyggelse, diagnostik og behandling samt
fremtidig pandemisikring.
Mental sundhed indgår som en etableret del af det samlede
sundhedsbillede og behandlingstilbud i samfundet.

DET SIKRES, AT ALLE I OPVÆKSTEN FÅR MULIGHED
FOR AT OPDAGE, AT BESKÆFTIGELSE MED KUNST
I MANGE FORMER KAN BERIGE DERES LIV
•

•

Det sikres, at alle børn i løbet af deres skolegang får adgang til
aktiv beskæftigelse med kunst, hvilket kan udfordre deres
verdensbillede, modvirke mistrivsel, gøre det attraktivt at gøre sig
umage samt lære dem om samarbejde og en mangfoldighed
af intelligenser og værdier.
Der skal skabes platforme og oplevelser, som gør det let
og attraktivt for unge og for forældre, som ikke selv har for vane
at bruge kulturinstitutionerne, at komme i kontakt med disse.

* indgår også i andre søjler

Vision danmark 2050

21 / 52

2~
Introduktion

Danmark er et
foregangsland for
demokratiske principper,
solidaritet og aktivt
medborgerskab
Danmarks demokrati er bygget på tillid til hinanden og den åbne samtale
mellem borger og de bærende institutioner, beslutningstagere og medier.
Dette har været formende for en tidssvarende social kontrakt mellem
samfundets aktører og har engageret borgerne i en søgen mod fælles
samhørighed. I dag, opleves der globalt en stigende polariserende tendens.
Gamle demokratier verden over er udfordret af misinformation, polarisering og kraftigt dalende tillid til de samfundsmæssige institutioner.
Det sætter os i en situation, hvor vi er nødt til at værne om og udvikle
grundprincipperne for den brede tillid i samfundet. Fastholdelsen af tillid
og af muligheden for, at befolkningen løfter i fællesskab, kræver ansvar og
aktiv deltagelse blandt alle samfundsaktører. Det danske uddannelsessystem skal være medskaber af et tidssvarende dannelsesbegreb, der
omfavner bæredygtighed og digitaliseringen af vores samfund, og som
udvider vores horisont, så vi ikke kun anskuer os selv som borgere i
Danmark, men som en del af en større forbundethed til naturen, hinanden
og verden. Frivilligheds- og foreningslivet skal styrkes, så mennesker på
tværs af demografi og samfundslag kan skabe en fælles solidaritet og et
samfund i balance. Kunsten skal bevare sin evne til med relevans og kritisk
blik at udforske vores samtid og fremtid og gøde jorden for borgernes
dialog med hinanden.
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Afstemning under Dansk Ungdoms
Fællesråds delegeretmøde i 2021,
hvor 300 unge delegerede mødes på
tværs af 80 demokratiske børne- og
ungdomsorganisationer i Danmark
med i alt 600.000 medlemmer.
Foto: Kasper Løftgaard.
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målsætninger

DANSKERNES ENGAGEMENT I FÆLLESSKABER,
FORENINGSLIV, FAGFORENINGER OG FRIVILLIGHED
ER EN STÆRK SØJLE I CIVILSAMFUNDET
•

•
•

•

•

•

Der iværksættes indsatser for en fortsat og voksende involvering
i aktivt medborgerskab via frivillighed, foreningsliv
og fagforeningsdeltagelse for alle aldre og samfundslag.
Digitale værktøjer understøtter og faciliterer dannelsen
af nye fællesskaber, men erstatter ikke de fysiske.
Målrettede indsatser indføres for at motivere børn og unge
i alle sociale lag til at (for)blive en del af Foreningsdanmark,
via idræt eller værdibaserede fritidsfællesskaber.
Der er større fokus på, at fællesskaber har en samlende
og værdiskabende rolle og effekt.
Det gælder også for digitaliserede fællesskaber.
Danmark ligger fortsat helt i top i forhold til danskernes adgang til
og brug af kulturelle aktiviteter. Som ramme for blandt andet
oplysning, personlig udvikling og meningsfulde fællesskaber
spiller kunst- og kulturlivet en værdifuld og værdsat rolle.
Dansk kulturpolitik tænkes ind i forhold til tidens store udfordringer
og udviklingstendenser (eksempelvis klimakrisen, digitalisering,
automatisering, social sammenhængskraft og mental trivsel),
som fordrer nye løsninger, fortællinger og forestillinger.

VI VÆRNER OM DEMOKRATIET, OPRETHOLDER EN HØJ
DEMOKRATISK TILSLUTNING OG VALGDELTAGELSE
•

•

•
•
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Der skal udvikles en fælles formålsparagraf for grundskolen,
erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser
(som for eksempel i Norge), der understøtter dannelse
med fokus på demokrati og bæredygtighed.
Demokratisk dannelse styrkes, og teknologiforståelse
og digital dannelse kultiveres på alle uddannelsesinstitutioner,
i dagtilbud og i skolen.
Uddannelse i nationalt, globalt og europæisk medborgerskab
i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne styrkes.
Foreningsliv, fagforeninger og medlemskab af politiske partier
skal revitaliseres og være samtidsrelevante for at tiltrække flere
borgere og styrke den demokratiske samfundsdebat.
Vision danmark 2050

POLARISERINGEN I DANMARK ER BLANDT DE LAVESTE OG DEN
SOCIALE MOBILITET ER BLANDT DE HØJESTE I VERDEN
•

•

•
•

Danmark fastholder lav økonomisk ulighed ved at løfte flere
ind på arbejdsmarkedet for at give dem mulighed for at bidrage
til uafhængighed, selvstændighed og værdiskabelse
for dem selv og Danmark.
Danmark agerer aktivt for at sætte en dagsorden om
fælles regulering af sociale medier i EU. Denne regulering
og rammevilkårene, når man færdes digitalt,
skal bygge på demokratiske rettigheder og værdier.
Danmark arbejder aktivt nationalt og i EU for at sikre samfundsmæssigt bæredygtige og ansvarlige digitale forretningsmodeller.
Kulturelle og sociale aktiviteter bidrager til at skabe respekt for
forskellighed i samfundet og interesse i det, der ligger uden for
den enkeltes umiddelbare horisont. Udvidelsen af perspektiver,
skaber meningsfulde og produktive sammenhænge,
bidrager til den demokratiske dialog og sammenhængskraft
og nuancerer selvforståelsen af Danmark.

DER ER SIKRET LIGE ADGANG TIL DIGITALE MULIGHEDER,
SERVICES OG LØSNINGER; ALLE PÅ TVÆRS AF DEMOGRAFI
OG GEOGRAFI HAR DE NØDVENDIGE FÆRDIGHEDER
TIL DEN DIGITALE OMSTILLING
•

•
•

Digital (ud)dannelse og kompetenceløft er et fast tilbud til alle
borgere på tværs af samfundsskel, geografi og digitalt
kompetenceniveau, suppleret med hjælp til at afgøre,
hvilke konkrete kompetencer og opkvalificeringsforløb,
som giver højest værdi i det gennemdigitaliserede arbejdsmarked.
Højteknologisk, digital infrastruktur understøtter lige adgang
for alle danske borgere og virksomheder.
Vi er blandt de bedste i verden til deltagelse i det digitale medborgerskab og til at indgå konstruktivt og kritisk i digitale universer.

TILLIDEN I SAMFUNDET, HERUNDER TIL OFFENTLIGE
INSTITUTIONER, POLITIKERNES ARBEJDE,
LOVMÆSSIGE PROCESSER OG VIRKSOMHEDER,
ER BLANDT DE HØJESTE I VERDEN
•
•
•

Der skal være gennemsigtighed og ansvarlighed i offentlige
institutioners og erhvervslivets virke.
Danmark udmærker sig ved et af verdens højeste tillidsniveauer
i samfundet.
Der sikres understøttelse af upartisk public service
som nationale platforme for mediestreaming,
digitaliseret kulturarv og offentlig debat. Der udarbejdes
et værn mod fake news, som sikrer adgang til gratis viden,
faktatjek og stimulering af demokratisk
deltagelse og almindelig oplysning.
Vision danmark 2050
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Introduktion

Uddannelse understøtter
realisering af potentiale og
muligheder fra grundskole
til livslang læring
Dannelseskravene for et “livsdueligt” menneske og en aktiv, demokratisk
medborger i fremtidens samfund vil være i konstant bevægelse i takt med,
at vores livsverden udvikler sig.
Dannelse handler ikke om at holde rigtigt på bestikket eller at kunne
kongerækken, men om at opbygge en menneskelig robusthed, der ruster
os til at tåle, at andre mener, tænker og tror noget andet end os selv.
Dannelse handler om at tilegne sig den musikalitet og de kundskaber,
der gør det muligt for den enkelte at indgå i samfundet – uden hele tiden
at slå sig på andre. Dannelse bør tænkes som et mentalt og kulturelt
beredskab til at møde modgang og lidelse. Som samfund har vi en pligt
til løbende at udfordre os selv, reflektere over og debattere, hvad den
almene dannelse skal og kan indebære.
I uddannelsen kan vi sikre en stærk faglig ballast på relevante færdigheder i takt med at disse udvikler sig og imødekommer det nationale,
såvel som internationale, behov for specialiseret arbejdskraft. Men uddannelse skal også understøtte en bredere dannelse af den fremtidige
globale samfundsborger. Derfor er vi nødt til styrke kvaliteten i de brede
uddannelsestilbud og øge diversiteten, der eksponerer vores børn og unge
for forskelligheder og udvider deres horisont. I uddannelsessystemet skal
der skabes en helhedsforståelse, så vi som mennesker erkender, at alt og hermed alle levende væsner på kloden – indgår i ét uendeligt forbundet
levende system.
Centralt står den livslange læring, der åbner nye muligheder for at tilegne
sig viden og nye kundskaber gennem et langt arbejdsliv. Samfundet vil
forandres og nye opfindelser og teknologier udvikles og vinder indpas i
samfundet. Livslang læring skal sørge for den nødvendige dynamik og
tilpasning af vores samlede kompetencer og muliggøre, at den enkelte på
bedste vis kan indgå i samfundet.
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målsætninger

INGEN BØRN FORLADER FOLKESKOLEN
UDEN BASALE FÆRDIGHEDER OG ALMEN DANNELSE
•

•

•
•

•
•

•

Det skal som hovedregel ikke være muligt at afslutte folkeskolen
uden at kunne regne, skrive og læse dansk samt to fremmedsprog
og uden at have tilegnet sig almen dannelse.
Uddannelserne skaber kritisk kompetence i forhold til
de samfund, kulturer samt medie- og informationsstrømme,
vi lever i og omgives af.
Digitale færdigheder og teknologiforståelse er en del
af folkeskolen og de frie grundskoler.
Naturvidenskab, naturforståelse og forbindelserne
mellem de naturvidenskabelige og de kulturoverleverende fag
skal tydeligere indgå som led i den almene dannelse.
Fag, faglighed, kreativitet og dannelse hører sammen
og sammentænkes på alle skoletrin.
Det digitale potentiale udnyttes til at understøtte den enkelte elev
ud fra deres udgangspunkt og behov for at sikre,
at ingen tabes på vejen, og at man har den bedste udnyttelse
af undervisningsressourcerne.
Takket være en fastholdt og målrettet indsats, ikke mindst i
uddannelsessystemet og kulturlivet, er det danske sprog fortsat
levende og anvendt inden for alle vigtige samfundsområder.

FOLKESKOLEN STYRKES FAGLIGT OG SOCIALT
OG UDGØR ET ATTRAKTIVT VALG BLANDT FORÆLDRE
•
•

•

•
•

Folkeskolens rolle som stedet, hvor børn mødes
på tværs af samfundskel, skal udvikles og styrkes.
De faglige kompetencer blandt folkeskolelærere øges,
blandt andet ved at styrke læreruddannelsen, gøre den mere
attraktiv og skabe bedre mulighed for videreuddannelse
og bedre karrieremuligheder for uddannede skolelærere.
Alle lærere i folkeskolen har kvalifikationer til at undervise
i de fag, de underviser i. Om nødvendigt kan det opnås
ved uddannelse og ansættelse af flere merituddannede
undervisere i folkeskolen.
Lærernes faglighed og autoritet i klasseværelset styrkes
for at møde børnenes forudsætninger for at lære og udvikle sig.
Alle børn og unge opnår basal viden om kulturarv og kunstens
sprog, således at de bliver gjort i stand til som voksne,
reflekterende borgere at engagere sig i arkitekturens,
musikkens, litteraturens, billedkunstens og filmens sprog,
uanset deres sociale baggrund.
Vision danmark 2050
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FÆRRE UNGE LANDER UDEN FOR UDDANNELSE
ELLER BESKÆFTIGELSE EFTER FOLKESKOLEN
•

•

•

Flere unge tager en erhvervsuddannelse. Dette sikres gennem
investeringer i at forbedre uddannelseskvaliteten og trivslen samt
sikring af tidssvarende udstyr, og tilgængelighed af lærepladser,
forskning og udvikling i erhvervsuddannelserne bør derfor styrkes.
Flere praktiske og teoretiske veje skal lede til uddannelser og jobs,
der er relevante for fremtidens erhvervsliv.
Der skabes et mere positivt narrativ om erhvervsuddannelser,
og gennem trepartsforhandlinger garanteres alle elever
på erhvervsuddannelser en læreplads.
Det skal være nemmere at skifte spor undervejs
for derved at minimere antallet af dem, der falder helt ud
af uddannelsessystemet, inklusive muligheder for at gå
fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse senere i livet.

FÆRRE NYUDDANNEDE LANDER UDEN
FOR ARBEJDSMARKEDET
•

•

•

•

•

•
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Der etableres ordninger, som gør overgangen fra uddannelse
til arbejdsliv nemmere, herunder et velfungerende
bachelorarbejdsmarked, hvor de studerende får en
reel mulighed for at bruge deres bachelor til at
få erhvervserfaring, de senere i livet kan bygge videre på.
Der skal være tilstrækkeligt med incitament for,
at virksomhederne tilbyder praktikophold til lærlinge,
således at elever og lærlinge tilbydes lærepladser i virksomheder
frem for skolepraktik.
Der skal tilbydes nok lærepladser og lærlingeaftaler
så virksomhederne uddanner rettidigt,
og kan være “selvforsynende” med arbejdskraft – sådan sikrer vi,
at virksomhederne lever op til deres del af samfundskontrakten
og tager samfundsansvar.
Et semester med erhvervspraktik er en integreret del
af alle relevante videregående uddannelser som led i at facilitere
og understøtte overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet.
Udvalget og fordelingen af uddannelsespladser
afstemmes regelmæssigt af uddannelsesinstitutionerne med
behovet i fremtidens samfund og arbejdsmarked.
Der igangsættes en udredning af de nuværende
formålsparagraffer fra grundskolen og frem med henblik på
dels at skærpe formålene og dels at afstemme dem
med hinanden i lyset af de forskellige roller og funktioner,
som institutionerne har. Samspillet mellem uddannelse
og arbejdsmarked bør være i fokus og især vægtes højt
i de erhvervsrettede uddannelser.

Vision danmark 2050

LIVSLANG LÆRING INDGÅR SOM EN ETABLERET DEL
AF ET UDDANNELSES- OG ARBEJDSLIV
•

•

•
•
•

Kompetencefornyelse, herunder digitale kompetencer,
er en obligatorisk del af arbejdslivet, med tid og ressourcer
allokeret til at understøtte det. Det gælder alle fag og niveauer,
fra faglærte til akademikere. Efter- og videreuddannelse tilbydes
mere fleksibelt og digitalt. Teknologiske redskaber
i undervisningen skal bygge bro mellem praktik og teori.
Teknologien tænkes ind som en medspiller i samfundets udvikling,
fordi vi er blandt de dygtigste til at opfinde og anvende teknologi
i vores opvækst og uddannelse.
Uddannelse og relevant certificering er udbudt af virksomhederne
selv eller i et samarbejde mellem offentlige og private aktører.
Der etableres en personlig livslang uddannelseskonto.
Der etableres et mere fleksibelt uddannelsessystem med mulighed
for at tage fag på tværs af uddannelser og institutioner og derved
skabe en mindre siloopdelt specialisering. Ikke for at mindske
specialiseringen, men for at sikre, at der skabes indsigter
og muligheder på tværs af uddannelser* (Flexication).

* indgår også i andre søjler
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Introduktion

Vi spiller en aktiv rolle
i at fremme og styrke
internationalt samarbejde
i en multipolær verden
i forandring
Verdens lande er mere afhængige af hinanden end nogensinde før, hvis
vi skal fastholde håbet om at leve op til Parisaftalens mål om maksimal
1,5 grads opvarmning af kloden. Mens globaliseringen har bundet os alle
tættere sammen, forandrer de globale magtstrukturer sig hastigt i retning
af en multipolær verden. Danmark har potentiale til at være foregangsland i løsningen af de klimamæssige, sociale- og samfundsstrukturelle
udfordringer, alle lande står over for. Men vi kan ikke løse dem alene.
Derfor skal vi spille en aktiv rolle i at fremme og styrke internationalt
samarbejde. Vi skal entydigt og konstruktivt støtte internationale alliancer
og samarbejde tæt i alt fra sikkerhedspolitik, klimaindsats og bevarelsen
af demokratiske grundprincipper til fastsættelse af rammeværk for handel, mobilitet og den digitale dagsorden. Dette vil fremtidssikre Danmarks
position som en progressiv “Small Great Nation” med et internationalt
udsyn og vilje til tværgående samarbejde.
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målsætninger
DANMARK STØTTER OP OM DET NORDISKE, EUROPÆISKE
OG INTERNATIONALE SAMARBEJDE FOR AT
FÅ INDFLYDELSE PÅ DEN NYE MULTIPOLÆRE VERDENSORDEN
MED STORMAGTSKONKURRENCE
•
•

•

Der er en bred forståelse for afhængigheden og udbyttet af
internationale samarbejder som EU, NATO, WTO, OECD og FN.
I en verden med en stigende grad af forbundethed
og afhængigheder, der går på tværs af grænser,
overvejes Danmarks forbehold i EU med henblik på at styrke
den danske indflydelse på Europa og verden.
Der skabes bedre indsigt i og synlighed af effekten
af det danske EU-medlemskab.

DANMARK ENGAGERER SIG AKTIVT I INTERNATIONALT
DIPLOMATI FOR AT SIKRE EN REGELBASERET VERDEN,
HVILKET BLANDT ANDET INDEBÆRER RESPEKT
FOR MENNESKERETTIGHEDER OG FRIHANDEL
•

•
•

Der arbejdes aktivt på at gentænke og genetablere Danmarks
historisk set relativt store rolle og indflydelse i internationalt
diplomati. Vi engagerer os aktivt via såvel direkte som indirekte
deltagelse. Vi bidrager til at styrke og videreudvikle internationale
konventioner, som for eksempel Paris-klimaaftalen.
Danmark støtter op om eksisterende internationale konventioner,
retsprincipper og demokratiske grundprincipper.
Den danske indsats og bistand i udlandet skal yde støtte
til udvikling, hjælpe med finansiering af bæredygtige løsninger,
der kan fremme de 17 verdensmål, og bane vejen for eksport
af relevante danske løsninger.

Vision danmark 2050
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Introduktion

Vi har et sundt
og konkurrencedygtigt
erhvervsliv
og entreprenørskab

Et sundt erhvervsliv og et stærkt velfærdssamfund er gensidige forudsætninger. Det danske erhvervsliv er understøttet af ét af verdens bedste
velfærdssystemer, der har muliggjort stabile vækstvilkår gennem årtier.
Vi må ikke begå den fejl at tage det for givet i en globaliseret verden.
Vi skal skabe de bedste vækstbetingelser for fremtidens danske erhvervsflagskibe, så vi sikrer, at den brede velfærd i samfundet består. Erhvervslivet skal være inkluderende, så alle kan bidrage til arbejdsmarkedet.
Over det kommende årti skal dansk erhverv tage et kvantespring. Alle
samfundsaktører skal i fællesskab bidrage til at skabe resultater, der
rækker ud over økonomisk profit alene. Danmark skal være foregangsland i en omstilling fra en lineær til en cirkulær økonomi ved at gentænke
måderne, hvorpå vi designer, producerer og forbruger. Vi skal lykkes med
at transformere industrien, landbruget og byggesektoren i en mere bæredygtig retning og skabe en bedre balance mellem forbrug og ressourcer.
Vi har alle forudsætninger for at gøre Danmark til et internationalt foregangsland i denne transformation. Det kan give virksomheder konkurrencefordele og åbne nye markeder.
Et sundt erhvervsliv fornyes og gøres konkurrencedygtigt af kreativt og
dynamisk entreprenørskab. Den innovative iværksætterånd skal styrkes
i uddannelsen, så flere nye virksomheder etableres. Entreprenørskab skal
være obligatorisk i folkeskolen, integreres i alle uddannelsesforløb og ses
som en reel karrierevej. Danmark skal være et attraktivt sted at grundlægge og udvikle virksomheder, og vi skal etablere stærke økosystemer,
som sikrer, at ideer, forretningsmæssige kompetencer og finansiering
møder hinanden.
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I 1868 blev det besluttet at anlægge 250
meter kaj i det område, der i dag er
kendt som Esbjerg Havn – og på få år
voksede byen fra 23 indbyggere i to
gårde og tre huse til 13.000 indbyggere.
Godt 150 år senere lever
entreprenørånden stadig i byen,
der nu er et af Nordeuropas epicentre
for grøn omstilling med omtrent 60 pct.
af alle europæiske havvindmøller
udskibet fra Esbjerg Havn og etablering
af Europas største Power-to-X anlæg.
Kilde: Esbjerg Business, Wind Denmark.
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målsætninger

DANSKE VIRKSOMHEDER TAGER ET SAMFUNDSANSVAR
•

•

•

Alle danske virksomheder opererer med fire bundlinjer:
profit, purpose, planet, people (profit, formål, planet, menneske).
Der udarbejdes en ramme og metode, der gør det muligt at belyse
erhvervslivets bidrag til løsningen af sociale og miljømæssige
udfordringer (“stakeholder capitalism”). Dagsordenen flyttes fra
at fokusere på finansiel vækst til også at inkludere
social og planetær bæredygtighed.
Erhvervslivet inddrages i større grad i Offentlige-Private-Partnerskaber og samarbejder i forhold til løsninger
af samfundsudfordringer.
Erhvervslivet går forrest i ansvarlig og transparent ledelse.

DER SIKRES FORUDSIGELIGE, TRANSPARENTE
OG ERHVERVSFREMMENDE VILKÅR FOR
AT DRIVE VIRKSOMHED I DANMARK
•

•

•

•

•

Der er et stabilt, fleksibelt og forudsigeligt rammeværk
for arbejdsmarkedet forankret i den danske “flexicurity”-model
med kontinuerlig inddragelse af arbejdsmarkedets parter.
Der sikres nem, gennemsigtig og hurtig adgang til udenlandsk
talent og arbejdskraft via fast track-ordninger, med udgangspunkt
i danske overenskomster.
Det sikres, at Danmark gør brug af videnskabsforankret politik
(“science based policy”) så viden, forskning, evidens og iterative
demokratiske processer danner baggrund for fremtidig lovgivning.
Såvel regeringen som erhvervsorganisationerne arbejder proaktivt
for en EU-baseret eller global CO2 skat forankret i videnskabelige
anbefalinger, således at vi går forrest i den bæredygtige agenda,
men sikrer mulighed for rettidig tilpasning og fair konkurrence
til danske virksomheder.
Robotteknologiske løsninger, automatisering og digitalisering
prioriteres og understøttes for at sikre Danmarks
fortsatte konkurrencedygtighed.

DANMARK HAR VERDENS BEDSTE ARBEJDSMARKED
PÅ TVÆRS AF ALLE FAGGRUPPER MÅLT PÅ TRIVSEL,
ARBEJDSMILJØ, INKLUSION OG FLEKSIBILITET
•
•
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Danmark har de laveste stress- og sygefraværsfrekvenser i verden.
Der er etableret og implementeret flere rekrutteringsog arbejdsprocesser med fokus på kompetencer og talent fremfor
demografi eller andre individuelle og kulturelle skillelinjer.
Vision danmark 2050

ENTREPRENØRSKAB SKAL I UDDANNELSESFORLØB
PRÆSENTERES SOM EN REEL KARRIEREMULIGHED OG
LEVEVEJ, OG RAMMERNE HERFOR SKAL VÆRE ATTRAKTIVE
•

•
•
•

•

Uddannelse i innovation og entreprenørskab er obligatorisk fra
grundskole til de længere videregående uddannelser
og ph.d.-forløb.
Der arbejdes fortsat aktivt på at fremme antallet
af kvindelige entreprenører.
Mangfoldige iværksætterrollemodeller hyldes aktivt.
Opfindsomhed, selvstændighed, resiliens og mod prioriteres tidligt
i uddannelsesforløbet for at fremme iværksætteri. Der tages
et opgør med nulfejlskulturen allerede i grundskolen,
så børn og unge tør eksperimentere, fejle, lære og prøve igen.
Arbejdsmarkedets sikkerhedsnet opdateres til at inddrage
og ligestille iværksættere og selvstændige.

DANMARK ER ET ATTRAKTIVT STED AT STARTE,
DRIVE OG VÆKSTE VIRKSOMHEDER
•

•

•
•

•

Antallet og andelen af virksomheder, der lader sig børsnotere
og beholder hovedkontor i Danmark styrkes ved blandt andet
at ændre på aktieavancebeskatning.
Danmark forbliver et af de nemmeste steder i verden at etablere
virksomhed og tiltrækker internationale iværksættere,
etablerede virksomheder og kapital.
Incitament til investering i iværksætteri, herunder
beskatningsvilkår og medarbejderaktier er styrket.
Danmark benytter digitaliseringen og tilgængeligheden af data
som et trækplaster for udenlandske start-ups, herunder etablering
af dataplatforme forankret i offentlige-private enheder.
Danmark styrker sine økosystemer for iværksættere og forbedrer
sin placering i “The Global Startup Ecosystem Report” ved blandt
andet at forstærke internationale partnerskaber og forbindelser
- ikke kun inden for Healthtech og Fintech, men fremover
også inden for Greentech.

DANMARK LIGGER BLANDT VERDENS TOP-10
PÅ LIGESTILLING OG LIGELØN
•
•

•

I 2030 er der i Danmark lige løn for lige arbejde.
Der tages initiativer til at fremme andelen af kvinder på alle
karrieretrin, herunder kvindelige ledere i de øverste tre ledelseslag
i offentlige og private institutioner og virksomheder.
Der er indført lige barsel til barnets primære omsorgsperson,
også på det private arbejdsmarked*.

Kilde side 35:
Startup Genome & Crunchbase, “The Global Startup Ecosystem Report 2021”, 2021
* indgår også i andre søjler
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6~
Introduktion

Danmark udveksler
talent og arbejdskraft
med hele verden
Den hastige globalisering skaber uanede muligheder for at udveksle tanker og ideer på tværs af landegrænser og fagområder. Det giver store muligheder for samarbejder, der kan være katalysator for skabelsen af nye
indsigter og løsninger.
Danmark har været blandt verdens mest velrenommerede nationer, og
det har understøttet vores evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
Det er et omdømme, vi skal værne om og styrke aktivt. Vi må gøre op
med en fortælling, der tenderer til at forholde sig negativt til udefrakommende arbejdskraft og integration. Den kan medføre, at vi som nation,
lukker os om os selv mentalt og strukturelt.
Vi skal sende talenter ud i verden, for at de kan finde ny inspiration og
dygtiggøre sig. Samtidig skal vi byde talenter, der kan og vil bidrage til
det danske samfund, velkommen til Danmark.
I dette møde ligger en mulig inspirationskilde til at udvikle vores eget
kunst- og kulturliv, styrke vores forskning og innovation samt til at fostre
nye ideer i små som store udviklingsafdelinger. Opfyldelsen af Vision
Danmark 2050 kræver, at vi erkender, at de mål, vi har sat os, ikke kan
nås alene, men kun ved at stimulere en global udveksling af ideer, viden
og erfaring, til gavn for os alle.
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Tiltrækning af udenlandsk talent er
afgørende for udviklingen af dansk
økonomi. Fra september 2010
til september 2020 er antallet af
udenlandske lønmodtagere opgjort i
fuldtidspersoner steget med 106.000.
Det svarer til 86% af den samlede
fremgang i beskæftigelse i perioden.
I 2020 er det estimeret, at udlændinge
står for 9% af hele værdiskabelsen
i Danmark.
Kilde: DI, Danmarks Statistik, Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering.

6~

målsætninger

MULIGHEDERNE FOR AT FLYTTE TIL, ARBEJDE
OG UDDANNE SIG I DANMARK ER BLEVET BETYDELIGT
FORBEDRET OG MERE TRANSPARENTE
•

•
•

•

•

•

Danmarks internationale anseelse, skal styrkes, fornyes
og promoveres for at øge tiltrækningen af de bedste talenter,
virksomheder og den nødvendige arbejdskraft.
Det gøres nemmere at rejse ind og opholde sig i Danmark
for talenter både fra EU og fra resten af verden.
Danske styrkepositioner inden for life science, grøn omstilling,
kreativitet, design og håndværk, transport og logistik, landbrug
og fødevarer og vandteknologi promoveres aktivt globalt.
Danske universiteter tilbyder bachelor- og kandidatuddannelser
med pensum og undervisning på engelsk for at sikre
internationalisering af de danske studerende og tilgang af de
bedste undervisere og den største talentmasse
til danske studiemiljøer*.
Der arbejdes aktivt for at fastholde de dygtigste udenlandske
dimittender efter endt uddannelse med henblik på at styrke
det danske arbejdsmarked, for eksempel via
SU-tilbagebetalingsmodeller.
Muligheden for at indgå i fællesskaber og foreningsliv,
når man opholder sig i Danmark, synliggøres og understøttes for
at styrke den danske tiltræknings- og sammenhængskraft.

FLERE DANSKERE TAGER MIDLERTIDIGE UDLANDSOPHOLD,
BÅDE UDDANNELSES- OG ERHVERVSMÆSSIGT
•

•
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Alle videregående uddannelser har udlandsophold som en del af
uddannelsen på bachelor- og/eller kandidatdelen. Dobbelte
kandidatgrader (“dual degrees”) understøttes.
Danske virksomheder understøtter aktivt udveksling og mobilitet
af medarbejdere på tværs af grænser.
Vision danmark 2050

DANMARK ER EN KULTURNATION MED RESPEKT
FOR SIG SELV OG ANDRE
•

•

•

•

Vi tager vare på vores kulturarv og skaber inkluderende rum
til at diskutere og udvikle kulturarven.
Vi skaber optimale rammebetingelser for udviklingen af talent
inden for alle kunstarter. Den kunstneriske frihed støttes ved at
skabe muligheder for eksperimenterende aktiviteter og ved større
udveksling på tværs af landegrænser til gavn for kunstnerne,
kulturinstitutionerne og borgerne.
Kulturen spiller en aktiv og central rolle i brandingen af Danmark,
både i forhold til kulturarven og til nutidige kunstneriske
udtryksformer, arkitektur, design og idræt.
Der ydes en særlig indsats for målrettet at understøtte kulturelle
områder med ekstraordinære talenter og international
bevågenhed (som tidligere inden for for eksempel litteratur,
film, design og gastronomi). Ambitionen er, at Danmark
kan danne udgangspunkt for nye internationale “bølger”,
der kan tiltrække nye talenter, etablere innovation og understøtte
iværksætteri i de kreative og kunstneriske sektorer.
En kulturpolitisk indsats sikrer, at hele befolkningen har adgang til
kultur og kunst af høj kvalitet. Den stimulerer deltagelse og
bidrager til meningsfuldhed og livskvalitet på kulturinstitutioner,
i folkeoplysningen og i det brede foreningsliv.

* indgår også i andre søjler
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7~
Introduktion

Vi er et foregangsland for
forskning og innovation
Den globale konkurrence om forskning og innovation skærpes. Som en
“Small Great Nation” er vi konstant afhængige af vores evner til at udforske, lære og forstå. Med de globale klima- og samfundsmæssige udfordringer, der venter, kan et stærkt vidensgrundlag hjælpe til at skubbe
verden den rette vej. Det kræver nytænkning og samarbejde, og at vi
tager ansvar for at realisere vores fælles potentiale. Vi skal være klar til
at udnytte de nye muligheder, der opstår i spændingsfeltet mellem de
hastige teknologiske og forskningsmæssige fremskridt og samfundsudviklingen. De nye løsninger og teknologier skal integreres på tværs af
samfundet, fra sygehuse og industri til foreningsliv og kulturliv.
Fremtidens løsninger kan vokse frem af nye samarbejder på tværs af
forskningsverdenen og erhvervslivet. Det bidrager til at skabe idéer, der
tidligt får den nødvendige opbakning og fremdrift til at etablere kontinuerlig udvikling inden for nuværende og fremtidige danske styrkepositioner.
En udvikling af nysgerrighed og af evnen til at undersøge problemstillinger fra flere perspektiver er afgørende for at styrke forskning og innovation. Man skal øve sig i at skabe og udforske tænke kreativt allerede
fra de tidligste skoleår, og der skal være plads til at forsøge og ikke
mindst til at fejle. Mange af fremtidens løsninger kender vi ikke endnu,
men vi skal være med i front, når de udvikles, i særdeleshed i forhold til
klimainnovation.
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Danmarks succes kan blandt andet
tilskrives verdensklasse forskning og
innovation. Verden er i hastig udvikling,
og konkurrerende lande investerer
i disse år massivt i forskning
og innovation. Senest har EUkommissionen opfordret
medlemslandene til at opjustere
målsætningen til 1,25% af BNP.
Kilde: Europæiske Union, Dansk Industri.

7~

målsætninger

VI INVESTERER I OG FOKUSERER PÅ AT SKABE DANSKE
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I VERDENSKLASSE OG INTERNATIONALE FORSKNINGSMILJØER AF HØJESTE KALIBER
•
•

•

•

•

•

•

•
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Danmark har allokeret 1,5% af BNP til investering i offentlig
forskning i 2030.
Tre af de nuværende danske universiteter tilføres stigende
basismidler med henblik på at styrke positionen
på Top-100 ranglisten og kommer i kategorien
af internationale eliteuniversiteter.
Den danske universitetslov ændres således, at man i højere
grad kan etablere bestyrelser med eksterne medlemmer med
ledelsesmæssige og universitetsrelevante kompetencer,
som understøtter aspirationen om at udvikle uddannelser
og de fremmeste forskningsmiljøer.
Det videnskabelige personale (“faculty”) får langt større
medindflydelse og ansvar.
De definerer de fremmeste forskningsmiljøer og understøtter
talentudvikling og de forskningsbaserede uddannelser.
Danmark etableres og promoveres som en førende international
videns- og uddannelseshub og kan tiltrække talentfulde,
internationale og betalende universitetsstuderende.
Det videregående uddannelsessystem er fleksibelt med mulighed
for, at den studerende kan tage fag på tværs af uddannelser
og sammensætte sin egen kompetenceprofil der er relevant
i forhold til arbejdsmarkedet, uden at gå på kompromis
med den faglige dybde* (Flexication).
Der etableres et kandidatuddannelsessystem, hvor det er muligt,
tilskyndet og attraktivt at have erfaring fra arbejdsmarkedet,
inden den studerende påbegynder sin specialisering. For at
imødekomme den hastige forandring af viden og erfaring flyttes
fokus fra diplomer til kompetencer og færdigheder*.
Alle Danmarks universiteter tilbyder bachelor- og
kandidatuddannelser, med pensum og undervisning på engelsk
for at styrke internationaliseringen af de danske studerende,
tiltrække de bedste undervisere til danske studiemiljøer
og øge talentmassen til arbejdsmarkedet*.
Vision danmark 2050

DEN DANSKE MODEL MED OFFENTLIGE-PRIVATE-PARTNERSKABER SKAL UDBYGGES MED FOKUS PÅ STYRKEPOSITIONER,
DER KATALYSERER INNOVATION, EKSPORT OG JOBSKABELSE
•

•

•

•

•

Samarbejder mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv
understøtter og udvikler danske styrkepositioner såvel i de
nuværende felter (for eksempel life science, energi, kreativitet
og design, landbrug og fødevarer, vandteknologi) samt de, der er
på vej (eksempelvis i forhold til grøn omstilling og digitalisering).
Offentligt ansatte forskere meriteres for samarbejder med
erhvervsliv, og det gøres nemmere at skifte mellem at arbejde
i den private og den offentlige sektor. Vekselvirkningen mellem
erhvervsliv og forskningsinstitutioner styrkes med fokus
på at bringe viden i spil på måder, der styrker
såvel forskning som innovation.
Forskningsinstitutionernes “tech transfer” miljøer professionaliseres,
så forskerne anspores til innovation og vidensdeling
med erhvervslivet og andre eksterne parter.
Innovation tænkes bredt ud i samfundet, herunder i den offentlige
sektor og uddannelsessektoren, med henblik på videns- og
erfaringsdeling på tværs af regioner og institutioner.
I den offentlige sektor skabes der sammenhæng, dialog
og værdikæde mellem forskning, uddannelse og udførslen
og udviklingen af centrale funktioner. Der er fokus på
at forny og styrke praksis, og på at sikre tillid og opslutning
til de offentlige kerneydelser.

* indgår også i andre søjler
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8~
Introduktion

Danske spidskompetencer
indgår i løsninger af
globale problemer og styrker
den danske økonomi
Vi står over for en række afgørende, globale udfordringer. Bliver de ikke
løst, kan det medføre uoprettelige skader. Verdensmålene tager alvorligt, at klima-, miljø- og sociale ubalancer er presserende emner for hele
planeten. Hvis hele klodens befolkning brugte samme mængde naturressourcer som vi gør nu, skulle man bruge omtrent fire jordkloder.
Det kræver vedholdende samarbejde og fælles handlinger, hvis det skal
lykkes at få lavet en U-vending. Som et land med gunstige vilkår har
Danmark en forpligtelse til at drive en progressiv agenda. Vi kan etablere et levende laboratorie, hvorfra nye løsninger, der kan understøtte
og accelerere en grøn og bæredygtig omstilling, kan udspringe og modnes.
Gennem partnerskaber på tværs af samfundet kan vi udvikle innovative
løsninger til de store globale problemer. De kan realiseres ved at samarbejde og øge investeringer og satsninger i danske spidskompetencer.
Det er en mulighed for at inspirere til forandring, forankret i en dansk
samfundsmodel, men det fordrer bred opbakning: politisk, kommercielt
og fra civilsamfundet.
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målsætninger
FLERE EKSISTERENDE DANSKE LØSNINGER,
STYRKEPOSITIONER OG PRODUKTER INDGÅR I DEN GLOBALE
VÆRDIKÆDE PÅ TVÆRS AF ALLE FN’S 17 VERDENSMÅL
•

•

•

•

•
•

Dansk life science er med til at løse verdens udfordringer
i forhold til at skabe fysisk og mental sundhed
for millioner af mennesker globalt.
Dansk teknologi og innovation inden for den grønne omstilling
indgår i fremtidens bæredygtige byer – eksempelvis i bygninger,
infrastruktur og transport – og bidrager væsentligt
til en reduktion i globale udledninger.
Danmark leverer verdens førende løsninger i energieffektivitet,
i integration af vedvarende energi blandt andet vind
og i lagring ved Power-to-X.
Danske vandteknologiske løsninger og knowhow sikrer
rent drikkevand til de mest udsatte i verden og bidrager til
at øge dansk eksport af teknologi og knowhow signifikant.
Dansk landbrug og fødevareindustri bidrager til bæredygtig
produktion og distribution af fødevarer i hele verden.
Danske renovationsløsninger er med til at løse udfordringer med
affald og forurening i nogle af verdens største lande og byer.

DANMARK ER FOREGANGSLAND FOR KLIMAVENLIGE
SAMFUNDSLØSNINGER OG ER KLIMANEUTRALT I 2050
•
•

•

•
•
•

Vi anerkender vor globale forpligtelse og investerer i
at finde bæredygtige løsninger, der kan anvendes bredt.
Vi er med til at definere et tidssvarende mål for vækst,
som integrerer økonomisk velstand, samfundsmæssig velfærd
og individuelt velvære.
Nye Offentlige-Private-Partnerskaber er rollemodeller for,
hvordan man løser “wicked problems” udfordringer, der påvirker
hele samfundet og ikke kan løses af isolerede samfundsaktører.
Der etableres flere industrisymbioser, som sikrer sektorkobling
og energiudnyttelse.
Vi går forrest i at etablere en cirkulær økonomi
og i kampen mod spild af ressourcer.
Vi er med til at definere et tidssvarende og bredere vækstmål,
som supplerer monetær velstand med samfundsvelfærd
og individets velvære.

Vision danmark 2050

45 / 52

Outro

Et visionsdokument er kun en start, kun et stykke papir. Ét er at sikre,
at Danmark vedbliver at være et velstående land. Noget andet er at
realisere visionen om, at velstanden til stadighed konverteres til velfærd
og velvære, igennem hele livet og for alle borgere.
I 1950’erne og 1960’erne støbte man fundamentet for Danmarks velfærdssamfund ved at samle folk på tværs af politik, erhverv, kultur, kunst,
forskning og civilsamfund. Den diskussion genbesøger og genoptager
Vision Danmark 2050: Hvordan kan et idealsamfund se ud, og hvordan
får alle danskere mulighed for at leve et meningsfuldt liv?
Som et lille land i en stigende globaliseret verden kan vi ikke være verdensmester i alt. Vi bliver aldrig konkurrencedygtige på baggrund af volumen
og skala. Men Danmark har de elementer, som velfærd og velvære kan
bygges af. Det er et privilegeret grundlag for at give kommende generationer muligheden for at nyde godt af fortidens mod og handlekraft, i
dag som i fremtiden.
Dette dokument er ikke et facit, men et katalog af ideer og anbefalinger,
som går på tværs af politik, sektorer og samfundsaktører. For at komme
langt, skal vi tænke langt. Vi skal turde forestille os, det vi gerne vil opnå
og arbejde hen imod det, år for år, generation for generation.
Det fremtidssikrede, åbne, dannede, samhørige og tolerante Danmark,
som sætter rammen for meningsfulde liv, er noget vi må skabe sammen.
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Medvirkende i
Vision danmark 2050

VIDENSKAB
BIRGITTE NAUNTOFTE, Dr. Odont. og tidligere direktør, Novo Nordisk Fonden
MARIE LOUISE NOSCH, Professor, Københavns Universitet
MAJKEN SCHULTZ, Professor, Copenhagen Business School
LASSE HORNE KJÆLDGAARD, Professor, Syddansk Universitet
BENTE KLARLUND, Professor, Københavns Universitet
JENS HJORTH, Professor, Københavns Universitet
ESKE WILLERSLEV, Professor, Københavns Universitet
PHILIPP SCHRÖDER, Professor, Aarhus Universitet
MINIK ROSING, Professor, Københavns Universitet
REBECCA ADLER-NISSEN, Professor, Københavns Universitet
ANDREAS ROEPSTORFF, Professor, Aarhus Universitet
BIRGITTE SKADHAUGE, President, Carlsberg Group Research
FLEMMING BESENBACHER, Bestyrelsesformand, Carlsbergfondet og Carlsberg A/S

~
UDDANNELSE
CONNIE HEDEGAARD, Bestyrelsesforkvinde, Aarhus Universitet
TRINE NIELSEN, Tidl. rektor, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
og bestyrelsesmedlem, Tuborgfondet
LENE TANGGAARD PEDERSEN, Rektor, Designskolen Kolding
STEFAN HERMANN, Rektor, Københavns Professionshøjskole
STINA VRANG ELIAS, Adm. direktør, Tænketanken DEA
MERETE ELDRUP, Bestyrelsesforkvinde, Københavns Universitet,
Nykredit, Rockwool Fonden

~
KUNST & KULTUR
CHRISTINE BUHL ANDERSEN, Bestyrelsesforkvinde, Ny Carlsbergfondet
POUL ERIK TØJNER, Museumsdirektør, Louisiana
OLAFUR ELIASSON, Installatør, billedkunstner og fotograf
JEANNETTE EHLERS, Billedkunstner og udvalgsleder for
Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg
KASPER HOLTEN, Teaterchef, Det Kongelige Teater
LENE TRANBERG, Arkitekt, partner og medstifter, Lundgaard & Tranberg Arkitekter
LENE RACHEL ANDERSEN, Medstifter, Nordic Bildung
og the European Bildung Network
JEANETT ALBECK, Komponist, sanger og skuespiller

ERHVERVSLIV
LARS FRUERGAARD JØRGENSEN, Adm. direktør, Novo Nordisk
HENRIK POULSEN, Bestyrelsesmedlem, Færch, Carlsberg, Novo Nordisk, Ørsted
MARIANNE DAHL, Managing Director & Partner, BCG
JØRGEN VIG KNUDSTORP, Formand, Lego Group
EVA BERNEKE, Tidl. adm. direktør, KMD
ANDRÉ ROGACZEWSKI, Adm. direktør, Netcompany
ALLAN POLACK, Adm. direktør, PFA
TORBEN MÖGER PEDERSEN, Adm. direktør, PensionDanmark
KIM FAUSING, Adm. direktør, Danfoss
ULRIK VESTERGAARD KNUDSEN, Vicegeneralsekretær, OECD

~
ENTREPRENØRSKAB
METTE LYKKE, Stifter og adm. direktør, Too Good To Go
JIMMY MAYMANN, Tech-investor og bestyrelsesformand, UN Live, TV 2
MORTEN STRUNGE, Iværksætter, stifter af Mofibo, Onfone
og Plenti samt medstifter af Podimo
ANNE KJÆR BATHEL, Medstifter og adm. direktør, ReDI School

~
VIDENSHUSE & CIVILSAMFUND
LARS SANDAHL, Adm. direktør, Dansk Industri
BRIAN MIKKELSEN, Adm. direktør, Dansk Erhverv
ANNE LAWAETZ ARHNUNG, Tidl. adm. direktør, Landbrug & Fødevarer
CHRISTINE RAVN LUND, Næstforkvinde, DUF og medlem af FDF
ANDERS DONS, Adm. direktør, Deloitte
LYKKE FRIIS, Direktør, Tænketanken Europa
JENS WANDEL, UN Secretary General’s Designate managing
the COVID19 Response and Recovery Fund
MONIKA SKADBORG, Bestyrelsesmedlem, European Youth Forum
CLAUS JENSEN, Formand, Dansk Metal
JAKOB JENSEN, Adm. direktør, DBU
MORTEN ALBÆK, Filosof, stifter og adm. direktør, Voluntas
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