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Beskæftigelsestræf 21 - Fra afstand til nærhed 
 

Torsdag den 20. maj 2021 

Ordstyrer: Ledende redaktør og journalist Sanne Gram Fadel, Udlandsredaktionen, DR 
 

 

9.00 Velkommen til Beskæftigelsestræf 21 
Formand KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), 

Aalborg Kommune 
 

 

 Tema: Nye perspektiver på beskæftigelsesindsatsen  
 

 Nytænkning af kontanthjælpssystemet 
Kontanthjælpssystemet er vores sociale sikkerhedsnet og en hjørnesten i det danske velfærds-

samfund. I de senere år er det sociale sikkerhedsnet dog blev udfordret, og regeringen har nedsat 

en Ydelseskommission, som skal komme med anbefalinger til nytænkning af kontanthjælpssyste-

met.  

Hør formand for Ydelseskommissionen Torben Tranæs præsentere anbefalingerne til et nyt kon-

tanthjælpssystem som skal sikre en balance mellem et rimeligt forsørgelsesgrundlag, et ydelses-

niveau som tilskynder til man arbejder og uddanner sig, og samtidig tager højde for at børn i Dan-

mark skal vokse op med muligheden for at være en aktiv del af fællesskabet.  

Formand for Ydelseskommissionen, forskningschef og professor Torben Tranæs, VIVE 
 

 En ny virkelighed – tid til udvikling af beskæftigelsesindsatsen 
Hvordan ser arbejdsmarkedet ud nu på den anden side af corona, og hvilke muligheder og udfor-

dringer bringer den nye virkelighed med sig? 

Cheføkonom Morten Mandøe, KL 
 

 Tre vinkler på en bedre beskæftigelsesindsats 
- Hør professor på Aalborg Universitet, Dorte Caswell fortælle om borgerinddragelse i beskæfti-

gelsesindsatsen 
 

- En kommune fortæller om samarbejdet med virksomhederne og værdien af at bruge tilfreds-
hedsmålinger aktivt, og som udgangspunkt for en efterspørgselsdrevet beskæftigelsesindsats 

 

- Arbejdsmarkeds- og økonomidirektør i Hjørring Kommune, Leif Johannes Jensen giver et le-
delsesperspektiv på, hvordan investeringer og erfaringer fra frikommuneforsøg kan give bedre 
resultater i beskæftigelsesindsatsen.  

 

 

 Tema: Voksne på kanten af arbejdsmarkedet  
 

 Hvordan skabes rammer for meningsfuldhed i beskæftigelsesindsatsen for udsatte 
voksne? 
Sophie Danneris er af mange kendt for sin forskning i beskæftigelsesindsatsen for udsatte 

voksne, blandt andet i regi af Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP). Med udgangspunkt i sin 

forskning og erfaring fra praksis i Københavns Kommune vil Sophie fortælle om, hvilke centrale 

elementer der må være til stede for at skabe et meningsfuldt møde og indsats for udsatte borgere 

– på borgernes præmisser.  

Afdelingschef og ph.d. Sophie Danneris, Center for Jobindsats, Københavns Kommune  

https://tilmeld.kl.dk/bt21
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 Mangler det nederste trin på stigen til arbejdsmarkedet? 
I Hus Forbi’s projekt Pant for Pant har man skabt en arbejdsplads med rum til personer med krøl-

lede cv’er og personer, som med sociale problemer som misbrug og hjemløshed, har svært ved at 

finde fodfæste på det ordinære arbejdsmarked. I Pant for Pant mødes borgerne med stor rumme-

lighed og fleksibilitet, hvilket for nogle har været trinnet fra arbejdsløshed til jobbet som chauffør. 

Hvordan arbejder man bedst med denne tilgang, som baserer sig på borgernes præmisser, men 

som samtidighed stiller krav som et nødvendigt led i at få en arbejdsplads til at løbe rundt? Og 

hvad betyder det som menneske at blive mødt med respekt, forventninger og ligeværdighed på en 

arbejdsplads? 

Projektleder Roy Bruhn-Petersen,Pant for Pant, Foreningen Hus Forbi  

Chauffør, servicemedarbejder og hjemløs Simon Solhøj Nielsen,Pant-for-Pant, Foreningen Hus 

Forbi 
 

 Hvad kræver det af kommunen at tilbyde en koordineret indsats til udsatte voksne? 
Formand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark 

(FSD), direktør Jakob Bigum Lundberg,Næstved Kommune 

 

 

 Frokost 
 

 

 Tema: Forandringernes tid - det virtuelle jobunivers  
 

 Hvordan kan et virtuelt jobunivers understøtte de ledige? 
I januar 2021 kom KL med et forslag for et Virtuelt Jobunivers til de jobparate ledige. Partner i De-

loitte, Andreas Nikolaisen fortæller om perspektiverne ved et virtuelt jobunivers.  

Hvordan kan et virtuelt jobunivers understøtte de ledige, hvilke potentialer åbner det op for, og 

hvad skal vi være opmærksomme på ved øget brug af digitale tilbud og redskaber? Andreas vil 

desuden komme med inspiration fra udenlandske erfaringer. 

Partner Andreas Nikolaisen, Deloitte 
 

 Kommunale erfaringer med digitale tilbud 
Mange kommuner tilbyder allerede i dag digitale løsninger som webinarer og online platforme 

med videoguides og kurser til ledige, og erfaringerne er rigtig gode. Samtidig har perioden med 

corona og nedlukninger sat ekstra skub i udviklingen. Hør om kommunale erfaringer med brugen 

af digitale tilbud til borgerne.  
 

 Hjernelammelse – den digitale verdens udfordring 
”Multitasking er den mest effektive måde at reducere din hjernes kapacitet mens du øger dit 

stressniveau,” lyder det fra hjerneforskningen. Vores konstante online eksistens med krævende 

sociale medier og evige digitale afbrydelser laver om på vores hjerner. De fysiologiske forandrin-

ger gør os mindre effektive, mindre kreative og dårligere til at tænke dybt. Fremtidens vindere bli-

ver dem, der midt i det digitale kaos evner at styre deres opmærksomhed, regulere deres følelser 

og kontrollere deres motivation. Hør hvordan du bliver én af dem.  

Videnskabsjournalist, forfatter og tidligere forsker i neurobiologi Lone Frank 
 

 

14.00 Tak for i dag – på gensyn til Beskæftigelsestræf 22 
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