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Fra viden til praksis – i en forenklet beskæftigelsesindsats 
På årets Beskæftigelsestræf sætter vi fokus på, hvordan viden fra 
forskere, fra fagprofessionelle og fra konkrete initiativer kan bruges 
i praksis.

Ordstyrer: Lene Johansen

09.00 Ankomst, morgenmad og standbesøg

09.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 20
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, 
Thomas Kastrup-Larsen (A)

09.45 Hvordan sikrer vi reel retssikkerhed  
 for borgerne i beskæftigelsesindsatsen?

I et system med mange komplicerede regler og krav til bor-
gerne kan den reelle retssikkerhed blive udfordret. Mange 
emner er relevante, når vi taler retssikkerhed; hvordan vej-
leder vi på en måde, så kommunikationen er forståelig og 
sætter rammerne for det gode samarbejde med borgeren? 
Hvordan sikrer vi retssikkerheden i den digitale understøt-
telse af sagsbehandlingen? Hvordan spiller dokumentati-
onskrav sammen med retssikkerheden, og hvordan tænker 
vi den sammen med borgerinddragelse? I korte oplæg og 
efterfølgende drøftelse stilles skarpt på de dilemmaer og 
udfordringer, som kommunerne står overfor, når de skal 
sikre borgernes retssikkerhed. 
Ingeborg Gade, direktør i Ankestyrelsen
Bettina Post, borgerrådgiver i Høje-Taastrup Kommune
Lone Lollesgaard, uddannelses- og arbejdsmarkedschef i 
Vesthimmerlands Kommune 
Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening

10.30 Pause samt standbesøg

11.00 Digitalisering og kunstig intelligens  
 i beskæftigelsesindsatsen

KL har udarbejdet Kommunernes Teknologiradar 2020. Tek-
nologiradaren giver et overblik over hvilke teknologier, der 
er relevante og modne til implementering i kommunerne 
og hvilke, man skal holde øje med. KL præsenterer teknolo-
giradaren og tager temperaturen på brugen af teknologier 
på beskæftigelsesområdet. 
Christian Harsløf, direktør for Digitalisering og Teknologi i KL 

Droids Agency er et af de ledende firmaer inden for Robotic 
Process Automation (RPA) og kunstig intelligens i Danmark. 
Tim Daniel Hansen giver et indblik i de nye tendenser inden 
for feltet samt helt konkrete cases om løsninger i den of-
fentlige sektor.
Tim Daniel Hansen, Managing Partner & Co-Founder Droids 
Agency

Med økonomiaftalen for 2020 blev det aftalt, at der i det 
kommende år skal igangsættes signaturprojekter, som kan 
give konkrete erfaringer med kunstig intelligens. Frederiks-
berg Kommune fortæller om de første erfaringer med brug 
at kunstig intelligens i arbejdet med sanktioner på kontant-
hjælpsområdet. 
Jørgen Brorsen, centerchef Frederiksberg Kommune
Sidsel Bülow Skovborg, chefkonsulent Frederiksberg Kommune

12.00 Beskæftigelsesdagsordenen set fra Slotsholmen
Hvad fylder på den politiske dagsorden på beskæftigelses-
området i dag? Hvilke emner optager beskæftigelsesmini-
steren, forligskredsen, parterne og andre centrale aktører? 
Jakob Jensen, departementschef i Beskæftigelsesministe-
riet kommer på scenen med et kig ind i de vigtigste emner 
på området lige nu. 
Jakob Jensen, departementschef i Beskæftigelsesministeriet

12.30 Frokost samt standbesøg
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13.30 Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen for  
 de udsatte kontanthjælpsmodtagere?

Tværfaglighed, behovsorienterede og meningsfulde indsat-
ser og reducerede sagsmængder for beskæftigelsesmedar-
bejdere er alle tiltag, der vinder indpas på landets jobcentre 
i arbejdet med udsatte kontanthjælpsmodtagere. Men hvad 
virker egentligt i beskæftigelsesindsatsen for målgruppen? 
Med afsæt i eksisterende forskning og en ph.d.-afhandling 
om ”Hjørring-modellen” gives der et overblik over virk-
somme tiltag i beskæftigelsesindsatsen. Betydningen af en 
positiv relation mellem borger og beskæftigelsesmedarbej-
der for borgernes jobsandsynlighed er ligeledes et centralt 
tema i oplægget.
Rasmus Lind Ravn, postdoc ved Center for Arbejdsmarkeds-
forskning (CARMA) på Aalborg Universitet

Efterfølgende vil Hjørring Kommune give et indblik i, hvor-
dan de har arbejdet videre med den viden, de har fået via 
samspillet med forskeren. Har det betydet noget for de 
indsatser borgeren får tilbudt? Og har det givet anledning 
til, at medarbejderne har fået nye indsigter i arbejdet med 
borgeren?”
Torben Birkeholm, seniorkonsulent i Hjørring Kommune

14.30  Pause samt standbesøg 

15.00 Tro på borgeren – hvordan gør man i praksis?
I forlængelse af BIP-resultaterne omkring troen på borgeren 
og sagsbehandlerens betydning er begrebet beskæftigel-
sesfaglighed kommet i fokus. Men hvordan finder og beva-
rer vi troen? Hvad kræver det af den omkringliggende orga-
nisation? I oplægget inddrages både Væksthusets forskning 
samt erfaring med at bringe udsatte ind i meningsfulde 
arbejdsfællesskaber.
Søren Vinther Fjærestad, chef for Væksthusets Kompetence- 
center

15.20  Bevidst om det ubevidste
Ville vi kunne lave hurtigere forandringer og en bedre be-
skæftigelsesindsats, hvis vi alle vidste bare lidt mere om, 
hvordan vi mennesker faktisk fungerer og brugte adfærd-
sindsigter i det daglige? Det kan være et virkemiddel til at 
motivere og styrke de mennesker, det handler om, når vi 
laver forandringer, beskæftigelsesindsatser og velfærdssy-
stemer. Tinna Nielsen vil illustrere med praktiske eksempler, 
hvordan det ubevidste ved menneskets adfærd, motivation, 
og perceptioner styrer os. Vi får praktiske greb til at ændre 
dette. Det starter med hver enkelt af os.
Tinna Nielsen, antropolog og stifter af Move The Elephant 
For Inclusiveness

16.00 Tak for i dag


