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I år er jobCAMP som alt andet præget af corona. Vi skal for første – 
og forhåbentlig eneste gang – ikke mødes fysisk, men også her gøre 
det på en anden måde og mødes virtuelt. jobCAMP 20 er en kom-
primeret en-dagsmodel, men stadig en begivenhed, hvor jeres ak-
tive deltagelse er vigtig. Gør brug af muligheden for at stille spørgs-
mål og afgive stemmer undervejs!

Mere centralt er, at corona i den grad har sat sit præg på arbejdsmar-
kedet. Derfor er titlen for årets jobCAMP: Arbejdsmarkedet slog en 
kolbøtte – hvordan lander vi?

Med den overskrift sætter vi fokus på:
 • Udsigterne for dansk økonomi i lyset af corona-krisen
 • Udfordringer og muligheder på arbejdsmarkedet i en historisk 

turbulent tid
 • Hvordan vi undgår en generation af unge med høj ledighed
 • De megatrends, der vil tegne verden efter corona
 • Og hvad det betyder for os som mennesker

Det glæder mig at kunne præsentere en række spændende oplæg 
og debatter. Jeg ser bl.a. frem til, at vi får drøftet de store udfordrin-
ger på arbejdsmarkedet. Vi har en central politisk opgave med at 
bidrage til, at de mange nyledige kommer hurtigt tilbage i beskæf-
tigelse og at de unge ikke igen bliver hårdt ramt af en pludselig op-
stået krise.

Også jobCAMPgallerierne er i år virtuelle, men som altid fyldt med 
nye erfaringer og gode idéer, I kan dele med hinanden. Temaerne  
i år er: 

 • Jobrettet opkvalificering – hvordan rustes ledige til fremtidens 
arbejdsmarked?

 • Et ufrivilligt eksperiment – hvad har corona-nedlukningen lært 
os?

 • Succes med de unge – hvad virker i en sammenhængende  
ungeindsats?

 • Alt godt fra havet – øvrige gode idéer.

Jeg håber I alle vil få en udbytterig jobCAMP – vel mødt!

Thomas Kastrup-Larsen
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg
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TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2020

09.15 Velkommen til jobCAMP 20
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, 
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), Aalborg Kommune 
og ordstyrer, journalist Nynne Bjerre Christensen

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

10.00 Pause med din virtuelle netværksgruppe 

10.15 Budskaber fra KL 
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 
Thomas Kastrup-Larsen (S)

10.25 Udsigterne for dansk økonomi i lyset af corona-krisen
Vismand Nabanita Datta Gupta kommer med de nyeste vur-
deringer fra Det Økonomiske Råd om udsigterne for dansk 
økonomi, og hvad det forventes at betyde for situationen 
på arbejdsmarkedet.  
Vismand i De Økonomiske Råd, professor Nabanita Datta 
Gupta, Aarhus Universitet 

10.40 Budskaber fra regeringen
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

11.00 jobCAMP-debatten: Udfordringer og muligheder  
 på arbejdsmarkedet i en historisk turbulent tid 

Det danske arbejdsmarked buldrede derudad og beskæfti-
gelsen var rekordhøj, da corona ramte Danmark – og resten 
af verden – og satte en brat stopper for jobfesten. Vi har 
oplevet en historisk stejl stigning i ledigheden og et brat fald 
i beskæftigelsen, og hen over sensommeren heldigvis igen 
fald i ledigheden og stigende beskæftigelse. På nuværende 
tidspunkt ved vi ikke, hvor dyb og lang krisen bliver – hvilke 
brancher der bliver permanent forandret og hvilke, der 
kommer styrket ud på den anden siden.  

Vi har en helt central politisk opgave med at understøtte et 
turbulent – og for nogen dele trægt – arbejdsmarked. De 
mange nyledige skal hurtigt tilbage i arbejde – måske i en 
anden branche end den de kom fra. Hvordan lykkes vi med 
at bruge anledningen til en målrettet opkvalificering af ufag-
lærte ledige, og kan det gøres, så vi understøtter både en 
grøn og en digital omstilling? Og hvad betyder muligheden 
for tidligere tilbagetrækning for det samlede arbejdsudbud?

Debattører:
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 
Thomas Kastrup-Larsen (S)
Beskæftigelsesordfører MF Samira Nawa (R)
Direktør Betina Hagerup, Dansk Erhverv

11.30 Pause 

11.45 Blik udefra 
 Tre megatrends vil tegne verden efter corona 

Vicegeneralsekretær Ulrik Vestergaard Knudsen fra OECD 
er optaget af de megatrends, som vil følge efter corona-
pandemien. Globaliseringen, klimakrisen og den digitale 
transformation er ifølge Ulrik tre temaer, hvor corona får 
betydning og indflydelse på menneskers tilværelse og lan-
des økonomier i mange år frem.
Vicegeneralsekretær Ulrik Vestergaard Knudsen, OECD

12.15 Pause med din virtuelle netværksgruppe  
 og besøg jobCAMP-gallerierne

12.45 Hvordan undgår vi en generation af unge  
 med høj ledighed? 

Økonomiske kriser rammer de unge hårdt både de nyuddan-
nede og de udsatte unge. De nyuddannede kommer ud på 
et presset arbejdsmarked, som de i forvejen har svært ved 
at få fodfæste på. I 2007 modtog 27 procent af de nyuddan-
nede dagpenge inden for et år efter, at de havde afsluttet 
deres uddannelse. I 2018 var det tal steget til 42 procent. 
Det er en udfordring, som hverken de unge eller samfundet 
kan være tjent med. Regeringen har lanceret ’Partnerskab for 
dimittender i arbejde’, der skal bidrage med nye løsninger – 
hvor langt rækker det?  Samtidig har vi fortsat en alt for stor 
gruppe udsatte unge, der hverken er i gang med en uddan-
nelse eller i job. Hvor mange unge taler vi om? Hvilke fakto-
rer har betydning for, at unge ender uden uddannelse og job, 
og hvad skal til for at vi lykkes bedre sammen med de unge?

Hør de unge, forskeren, debattøren, kommunen og  
Christiansborg komme med deres vinkler:
De unges stemme – unge fra FGU og dimittend-ledige 
Vicedirektør Kim Brinckmann, Forskning og innovation på KU
Ungeordfører, MF Morten Dahlin (V)
Formand Camilla Gregersen, Dansk Magisterforening
Seniorforsker Iben Bolvig, VIVE
Rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune (S)

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

14.00 Tak for i dag

14.30 Politisk forsamlingshus: Hvad har vi lært af corona,  
 og hvordan har corona ændret arbejdsmarkedet?

Politisk debat mellem KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerservice-
udvalg og udvalgsformænd fra de deltagende kommuner 

15.30  Debatten slutter
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PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE

Thomas Kastrup-Larsen (S) er borgmester i 
Aalborg Kommune og har siden 2016 været 
formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Bor-
gerserviceudvalg. 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 Journa-
listhøjskole og har også en MA i European 
Studies fra King´s College i London. Nynne 
Bjerre Christensen har stor erfaring som 
ordstyrer.

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

Svend Brinkmann er professor i psykologi 
på Aalborg Universitet. Hans forskning om-
handler primært psykologiens filosofi, mo-
ralpsykologi, etik og kulturkritik. Desuden 
er han skribent og anmelder for Politiken, 
og vært på forskellige radioprogrammer – 
senest ”Brinkmann på P1” og ”Brinkmanns 
briks”.

Nabanita Datta Gupta er en af de fire øko-
nomer der udgør formandskabet for De 
Økonomiske Råd – de såkaldte økonomiske 
vismænd. Derudover er hun professor i 
økonomi ved Aarhus Universitet. Hendes 
primære forskningsområder er arbejds-
økonomi, sundhedsøkonomi, aldringens 
økonomi og udviklingsøkonomi. 

Samira Nawa (R) er uddannet cand.polit 
og er Folketingsmedlem for Det Radikale 
Venstre. I partiet er hun beskæftigelsesord-
fører og ligestillingsordfører, ligesom hun 
er medlem af Beskæftigelsesudvalget og 
Ligestillingsudvalget. 

Betina Hagerup er direktør for markeder 
i Dansk Erhverv. Hun har tidligere været 
direktør i KMD og for Erhvervsstyrelsen, 
ligesom hun har haft flere ledende stillin-
ger inden for Erhvervsministeriets ressort. 
Hun er uddannet cand.merc. med speciale 
i international økonomi og virksomheders 
internationalisering.

Ulrik Vestergaard Knudsen er vicegene-
ralsekretær i OECD. Han har været ansat i 
Udenrigsministeriet siden 1994, med ud-
sendelser til danske ambassader i Moskva, 
Washington samt London og hvor han 
sluttede sin karriere i 2018 som departe-
mentschef.

Kim Brinckmann er vicedirektør på Kø-
benhavns Universitet for Forskning & Inno-
vation og tidligere kontorchef i Ministeriet 
for Forskning, Innovation og Videregående 
Uddannelse. 

Morten Dahlin (V) er medlem af Folketin-
get for Venstre, hvor han er indfødsrets-
ordfører, integrationsydelsesordfører og 
ungeindsatsordfører. Han er derudover 
næstformand for Beskæftigelsesudvalget. 
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Camilla Gregersen er formand for Dansk 
Magisterforening og næstformand i Akade-
mikerne. Hun er uddannet i Social Science 
og Educational Studies fra Roskilde Univer-
sitetscenter.

Iben Bolvig er seniorforsker i Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 
(VIVE). Hun er registerforsker med erfaring 
inden for beskæftigelsesområdet, samt 
social- og sundhedsområdet. Hun er uddan-
net økonom og ph.d fra Aarhus Universitet. 

Kristian Würtz (S) er rådmand for Sociale 
Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kom-
mune. Han er uddannet cand.scient.pol. og 
har været medlem af Aarhus Byråd siden 1. 
januar 2006. 

David Trads er journalist og forfatter – se-
nest til bestselleren ”Amerika, hvor er du?”. 
Han har tidligere været chefredaktør for 
henholdsvis Information og Nyhedsavisen 
og tidligere Moskva- og USA-korrespondent.



Husk at besøg årets  
jobCAMP-gallerier på  
www.kl.dk/jobcampgalleri
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