
Vi har et spændende program i år!  

• Overordnet tema er ”Fremtidens arbejdskraft”

• Men vi skal vidt omkring, bl.a.:
• Fremtidens beskæftigelsespolitik

• Fremtidens arbejdsmarked

• Unge som fremtidens arbejdskraft

• Inspirationsgallerier og sessioner om konkrete løsninger i 

kommunerne

• Mange spændende talere og oplægsholdere, bl.a.:
• Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

• Professor Guy Standing, University of London

• Formand Kasper Sand Kjær, Dansk Ungdoms Fællesråd 

• Direktør Rane Willerslev, Nationalmuseet 

VELKOMMEN TIL ÅRETS JOBCAMP I AALBORG



Arbejdsmarkedet er i topform

Beskæftigelsen sætter rekorder, ledigheden er lav…             

Kilde: Danmarks Statistik

2.750.000 i beskæftigelse

3,9 pct. bruttoledighed
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2.544.000 i beskæftigelse

6,2 pct. bruttoledighed



Vi skal have alle med – jobrettet opkvalificering

• De goder tider til skal komme

flere ledige til gode

• Jobrettet opkvalificering

kan være en del af løsningen

• Kan give de ledige de kompetencer, 

som virksomhederne efterspørger

• Men det skal bruges klogt og mere 

målrettet



Hvad siger de ledige om opkvalificering?

Norstat survey for KL, oktober 2018

• 6 ud af 10 ledige, der har deltaget i 

opkvalificering var i meget høj grad 

eller i høj grad motiverede for at 

deltage i opkvalificering

• 3 ud af 10 ledige, der har deltaget i 

opkvalificering oplever i meget høj 

grad eller i høj grad, at 

opkvalificeringen har givet dem 

færdigheder, der har bragt dem 

tættere på et job



KL inviterer til dialog om opkvalificering

• KL vil nu tage initiativ til en tæt dialog med centrale 

samarbejdspartnere om, hvordan vi kan samarbejde om 

opkvalificering

• Formålet er, at opkvalificering målrettes de ledige, som har det 

største behov og målrettes åbninger på arbejdsmarkedet

• Skal lave analyser, samle gode eksempler, udvikle politiske 

anbefalinger mv.

• Vi begynder arbejdet nu



Tiltrængt med en ny beskæftigelseslov

• Bred politisk enighed om forenkling

• KL-aftryk – selvom ikke alt er blevet som vi 

kunne have ønsket

• Forenkling giver større frihed til at 

tilrettelægge en effektiv indsats …

• … som i borgernes og virksomhedernes 

øjne giver mening



En ny fortælling



Gå efter bolden!

• En stor opgave at realisere en forenklet 

beskæftigelsesindsats – undgå ”vi plejer”

• Kommuner får mere frihed og ansvar

– vi får hånden på kogeplade

• Kommunerne kan løfte opgaven

med fokus på resultater

• Fokuserer man på procesregler,

- så går man efter manden og ikke bolden

• Hav tillid til kommunerne! 
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