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Når vi i år byder velkommen til jobCAMP, er det midt i en foran-
dringstid. Den nye beskæftigelseslov træder i kraft den 1. januar 
2020. Vi er optaget af at forandre den offentlige sektor, så borgerne 
for alvor kommer først, og endelig vil den digitale udvikling og for-
andringer i verden omkring os fortsat påvirke efterspørgslen på ar-
bejdskraft i Danmark. 

Vi har i kommunerne fokus på at udvikle en endnu bedre, menings-
fuld og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, der bedst muligt 
bistår ledige med at komme i arbejde og virksomheder med at få 
kvalificeret arbejdskraft. Og vi er heldigvis godt på vej. Når vi spørger 
borgerne, svarer 75 pct., at samtaler i jobcentret har bragt dem tætte-
re på job. Når vi spørger virksomhederne, der har samarbejdet med 
jobcentrene, er 80 pct. tilfredse eller meget tilfredse med samspillet.

Dette i en tid, hvor der er meget debat om jobcentrene, og hvor der 
næsten er gået sport i forkerte påstande. Vores opgave er at møde 
myter med fakta og fortsat holde fokus på at forbedre og udvikle 
samspillet med borgere og virksomheder. Derfor er temaet for 
årets jobCAMP: Godt på vej mod nye tider – med borgeren først.

Med den overskrift sætter vi fokus på:
 • Situationen på arbejdsmarkedet – og hvordan det ser ud for de 

ufaglærte
 • Hvordan kan vi redesigne velfærdsstaten – med borgeren først?
 • Ledelse i virkeligheden
 • Hvordan får vi flere udsatte borgere med i arbejdsfællesskabet?
 • Hvordan lykkes vi bedre med en helhedsorienteret indsats og 

ikke mindst et bedre samspil om og med borgere med psykiske 
udfordringer?
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jobCAMPgallerierne er igen i år fyldt med nye erfaringer og gode 
idéer, I kan dele med hinanden. Temaerne i år er: 

Blåt galleri: Virksomhedsfokus og opkvalificering

Grønt galleri: Nye vinkler på ungeindsatsen

Rødt galleri: Helhedsorienteret indsats og udsatte borgere

Lilla galleri: Ledelse, faglighed og kultur

Det glæder mig at kunne præsentere en række spændende oplæg 
og debatter. Jeg ser frem til at drøfte beskæftigelsespolitikkens rolle 
for et velfungerende arbejdsmarked i Danmark. Og som noget nyt 
i år glæder jeg mig til at mødes med udvalgsformænd fra landets 
kommuner til det, vi har valgt at kalde ”Politisk forsamlingshus – fra 
bøvl og bureaukrati til større frihed med borgeren først”.

Vel mødt!

Thomas Kastrup-Larsen
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg
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09.00 Ankomst og morgenmad

09.30 Velkommen til jobCAMP 19
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, 
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune 
og ordstyrer, journalist Nynne Bjerre Christensen

09.50 Budskaber fra regeringen
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (A)

10.10 Situationen på arbejdsmarkedet  
 – og hvordan ser det ud for de ufaglærte?

Der er godt gang i arbejdsmarkedet; en rekordhøj beskæf-
tigelse, lav ledighed og virksomheder, der råber på arbejds-
kraft. Overvismand Michael Svarer kommer med sin vurde-
ring af situationen på arbejdsmarkedet. På trods af den høje 
beskæftigelse er der en gruppe, som bevæger sig længere 
væk fra arbejdsmarkedet. De seneste årtier har andelen, 
som er offentligt forsørgede, været faldende for de fleste 
befolkningsgrupper. For ufaglærte med dansk baggrund er 
andelen af langvarigt offentligt forsørgede imidlertid vok-
set markant siden årtusindeskiftet. Det Økonomiske Råd 
har undersøgt hvorfor: Er beskæftigelsesmulighederne for 
denne gruppe blevet dårligere på baggrund af teknologisk 
udvikling, globalisering og udenlandsk arbejdskraft mv.? Er 
det blevet nemmere at modtage offentlig forsørgelse? Eller 
skyldes udviklingen, at sammensætningen af gruppen af 
ufaglærte har ændret sig? 
Overvismand ved Det Økonomiske Råd, professor Michael 
Svarer, Aarhus Universitet 

10.40 jobCAMP-debatten: Et velfungerende  
 arbejdsmarked i Danmark – hvordan  
 bidrager beskæftigelsespolitikken?

Et fleksibelt arbejdsmarked og en arbejdsstyrke med de 
rette færdigheder, viden og kompetencer er en afgørende 
forudsætning for et velfungerende arbejdsmarked i Dan-
mark. Beskæftigelsespolitikken spiller en afgørende rolle, 
men hvordan skal den konkret bidrage, så flest mulige bliver 
en del af arbejdsfællesskabet, og virksomhederne kan få 
den arbejdskraft, de efterspørger?

Debattører:
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (A)
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, 
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune
Adm. direktør Søren Faerber, Scandic
Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V), Folketingets Be-
skæftigelsesudvalg

11.15 Pause
 
11.45 Sessioner / se side 5

1. Virksomme mekanismer i en helhedsorienteret  
beskæftigelsesindsats med borgeren i centrum

2. Servicedesign – ny beskæftigelsesindsats set  
med borgerens øjne

3. Sådan hjælper vi mennesker med psykiske  
vanskeligheder i arbejde – erfaringer med IPS  
(Individual Placement and Support) 

4. Politisk forsamlingshus – fra bøvl og bureaukrati  
til større frihed med borgeren først

5. Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring

12.45 Frokost

TORSDAG DEN 7. NOVEMBER 2019
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13.45 Hvordan kan vi redesigne velfærdsstaten  
 – med borgeren først?

Den danske velfærdsstat er under pres fra aldring, over-
gangen til en digital æra, demografiske forandringer samt 
voksende ulighed. Vores velfærdssystem er løbende blevet 
tilpasset det foranderlige samfund og udgør i dag ofte et 
sikkerhedsnet, der er kendetegnet ved kontrol og admini-
stration. Men hæmmer vores velfærdsmodel os i virkelig-
heden mere, end den hjælper os, og er den overhovedet 
egnet til den fremtid, der lurer lige om hjørnet? Hvordan 
skaber man en offentlig sektor, der bevæger sig væk fra et 
fokus på kontrol og administration til et fokus på menne-
skelige relationer? Hvordan kan vi, som kommuner, designe 
et system, hvor fokus rettes på borgeren og lokalsamfun-
dene fremfor ét bygget på systemets præmisser?
Årets keynote speak bliver leveret af den britiske sociale 
iværksætter og forfatter Hilary Cottam, som tager udgangs-
punkt i hendes nyeste bog: Radikal hjælp – hvordan vi genop-
bygger indbyrdes relationer og revolutionerer velfærdsstaten. 
Bemærk oplægget er på engelsk

14.30 jobCAMPgallerierne
Besøg jobCAMP’s fire inspirationsgallerier fyldt med kon-
krete idéer og input om centrale udfordringer på beskæfti-
gelsesområdet:

 Blåt galleri: Virksomhedsfokus og opkvalificering

 Grønt galleri: Nye vinkler på ungeindsatsen

 Rødt galleri: Helhedsorienteret indsats og udsatte borgere

 Lilla galleri: Ledelse, faglighed og kultur

15.30 Pause

16.00 Ledelse i virkeligheden:  
 Fra ledelsessparring til konkrete resultater

Som borgere har vi høje forventninger til serviceniveauet, 
der skal tage udgangspunkt i vores individuelle behov. 
Samtidig har vi en offentlig sektor, hvor de offentlige ledere, 
mere end nogensinde før, skal få det bedste ud af med-
arbejderne, og hvor det ultimative mål er at skabe værdi 
og velfærd for borgerne. Men hvordan? Den kommunale 
økonomi tillader ikke, at vi bare skruer op for udgifterne, og 
denne ubalance kan vi ikke alene løse med ”gamle” styrings-
værktøjer som fx effektivisering og detailstyring. Der skal 
nye værktøjer i spil. Vi skal satse mere på den humane kapi-
tal i vores organisationer. Alfred Josefsen og Ann-Christina 
Matzen Andreasen åbner værktøjskassen og giver deres 
bud på, hvordan nye styringsværktøjer som innovation, 
involvering, digitalisering og samskabelse kan sættes i spil 
og rammesætte ledelse på en ny måde.
Tidligere Irma-direktør, ledelseskonsulent og forfatter  
Alfred Josefsen
Centerleder og forfatter Ann-Christina Matzen Andreasen, 
Job-, Aktivitets- og Kompetencecenter (JAC er i 2019 kåret 
til at være Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads 2019 af 
Great Place To Work), Gentofte Kommune 

17.00 Tak for i dag

19.00 Velkommen til aftenarrangement i forhallen

19.30 Aftenarrangement med middag og mulighed  
 for at netværke efter spisning 

Velkomst ved formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borger-
serviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A),  
Aalborg Kommune
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FREDAG DEN 8. NOVEMBER 2019

08.45 Godmorgen med fællessang
Sangere og pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium,  
Aalborg

 TEMA: Flere udsatte borgere med i arbejdsfællesskabet

09.00 Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats 
Der er brug for mere sammenhæng og mindre silo i den 
offentlige sektor. Kommunerne har længe haft fokus på 
bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte borgere med 
mange kontakter i kommunen. Det indgår i Ledelseskom-
missionens anbefalinger, at politikere og ledere skal skabe 
sammenhængende forløb på tværs af enheder til gavn for 
borgerne. Samtidig har en bred kreds af partier i Folketinget 
indgået aftale om en ny hovedlov for en helhedsorienteret 
indsats. Men hvordan lykkes vi for alvor med en helheds-
orienteret indsats? Hvad er afgørende for dem, det handler 
om? Og hvad er de kommunale forventninger til en ny 
hovedlov?

Tre vinkler på temaet:
• De udsatte familiers stemme 
 Adjunkt Line Svoldgaard Berg, VIA University College
• Læring og inspiration fra frikommunerne om Én plan 
 Projektchef Ulf Hjelmar, VIVE
• Set fra kommunaldirektørens perspektiv 
 Kommunaldirektør Christine Brochdorf, Egedal Kommune

10.00 Pause

10.25 Bedre samspil med og om borgere  
 med psykiske udfordringer

Alle har brug for at indgå i et fællesskab – at blive set, at 
bidrage og at føle sig værdsat. Det gælder også borgere 
med psykiske udfordringer, som står på kanten af arbejds-
markedet. Forskningen fortæller os, at støtte til at genvinde 
eller fastholde tilknytning til job og uddannelse spiller en 
afgørende rolle for en persons recovery, trivsel og udvikling. 
Hvordan får vi styrket samspillet mellem psykiatrien og 
kommunerne, så vi lykkes langt bedre med at få flere med 
i arbejdsfællesskabet? Samtidig skal myter aflives, og viden 
om psykiske sygdomme udbredes. Hvad er de gode erfarin-
ger fra virksomheder med at have personer med psykiske 
udfordringer ansat?

Fire vinkler på temaet:
• Borgerperspektivet
 En fotofortælling af fotograf Louise Herrche Serup
• Set fra psykiatrien 
 Formand Torsten Bjørn Jacobsen, Psykiatrifonden
• Den kommunale vinkel 
 Adm. direktør Nina Eg Hansen, Socialforvaltningen,  

Københavns Kommune
• Virksomhedsvinklen 
 Laboratoriechef Tina Fomsgaard Kristensen, Eurofins

11.30 jobCAMP-analysen – Fake News: Når virkeligheden taber
Det handler om at få opmærksomhed. Omtale i æteren 
og trafik på de sociale medier. I informationstidsalderen er 
opmærksomhed en dyrebar ressource. Omtale og trafik 
er penge, magt og politisk indflydelse, selv hvis det er på 
bekostning af sandhed, fakta og de alt for virkelige udfor-
dringer, vi står over for. Politik og medier oversvømmes af 
fordrejninger, fortielser, forglemmelser og forvanskninger 
af sandheden. Vi invaderes af populistiske fortællinger, 
”alternative kendsgerninger” og ”Fake News”. Det er nu et 
faktum, at misinformation er noget, man aktivt må forholde 
sig til som politiker og som borger. Men hvordan?
Dr.phil., ph.d. og professor Vincent Hendricks, Københavns 
Universitet 

12.00 Tak for i år og take away frokost
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, 
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune
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SESSION 1 / Lokale: Plenum
Virksomme mekanismer i en helhedsorienteret  
beskæftigelsesindsats med borgeren i centrum
Med afsæt i en række evalueringer af helhedsorienterede kommu-
nale indsatser gennemført i perioden 2007-2019 byder denne ses-
sion på et overblik over principper, kerneelementer og virksomme 
mekanismer i tværfaglige helhedsorienterede indsatser for udsatte 
borgere og familier. Der fokuseres på, hvad en helhedsorienteret 
indsats kan indebære ift. organisering, arbejdsfordeling, metoder 
og redskaber, ligesom der bliver præsenteret en række fund af virk-
somme mekanismer fra konkrete evalueringer. Disse beskriver for-
hold, der har indflydelse på, hvorvidt indsatsen virker for borgerne, 
herunder bl.a. spørgsmål om myndighed og samarbejde. Sessionen 
vil desuden belyse en række barrierer og udfordringer med det hel-
hedsorienterede arbejde.

Chefanalytiker Martin Bæksgaard Jakobsen, Oxford Research

SESSION 2 / Lokale: Europahallen
Servicedesign  
– ny beskæftigelsesindsats set med borgerens øjne
Sessionen byder på en introduktion til, hvordan servicedesign kan 
bruges, når vi arbejder med at skabe kommunale løsninger og 
services med et udefra-ind-perspektiv. Med afsæt i borgerens vir-
kelighed skaber vi de bedste muligheder for løsninger, der både er 
meningsfulde for borgeren og kommunen. Anne-Sofie Thomsen fra 
KL vil give en introduktion til servicedesign, og hvordan det kan give 
værdi for både borgere og kommune at arbejde med borgerper-
spektivet. Efter en praktisk øvelse vil Lars Elmgreen fra Beskæftigel-
ses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune fortælle 
om deres erfaringer med at bruge servicedesign i praksis.

Specialkonsulent Anne-Sofie Thomsen, KL
Chef for Enheden for Servicedesign Lars Elmgreen, Københavns  
Kommune

SESSION 3 / Lokale: Det lille Teater
Sådan hjælper vi mennesker med psykiske  
vanskeligheder i arbejde – erfaringer med IPS
Mennesker med svære psykiske vanskeligheder som fx skizofreni 
står ofte uden for arbejdsmarkedet, selvom mange ønsker at 
arbejde. For langt de fleste bidrager det positivt til den enkeltes 
recovery og livskvalitet at opretholde tilknytning til arbejdsmarke-
det. Et netop afsluttet forskningsforsøg har påvist, at indsatser efter 
den såkaldte IPS-metode (Individual Placement and Support) er 
effektive til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder til at 
opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. IPS-metodens 
primære fokus er at finde det rigtige jobmatch og yde individuel 
støtte fremfor at skabe beskyttende arbejdsmiljøer på særlige præ-

misser. I sessionen præsenteres erfaringer og konkrete resultater fra 
et forsøg med IPS-metoden i en dansk sammenhæng.

Ph.d. Thomas Nordahl Christensen, Psykiatrisk Center København
Seniorkonsulent Torben Birkeholm, Hjørring Kommune

SESSION 4 / Lokale: Radiosalen
Politisk forsamlingshus  
– fra bøvl og bureaukrati til større frihed med borgeren først 
Politisk debat mellem KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 
og udvalgsformænd fra de deltagende kommuner. I år debatteres 
to centrale temaer:
• Hvordan får vi brugt de friere rammer til et tiltrængt skifte fra  

regelorientering til borgerorientering? Hvad er den lokalpoliti-
ske opgave og de lokalpolitiske muligheder, og hvad skal bor-
gerne opleve anderledes om fx et år?

• Hvordan får vi skabt en anden fortælling om beskæftigelsesind-
satsen, som handler om en borgernær helhedsorienteret be-
skæftigelsesindsats? En indsats, som har fokus på job, der sikrer 
match mellem borgere og virksomheder, og som bistår udsatte 
borgere med at komme med i arbejdsfællesskabet.

Vært: Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg  
Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune

Formand for Erhverv-, Beskæftigelse- og Turismeudvalget  
Thomas Elong (V), Hillerød Kommune
Formand for Beskæftigelsesudvalget Henrik Allerslev (A),  
Hedensted Kommune

SESSION 5 / Lokale: Hal Vest
Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring
Fagprofessionelle praktiserer i relationer og med dømmekraft. Det 
kan ikke styres – det skal ledes. Det kræver faglig ledelse, og det 
kræver en ny styringsbalance, hvor styring understøtter fagligheden, 
ikke overstyrer den. Det stiller krav til politikere og embedsmænd 
om at afvikle noget styring, og det stiller krav til fagprofessionerne, 
der, for at vinde opbakning til at få mere fagligt råderum, skal de-
monstrere, hvad deres professionelle faglighed er, og hvordan de 
medvirker til at sikre kvalitet i deres praksis. Faglighed kommer inde 
fra professionerne, og faglighed er kollektiv. Faglige ledere skal lede 
en kollektiv faglig kultur frem, hvor man definerer, hvad kvalitet er, 
og hvordan man sikrer en høj faglig kvalitet med en systematisk 
faglig refleksionskultur. 

Nicolaj Ejler udpeger centrale elementer i en stærk faglig ledelse, 
der motiverer medarbejderne til at tage et professionelt fagligt 
medansvar for at skabe en organisation med fokus på borgeren og 
resultater for borgeren.
Partner Nicolaj Ejler, Realize ApS 

SESSIONER



6 Konference
jobCAMP 19

N
Y

E 
V

IN
K

LE
R 

PÅ
 U

N
G

EI
N

D
SA

TS
EN

V
IR

K
SO

M
H

ED
SF

O
K

U
S 

O
G

 O
PK

VA
LI

FI
CE

RI
N

G

PITSTOP 1

JOB OVER GRÆNSEN  
– FORMIDLING I  
GRÆNSELANDET
AABENRAA KOMMUNE
Nikolaj Lorenz Stage Jensen, kontorleder – nlj@aabenraa.dk

PITSTOP 2

IMPACT 60 – EN EFFEKTIV  
SOCIAL EFFEKTINVESTERING
AALBORG KOMMUNE
Frida Tarp, socialøkonomisk konsulent – frit@aalborg.dk

PITSTOP 3

FLEKSJOB:  
NY IT-PLATFORM REDUCERER  
LEDIGHED MARKANT
GENTOFTE KOMMUNE
Kenneth Pallier, virksomhedskonsulent – kpa@gentofte.dk

PITSTOP 4

LEDERNETVÆRK STYRKER  
DE LEDIGES JOBSØGNING
GENTOFTE KOMMUNE
Carsten Falk Petersen, fagkoordinator – cpe@gentofte.dk

PITSTOP 5

STÆRKT SAMARBEJDE PÅ  
TVÆRS AF 45 KOMMUNER
SOLRØD KOMMUNE
Anette Lyngsø, chefkonsulent – anly@solrod.dk
Andrea Louise Enevoldsen, projektleder – ze1z@kk.dk
Morten Torp, koordinator – mtor@hillerod.dk

PITSTOP 6

VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE  
– SOM VIRKER
VESTHIMMERLAND KOMMUNE
Tom Sørensen, afdelingsleder – tos@vesthimmerland.dk

PITSTOP 7

REKRUTTERINGSSERVICE MED 
FOKUS PÅ DET RETTE MATCH
SLAGELSE KOMMUNE
Maria Vargas, Nicoline Klara Hansen og Tine Wiegaard Hansen, 
rekrutteringskonsulenter – jobcenterjobordre@slagelse.dk

PITSTOP 8

VIRKSOMHEDSKONTAKTEN  
– NØGLEN TIL FLERE FAGLÆRTE
BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
Rikke Holm, leder af Virksomhedsservice – rikke.holm@brk.dk
Allan Westh, arbejdsmarkedschef – allan.westh@brk.dk

PITSTOP 9

JOBBUTIK HJÆLPER LEDIGE I JOB
HERLEV KOMMUNE
Kim Christensen, teamleder – kim.Christensen@herlev.dk 

PITSTOP 10

INTROFORLØB PÅ ÉN UGE  
TÆNDER ILDEN I ØJNENE
ESBJERG KOMMUNE & AMU VEST
Frank Sørensen, kontorchef – frans@esbjergkommune.dk
Sonja Jensen, uddannelseskonsulent – son@amu-vest.dk

PITSTOP 11

VEJEN FREM – FRA LEDIG TIL 
ANSAT I BYGGEBRANCHEN
AALBORG KOMMUNE & AMU NORDJYLLAND
Mogens Olesen, virksomhedskonsulent  
– mo-jobcenter@aalborg.dk
Jens Gjødsbøl, uddannelseschef – jg@amunordjylland.dk

BLÅT GALLERI – EUROPAHALLEN
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GRØNT GALLERI – HAL VEST

PITSTOP 1

STRUKTURERET SAMARBEJDE  
PÅ TVÆRS & FÆLLES METODER
LOLLAND KOMMUNE
Carsten Trannerup, leder af ungeindsatsen – catr@lolland.dk

PITSTOP 2

DEN RETTE PRAKTIKAFTALE,  
TIL DEN RETTE ELEV, TIL DET  
RETTE ARBEJDSMARKED
KØGE KOMMUNE
Christel Jørgensen, leder af ungeindsatsen  
– christel.joergensen@koege.dk

PITSTOP 3

DEN GENNEMGÅENDE VEJLEDER  
– VEJLEDER FRA GRUNDSKOLE  
TIL 25 ÅR
ESBJERG KOMMUNE
Mie Vestergaard Sørensen, udviklingskonsulent  
– amvs@esbjergkommune.dk

PITSTOP 4

UNGEPLANEN  
– ÉN PLAN FOR DEN UNGE
SLAGELSE KOMMUNE
Zina Zvizdic, afdelingsleder – zizvi@slagelse.dk

PITSTOP 5

INDRETNING AF UNGEINDGANG  
– DESIGNET MED DE UNGE
KOLDING KOMMUNE
Søren Bork Hansen, ungechef – sorha@kolding.dk

PITSTOP 6

VISUEL UNGEVEJVISER – FIND VEJ 
MELLEM FORVALTNINGERNE
RØDOVRE KOMMUNE
Vigga Hassing Prytz Pedersen, teamchef – vigga.pedersen@rk.dk

PITSTOP 7

BROBYGNINGSFORLØB  
FOR UDDANNELSES- OG  
AKTIVITETSPARATE UNGE 
AALBORG KOMMUNE & TECHCOLLEGE
Anne Louise Alstrup, afdelingschef – alba@techcollege.dk
Jette Frederiksen, leder – jfr-jobcenter@aalborg.dk

PITSTOP 8

VEJEN TIL NY MESTERLÆRE
KOLDING KOMMUNE
Christian Aagaard Christensen, uddannelseskonsulent  
– pbchr@kolding.dk

PITSTOP 9

UNGEVÆRKET
HALSNÆS KOMMUNE
Natalia Frøhling, afdelingsleder – nasaf@halsnaes.dk
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PITSTOP 1

PROJEKT IBBIS  
– NÅR SUNDHED  
OG BESKÆFTIGELSE  
TÆNKES SAMMEN
KØBENHAVNS KOMMUNE
Birgitte Rasmussen, centerchef – cb10@kk.dk

 PITSTOP 2

NATUREN SOM  
SOCIAL LØFTESTANG
IKAST-BRANDE KOMMUNE & NATURSTYRELSEN
Flemming Storgaard, kommunaldirektør – flsto@ikast-brande.dk
Elsebeth Houe, naturcenterleder – elhou@nst.dk

PITSTOP 3

GODE TILBUD TIL SYGEMELDTE  
– VI MOTIVERER  
TIL HANDLEKRAFT
VIBORG KOMMUNE 
Anne Mette Kragh Knudsen, tidlig coachende indsats  
– amkn@viborg.dk
Linda Mostrup, jobindsatsmedarbejder – zlm@viborg.dk 

PITSTOP 4

PROJEKT LISES
VESTHIMMERLAND KOMMUNE
Tina Elkjær, afdelingsleder – tiel@vesthimmerland.dk

PITSTOP 5

PLATFORM  
– ET BORGERBEHOVS- 
FOKUSERET TILBUD
VEJEN KOMMUNE
Anneth Jensen, arbejdsmarkedschef – anje@vejen.dk

PITSTOP 6

ÉN BORGER, ÉN TID, ÉN PLAN
HILLERØD KOMMUNE
Marie Stockmarr, udviklingskonsulent – mast@hillerod.dk

PITSTOP 7

FRIKOMMUNE VEDRØRENDE  
REHABILITERINGSTEAMMØDER
AALBORG & BRØNDERSLEV KOMMUNER
Jette Rank Andersen, teamleder – jra-jobcenter@aalborg.dk
Sólbjørg Jakobsen, fagkonsulent  
– solbjorg.jakobsen@99454545.dk

PITSTOP 8

MEST MULIG VÆRDI MED  
MINDST MULIG INDGRIBEN
MORSØ KOMMUNE
Louise Meiner, gruppeleder – lmo@morsoe.dk

PITSTOP 9

INTEGRATIONSKVINDERNES VEJ 
TIL JOB I TØNDER KOMMUNE
TØNDER KOMMUNE
Anne-Mette Dalgaard, fagchef – anndal@toender.dk

RØDT GALLERI – FOYER PÅ 1. SAL
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LILLA GALLERI – FOYER II (FORAN EUROPAHALLEN)

PITSTOP 1

SÅDAN SKABER VI BEGEJSTRING 
FOR LOVÆNDRINGER
REBILD KOMMUNE
Sarah Kondrup Sørensen, funktionsleder – skso@rebild.dk

PITSTOP 2

FREMTIDENS JOBCENTER  
LIGGER I BORGERLAND
VARDE KOMMUNE
Rikke Rødekilde, jobcenterchef – rird@varde.dk

PITSTOP 3

TEAMSTRUKTUR
KOLDING KOMMUNE
Jakob Gudbrand, arbejdsmarkedschef – jakgu@kolding.dk

PITSTOP 4

FRA REGELORIENTERING  
TIL BORGERORIENTERING
KL, HK KOMMUNAL & DS
Mette Laurberg, konsulent – mlj@socialraadgiverne.dk
Lars Brandstrup, konsulent – lars.brandstrup.nielsen@hk.dk
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PLENUM

Thomas Kastrup-Larsen (A) er borgmester i Aalborg Kommune og 
har siden 2016 været formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borger-
serviceudvalg. Desuden er han formand for Aalborg Erhvervsråd, 
Bevillingsnævnet og Aalborg Havn A/S. Thomas Kastrup-Larsen har 
været medlem af byrådet siden 1998.

Nynne Bjerre Christensen har været vært på Deadline på DR2 fra 
2005-2017. Hun er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøj-
skole og har også en MA i European Studies fra King´s College i Lon-
don. Nynne Bjerre Christensen har stor erfaring som ordstyrer og 
har tidligere løst opgaver for blandt andre DI, FOA, DJØF, Økonomi-
direktørforeningen, Dansk Erhverv, Lægemiddelindustriforeningen 
samt en række ministerier og styrelser.

Peter Hummelgaard (A) er beskæftigelsesminister og har siddet i 
Folketinget siden 2015. Han har tidligere været EU-ordfører for  
Socialdemokratiet. 

Michael Svarer er professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Han 
har siden 2012 været en del af Det Økonomiske Råds formandskab 
og blev i 2016 overvismand for rådet.

Søren Faerber er administrerende direktør for Scandic Danmark, 
der er Danmarks største hotelkæde. Han har en Master i Business 
Administration fra Copenhagen Business School og har tidligere 
haft en række ledende roller hos Hard Rock Cafe-kæden. 

Hans Andersen (V) er folketingsmedlem, beskæftigelsesordfører 
og medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Han har siddet i 
Folketinget siden 2011. 

Hilary Cottam er social iværksætter, forfatter og stifter af NGO’en 
Participle. Participle har bidraget til at skabe nye former for vel-
færdspraksisser, der har adresseret nogle af Englands største vel-
færdsproblemer. Hilary blev i 2005 kåret som årets designer i Stor-
britannien for hendes banebrydende tilgang til socialt design. 

Alfred Josefsen er tidligere administrerende direktør i Irma fra 
1999-2012. I dag driver han ledelsesrådgivningsfirmaet Alfred A/S. 
Derudover var han medlem af Ledelseskommissionen, som den 
tidligere regering nedsatte. Sammen med centerleder Ann-Christina 
Matzen Andreasen har han skrevet bogen ”Ledelse i virkeligheden” 
(2018). 

Ann-Christina Matzen Andreasen er centerleder for Gentoftes 
Job-, Aktivitets og Kompetencecenter (JAC). JAC er flere gange 
blevet kåret som Danmarks bedste arbejdsplads. Senest i 2019 har 
Great Place to Work kåret JAC til Europas Bedste Offentlige Arbejds-
plads. Sammen med tidligere adm. direktør for Irma Alfred Josefsen 
har hun skrevet bogen ”Ledelse i virkeligheden” (2018). 

Ulf Hjelmar er projektchef i VIVE og forsker i offentlig forvaltning 
med fokus på velfærdsinnovation og styring. Han er uddannet so-
ciolog og har en ph.d. i offentlig forvaltning.

Line Svoldgaard Berg er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og 
arbejder som adjunkt hos VIA University College, socialrådgiverud-
dannelsen i Aarhus, hvor hendes primære arbejdsområder er børn 
og unge, socialt arbejde, sociale forhold og socialret. 

Christine Brochdorf har siden 1. juni 2019 været kommunaldirek-
tør i Egedal Kommune. Hun har tidligere arbejdet som kommunal-
direktør i Furesø Kommune, men har også haft ledende stillinger i 
både Hvidovre og Københavns Kommuner.

Louise Herrche Serup er fotograf og har lavet en gribende fotofor-
tælling, hvor hun har fulgt 22 unge med psykisk sygdom. Fotofor-
tællingen hedder ”Syg i hovedet” og blev bragt i Politiken i marts 
2019.

Torsten Bjørn Jacobsen er speciallæge i psykiatri. Han er formand 
både for Psykiatrifonden og European Union of Medical Specialists 
sektion for psykiatri. Derudover har han fra 2015-2017 været for-
mand for Dansk Psykiatrisk selskab. 

Nina Eg Hansen er administrerende direktør i Socialforvaltningen 
i Københavns Kommune. Hun har tidligere været direktør og afde-
lingschef i henholdsvis Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration 
og Sociale Forhold samt Social- og Indenrigsministeriet.

Tina Fomsgaard Kristensen er laboratoriechef hos Eurofins Pro-
duct Testing, som tester og udfører kemiske analyser af produkter 
til en lang række industrier. Tina har arbejdet i Eurofins siden 2009 
og er uddannet laborant fra Aarhus Tech. 

Vincent Hendricks er professor i formel filosofi og leder af Center 
for Information og Boblestudier på Københavns Universitet. Han 
har bl.a. modtaget EliteForsk-prisen i 2008, der uddeles af Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet. 

PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE  
– I DEN RÆKKEFØLGE DE OPTRÆDER
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SESSION 1

Martin Bæksgaard Jakobsen er chefanalytiker hos Oxford Re-
search, hvor han primært er tilknyttet projekter, der omhandler 
social- og beskæftigelsesområdet samt arbejdsmiljøområdet.

SESSION 2 

Anne-Sofie Thomsen er specialkonsulent i KL’s Center for Digitali-
sering og Teknologi. Hendes primære arbejdsområder er servicede-
sign og ”Programmet for Sammenhængende Digital Borgerservice”. 

Lars Elmgreen er chef for Enheden for Servicedesign i Beskæftigel-
ses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Han har 
tidligere været ansat i MindLab, hvor han har arbejdet med offentlig 
innovation.

SESSION 3

Thomas Nordahl Christensen er ansat som ph.d. ved forsknings-
enheden Psykiatrisk Center København. Hans forskning koncentre-
rer sig primært om, hvordan man udvikler en beskæftigelsesindsats 
for personer med svær psykisk sygdom.

Torben Birkeholm er seniorkonsulent i Hjørring Kommune. Han 
arbejder med Hjørringmetoden, som skal få borgere på passiv for-
sørgelse tilbage til arbejdsmarkedet bl.a. med fokus på tværfaglig-
hed og den meningsgivende indsats. 

SESSION 4

Thomas Elong (V) er formand for Erhverv-, Beskæftigelse- og Tu-
rismeudvalget i Hillerød Kommune. Han har været medlem af Hil-
lerød Byråd siden 2013.

Henrik Allerslev (A) er formand for Beskæftigelsesudvalget i He-
densted Kommune. Han har været medlem af Hedensted Byråd 
siden 2001.

SESSION 5

Nicolaj Ejler er partner i konsulentfirmaet Realize og har mere end 
20 års erfaring med rådgivning og udvikling i den offentlige sektor. 
Hans ekspertiseområder er uddannelse-, immigration-, social- og 
beskæftigelsesområdet.

PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE  
– SESSIONER
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   8 Marselisborg
   9 Epilepsi – en del af hverdagen
10 IPSCenter Danmark 
11 Rambøll Management Consulting
12 KLK
13 SKS
14 PVB Kavaleriet
15 Specialfunktionen Job & Handicap
16 KL’s Virtual Reality film  

– Job i virkeligheden
17 Effecta I/S
18 ViVirk’R – Ressourceforløb der virker, 

når udsatte borgere skal i job
19+20   Styrelsen for International  

Rekruttering og Integration samt  
Nationalt Center for Forebyggelse  
af Ekstremisme

21 Job Vision  
22 Infoventure
23 Granhøjen
24 Oceaim
25 Servisio
26 Guide2Know
27 Sonne & Nielsen
28 KMD
29 AspIT
30 A2B
31 WFP Jobcenter
32 Schultz

STANDE

   1 BDO
   2 Mentoriet ApS
   3 Integrationsnet
   4 PPL+
   5 Birgitte Wärn  

– Wärn Kompetenceudvikling
   6 Cabi
   7 Inwork
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Samtalen med psykisk sårbare
GIV DINE MEDARBEJDERE EFFEKTIVE REDSKABER 
- OG SPAR TID, PENGE OG RESSOURCER MED 
BLENDED LEARNING SOM NY KURSUSFORM

Rådgivning af rådgivere

VIND
et sæt af  

Birgitte Wärns fire  

håndbøger

- deltag på stand 5

Birgitte Wärn har speciale i samtalen med psykisk sårbare og syge, og 
som noget nyt kan flere af hendes kurser nu også fås som online kurser 
eller blended learning forløb for arbejdspladser. 

Blended learning betyder, at man kombinerer traditionel undervisning og  
online moduler.

Blended Learning skaber en række fordele for dit team:

•  Dine medarbejdere skal ikke tages ud af driften i hele dage.

•  Prisen per medarbejder er markant lavere end ved traditionel undervisning. 
I sparer samtidig udgifter til lokaler, forplejning og transport.  

•  Workshops giver den personlige kontakt og mulighed for at inddrage 
udfordringer fra jeres specifikke arbejdsplads, mens online modulerne giver 
fleksibilitet og let opgradering af fremtidige medarbejdere. 

•  Online moduler giver mulighed for repetition og kan fungere som opslagsværk.

55 JOBCENTRE HAR ALLEREDE HAFT MEDARBEJDERE PÅ KOMPETENCEUDVIKLING HOS BIRGITTE WÄRN 

Pernille Poulsen og Tine Hornbak, afdelingschefer, Jobcenter København, JKA,  
om deres erfaringer med Blended Learning:

Blended Learning har den fordel, at deltagerne får Birgitte Wärn ”live” samtidig med, 
at e-learning modulerne er tilgængelige, når medarbejderne har tid og mulighed. 
Hertil kommer den særlige effekt, der ligger i, at medarbejderen kan gå til og 
fra og ikke mindst muligheden for at gå tilbage og repetere.  

Birgitte Wärn er en usædvanlig dygtig formidler. Hendes engagement, 
høje faglighed, smittende energi og dybe forankring i deltagernes 
professionelle praksis skaber helt optimale rammer for læring. 
Birgitte taler direkte ind i deltagernes hverdag, og hun 
præsenterer værktøjer, teori og metoder, som deltagerne kan 
omsætte direkte i deres praksis.

KIG FORBI STAND 5 OG FÅ EN SNAK OM MULIGHEDERNE FOR DIT TEAM 

Birgitte Wärn



aspit .dk  I   aspit@aspit .dk  I   Telefon 33 34 49 01

EN MILLION I BESPARELSE 
PR. BORGER
Kommuner landet over sparer 
op til 1.000.000 kr. pr. borger på 
den lange bane, når de indgår et 
samarbejde med AspIT omkring 
deres borgere med autisme.

Det har en omfattende analyse 
fra COWI netop slået fast.

I rapporten evalueres den sam-
fundsøkonomiske gevinst af 
AspIT-uddannelsen, hvor 80% 
af eleverne er i beskæftigelse på 
dimissionstidspunktet, og hele 
60% fortsat er i beskæftigelse ef-
ter 5 år.

Effekter såsom forbedret livskva-
litet, bedre sundhed og lignende 
indgår ikke i COWIs beregninger. 
Hvis de havde gjort det, ville det 
samfundsøkonomiske resultat 
med stor sandsynlighed have 
været endnu bedre.
 
GEVINSTEN ER IKKE 
KOMMUNERNES ALENE
I COWI-rapporten fremgår det 

også, at IT-branchen oplever, at 
den arbejdskraft, de får gennem 
samarbejdet med AspIT, er vær-
difuldt.

Virksomhederne fortæller til 
COWI, at de oplever, at samarbej-
det er givende og at eleverne ud-
vikler sig både fagligt og person-
ligt under uddannelsen og at de 
i høj grad bliver værdiskabende 
arbejdskraft i virksomheden.

Rapporten fastslår også, at ikke 
mindre end 100% af de adspurg-
te virksomheder tilkendegiver, at 
de vil anbefale andre at indgå et 
samarbejde med AspIT omkring 
en IT-elev.

Alt dette og meget mere kan du 
læse mere om i COWI-rapporten, 
som du finder på aspit.dk.
 

Vil din kommune spare 
1.000.000 kr. pr. borger? 

AspIT findes på 
Erhvervsskoler over 

hele Danmark:

 Aalborg •
 Skive •
 Aarhus •
 Vejle •
 Esbjerg •
 Aabenraa •
 Odense •
 Høje Taastrup •
 Næstved •
 Rønne •

AspIT er en særligt tilrettelagt treårig erhvervs-
uddannelse for unge med autisme.

AspIT kan bevilges gennem STU eller LAB (reva-
lidering)

AspIT har det miljø der skal til for at de unge 
udvikler sig personligt, arbejdsevnemæssigt 
og fagligt, og som betyder, at det lykkes for de 
unge at opnå varig beskæftigelse. 

AspIT er en del af Danske Erhvervsskoler.

En del af Danske
Erhvervsskoler

FAKTA

KOM FORBI 
VORES STAND...
- og hør mere om AspIT 
og hvad et samarbejde 
kan betyde for borgere 
med autisme i din 
kommune...

AspIT er en 3-årig erhvervsrettet ud-
dannelse, som kan give kommunens 
en samfundsøkonomisk gevinst på 
op til 1.000.000 kr. pr. borger



Vi skræddersyr altid forløb og beskæftigelsestilbud, så det 
passer til borgerens funktionsniveau, behov og interesser.
Granhøjen har 11 forskellige beskæftigelsestilbud indenfor 
landbrug, café og køkken, kreative værksteder og butik 
med fokus på bæredygtighed og socialt ansvar.

Skræddersyet 
beskæftigelse
- UDVIKLING FOR DEN ENKELTE

VIL DU VIDE MERE?  
Find os på stand 23 eller besøg www.granhøjen.dk.

Helhedsorienteret indsats 
med beskæftigelse
Meningsfuld beskæftigelse, samvær og fokus 
på ressourcer er væsentlige elementer i 
borgerens rehabilitering på Granhøjen.

REHABILITERING OG RESSOURCEFORLØB 
PÅ GRANHØJEN ER MED TIL AT:

 z Udvikle den enkeltes arbejdsevne og sociale 
kompetencer

 z Styrke selvtilliden og den personlige identitet 

 z Give borgeren indblik i, hvad arbejdsmarkedet kræver

 z Gøre det muligt for den enkelte at udvikle sig både 
personligt og fagligt og derigennem klarlægge egne 
evner og fastsætte mål
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 1 Administrationsfløj
 2 Indgang til Aalborg Kongres  

& Kultur Center
 3 Arrangørkontor
 4 Billetkontor
 5 Indgang til Aalborg Kongres  

& Kultur Center
 6 Skipperstuen
 7 Kræmmerstuen
 8 Bondestuen
 9 Latinerstuen
10 Laugsstuen
11 Papegøjeburet
12 Forhal med information, billetkontor,  

Café Oasen og arrangørkontor

14 Mellemgang fra  
Papegøjeburet til Gæstesalen

15 Gæstesalen
16 Foyer på 1. sal
17 Garderobe
18 Musiksalen
19 Radiosalen
20 Det lille Teater
21 Scenen i Det lille Teater
22 Aalborghallen 
22A Hal Øst
22B Hal Vest
23 Skydevægge til opdeling  

af Aalborghallen
24 Forscene/orkestergrav

26 Scene
26 Scenetårn
27 Skuespillergarderobe
28 Foyer med altanadgang til  

Kildeparken
29 Selskabslokaler og keglebaner
30 Restaurant Papegøjehaven
31 Europahallen
32 Scene
33 Harlekinsalen
34 Columbinesalen
35 Foyer med pausebar og garderobe
36 Glasoverdækket gangbro mellem   

Europahallen og Aalborghallen
37 Scandic Aalborg City

PLAN OVER AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER



GODT PÅ VEJ  
MOD NYE TIDER  
MED BORGEREN FØRST
7.–8. november 2019   
Aalborg Kongres & Kultur Center

KL

Weidekampsgade 10

2300 København S

Tlf. 3370 3370

kl@kl.dk

www.kl.dk
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