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Foreløbigt program  

”Arbejdsmarkedet slog en kolbøtte – hvordan lander vi?” 
 

Torsdag den 5. november 2020 

 

9.15 Mød din virtuelle netværksgruppe  
 

 

9.30 Velkommen til jobCAMP 20 
Formand KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), 

Aalborg Kommune og ordstyrer, journalist Nynne Bjerre Christensen 
 

 

9.45 Hvad er et menneske? Tiden efter corona 
Professor i almenpsykologi Svend Brinkmann, Aalborg Universitet  
 

 

10.15 Udsigterne for dansk økonomi i lyset af corona-krisen 
Vismand i De Økonomiske Råd, professor Nabanita Datta Gupta, Aarhus Universitet  
 

 

10.40 Budskaber fra regeringen 
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) 
 

 

11.00 jobCAMP-debatten: Udfordringerne på arbejdsmarkedet - post-corona, styrket op-
kvalificering og hvad med arbejdsudbuddet? 
 
Debattører: 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) 

Formand KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), 

Aalborg Kommune 

Beskæftigelsesordfører NN 

Direktør Betina Hagerup, Dansk Erhverv 
 

 

11.30 Pause  
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11.45 Blik udefra 
– Tre megatrends vil tegne verden efter corona  

Vicegeneralsekretær Ulrik Vestergaard Knudsen, OECD  
 

 

12.15 Pause med din virtuelle netværksgruppe 
 

 

12.45 Hvordan undgår vi en generation af unge med høj ledighed?  
Økonomiske kriser rammer de unge hårdt både de nyuddannede og de udsatte unge. De nyud-

dannede kommer ud på et trægt arbejdsmarked, hvor de kan få svært ved at få fodfæste. Det kan 

få betydning langt ind i deres voksenliv. De udsatte unge er i risiko for at komme endnu længere 

væk fra uddannelse og arbejdsmarkedet. 
 

Hør de unge, forskeren, debattøren, borgmesteren og Christiansborg komme med deres vinkler.  

- Unge fra Modstrøm, FGU elevorganisation  

- Vicedirektør Kim Brinckmann, Forskning og innovation på KU 

- Ungeordfører, MF Morten Dahlin (V) 

- Seniorforsker Iben Bolvig, VIVE – det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd   

- En borgmester   
 

 

13.45 Det amerikanske valg 
Journalist og forfatter David Trads i samtale med Nynne Bjerre Christensen 

 
 

14.00 Tak for i dag 
 

 

 
 

 

14.30 - Virtuel politisk forsamlingshus: Hvad har vi lært af corona, og hvordan har corona 
ændret arbejdsmarkedet?  

15.30  Politisk debat mellem KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg og udvalgsformænd fra de 

deltagende kommuner  
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