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I år mødes vi igen fysisk i Aalborg til jobCAMP 21 – det har jeg set 
frem til.

Det danske arbejdsmarked er kommet hurtigere ud på den anden 
side af coronakrisen, end nogen havde forventet. Beskæftigelsen er 
rekordhøj og ledigheden er faldet, og lige nu er der en akut mangel 
på arbejdskraft. Der er intenst politisk fokus på arbejdsmarkedet og 
beskæftigelsesindsatsen. Regeringen er både kommet med deres 
bud på, hvordan vi øger arbejdsudbuddet på den længere bane og 
har indkaldt til trepartsforhandlinger om akut mangel på arbejdskraft. 
Jobcentrene står (igen) for skud, og man kunne ønske sig en noget 
mere nuanceret debat – der er som vanligt meget at mødes om! 

Titlen for årets jobCAMP er: ”Arbejdsmarkedet er i fuld gang – vi skal 
have alle med”.

Med den overskrift sætter vi fokus på:
 • Udsigterne for dansk økonomi og det danske arbejdsmarked
 • Fra krise til mangel på arbejdskraft – er Danmark på ret kurs?
 • Nye løsninger på gamle udfordringer – input til Reformkommis-

sionen fra jobCAMP
 • Nye blikke på beskæftigelsesindsatsen
 • Hvordan ser fremtiden for dansk politik ud?

Vi har en helt central politisk opgave med at bistå virksomhederne 
med at rekruttere arbejdskraft, men også med at få flere unge med 
uforløst potentiale, og voksne uden fodfæste med i arbejdsfæl-
lesskabet. Udfordringer som vi i kommunerne er den helt centrale 
aktør til at bidrage med løsninger på. 

Det glæder mig derfor at kunne præsentere en række spændende 
oplæg og debatter. Jeg ser bl.a. frem til, at vi får drøftet situationen 
på arbejdsmarkedet med fokus på den helt store udfordring med 
mangel på arbejdskraft og udsigterne for dansk økonomi, men også 
hvordan vi finder nye svar på de uløste udfordringer som Reform-
kommissionen har til opgave at komme med løsningsforslag til. 

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

Thomas Kastrup-Larsen
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg
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TORSDAG DEN 7. OKTOBER 2021

09.00 Ankomst og morgenmad 

09.30 Velkommen til jobCAMP 21
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, 
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune i 
samtale med ordstyrer, journalist Nynne Bjerre Christensen

 TEMA: Situationen på arbejdsmarkedet

09.55 Udsigterne for dansk økonomi  
 og det danske arbejdsmarked

Overvismand ved Det Økonomiske Råd, professor Carl-Johan 
Dalgaard, Københavns Universitet

10.20 jobCAMP-debatten: Fra krise til mangel  
 på arbejdskraft – er Danmark på ret kurs?

Det danske arbejdsmarked er efter coronakrisen kommet 
hurtigt ud på den anden side. Beskæftigelsen er steget til 
højeste niveau nogensinde. Der er sket et drastisk fald i 
ledigheden, og der er massiv mangel på arbejdskraft. Flere 
taler om overophedning af økonomien og behov for en 
mere stram finanspolitik. Samtidig er et stort antal borgere 
på offentlig forsørgelse. Hvordan kan vi bruge den positive 
udvikling på arbejdsmarkedet til at få de mere udsatte med 
i arbejdsfællesskabet? Hvordan lykkes vi med at målrette 
opkvalificering af de ledige, så vi understøtter både en grøn 
og digital omstilling? Hvad med reformer? Hvad har Dan-
mark brug for?

Debattører:
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, 
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune
Næstformand Majbrit Berlau, FH
Viceadministrerende direktør Kim Graugaard, DI
Politisk chef og cheføkonom Mia Amalie Holstein,  
SMVdanmark
Cheføkonom Erik Bjørsted, AE

11.05 Pause – besøg standene

11.30 jobCAMPgallerierne
Besøg jobCAMP’s inspirationsgallerier med konkrete idéer 
og input om centrale udfordringer – i år om:

 Blåt galleri: Nok kvalificereret arbejdskraft  
 – jobrettet opkvalificering og brancheskift som værktøjer

 Grønt galleri: Virtuel beskæftigelsesindsats  
 – kommunale erfaringer

A98-møde: For direktører med ansvar for beskæftigelse af-
holdes der i samme tidsrum som jobCAMPgallerierne møde 
i A98-netværket – mødet finder sted i Radiosalen.

12.30 Frokost

 TEMA: Nye løsninger på gamle udfordringer

13.30 Erkendt, forsøgt løst, uløst
Reformkommissionen har til opgave at komme med løs-
ningsforslag på en række komplekse udfordringer, som 
årtiers reformpolitik ikke i tilstrækkelig høj grad har formået 
at tage hånd om. En stor del af opgaven består derfor i at 
finde nye løsninger på velkendte problemer. Kommissio-
nens seneste publikation fokuserer på fem udfordringer, 
som har det tilfælles, at der er tale om gamle problemstil-
linger. De er erkendt for længst. Man har politisk forsøgt at 
tage hånd om dem i mange år. Alligevel er de fortsat uløste. 
Formand for kommissionen Nina Smith tegner et billede 
af udfordringerne og inviterer jobCAMP’s deltagere ind i et 
idéudvekslingsrum i jagten på gode forslag og løsninger.
Formand for Reformkommissionen, professor Nina Smith, 
Aarhus Universitet

14.00 Gå til sessioner

14.15 Sessioner / se side 7
1. Unge med uforløst potentiale 
2. Voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet
3. Det komplekse møde mellem borgeren og systemet
4. Det Virtuelle Jobunivers
5. Kun for udvalgsformænd – Politisk forsamlingshus  

– Politisk debat mellem KL’s Arbejdsmarkeds- og Bor-
gerserviceudvalg og udvalgsformænd fra de deltagende 
kommuner – OBS – Sessionen afholdes kl. 14.15-15.30

15.15 Pause – besøg standene
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15.45  Årsager til udsathed – hvordan gør det os klogere?
I beskæftigelsesindsatsen møder jobcentrene mange 
udsatte borgere. Men hvem er de udsatte, hvor mange er 
udsat, og hvad er årsagen til udsathed? Er der nogle grup-
per, som er ekstra eksponerede for udsathed? Og hvordan 
kan vi som kommune bruge den viden til at tilrettelægge 
beskæftigelsesindsatsen? Hør forskningsleder Signe Hald 
Andersen udfolde hvilke forklaringsmekanismer der er for 
udsathed, og hvordan toksisk stress har betydning.
Forskningsleder og souschef Signe Hald Andersen, Rockwool 
Fonden 

16.15 Forfra
Forfatter og tidligere politisk redaktør Anders Langballe 
fortæller sin tankevækkende historie om at flyve højt og 
falde dybt – at blive ramt af to blodpropper, da karrieren var 
på sit højeste, at miste evnen til at tale og skrive og alligevel 
finde fodfæste og starte forfra. Anders Langballe vil sam-
men med journalist Martin Flink og med udgangspunkt i sin 
bog ’Forfra’ give et indblik i en usund arbejdskultur præget 
af konkurrence, lange arbejdsdage, stress og belønninger 
til dem, der slider sig i stykker. Hvad vil det sige at være op-
slugt af sit fag i så høj en grad, og hvilke konsekvenser kan 
det i alvorligste fald føre med sig?
Forfatter, journalist og tidl. poltisk redaktør Anders Langballe

16.45 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. OKTOBER 2021

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

09.00 Budskaber fra regeringen
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (A)

 TEMA: Nye blikke – beskæftigelse forfra  
  – fire indspark:

09.30 Fra dyreriget 
Adm. direktør i ZOO Jørgen Nielsen har i de seneste tre 
år stået i spidsen for en omfattende transformation af 
gæsteoplevelsen i den 160 år gamle have. Hvad er hemme-
ligheden bag en transformation af noget så traditionsrigt 
som Zoologisk Have og med så stærkt et værdisæt, og hvad 
kræver det egentlig ift. strategi, medarbejdere og eksekve-
ringsevne?
Adm. direktør Jørgen Nielsen, Zoologisk Have København

 Fra fremtidsforskeren 
Fremtiden er på vej! Men hvordan ser den lige ud? Får vi et 
liv styret af ratings og chatbots, eller efterspørger vi sund 
fornuft og ægte mennesker? Hvad betyder det for arbejds-
markedet, at verden deles op i frelsere og syndere, og 
hvordan i alverden blev alder pludselig så vigtig igen? Frem-
tidsforsker Liselotte Lyngsø kommer med inspirerende, 
skarpe og sjove visioner for ”nybrud på et arbejdsmarked i 
forandring”.
Fremtidsforsker og partner Liselotte Lyngsø, Future Navigator

10.10 Pause – besøg standene

10.40 Fra udlandet 
Ungegarantien i Hjørring Kommune blev søsat efter et stu-
diebesøg i Skotland, hvor Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-
udvalget havde studeret den skotske ungeindsats ’The Edin-
burgh Guarantee’. Men hvordan omsætter en kommune en 
indsats fra et andet land i praksis? Hør professor Christian 
Ydesen fortælle om, hvordan vi kan forstå og omsætte 
udenlandske policyprogrammer. Udvalgsformand Thomas 
Klimek og direktør Leif Johannes Jensen fortæller om, hvad 
det betyder at lade sig inspirere og omsætte udenlandsk 
inspiration til en dansk kontekst.
Professor Christian Ydesen, Aalborg Universitet
Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Tho-
mas Klimek (A), Hjørring Kommune
Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør Leif Johannes Jensen, 
Hjørring Kommune

 Fra den sociale iværksætter 
Social- og beskæftigelsesindsatsen har været en stor del af 
den politiske debat i mange årtier. Men hvilke udfordringer 
står borgere, medarbejdere og jobcentre overfor? Er der 
behov for et paradigmeskifte? Den sociale iværksætter Stef-
fen Rasmussen vil komme med forslag til, hvordan beskæf-
tigelsesindsatsen kan formes i fremtiden, så vi kan hjælpe 
de mennesker, der har mest brug for det.
Social iværksætter Steffen Rasmussen, Center for Social Ny-
tænkning

11.30 jobCAMP-analysen  
 – Hvordan ser fremtiden for dansk politik ud?

De sidste 10 år i dansk politik har været meget dramatiske. 
Clement Kjersgaard giver overblikket over, hvad der venter 
os: Hvordan forandrer de globale udfordringer vilkårene for 
dansk politik? Hvordan ser fremtiden for dansk politik ud 
nu – før og efter kommunalvalget, det næste folketingsvalg, 
men også om 10 år?
Studievært og redaktør Clement Kjersgaard

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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SESSIONER

I sessionerne 1-3 arbejdes der med løsningsforslag til Reformkom-
missionen: 

Dialogen for at finde nye reformidéer er helt essentiel, derfor er 
det vigtigt at inddrage virkeligheden i arbejdet. I samarbejde med 
Reformkommissionen inviterer KL derfor til tre sessioner, hvor der 
arbejdes med de temaer, som Reformkommissionen skal komme 
med nye løsninger på – de unge med uforløst potentiale, de voksne 
uden fodfæste på arbejdsmarkedet og det komplekse møde mel-
lem borgeren og systemet. Formålet med sessionerne er at give 
kommuner fra hele landet mulighed for at komme med input og 
ideer til Reformkommissionens videre arbejde. 

Hør Reformkommissionen sætte ord på hvilke spørgsmål, udfor-
dringer eller dilemmaer de gerne vil have input til. Under sessionen 
vil deltagerne komme til orde – og undervejs vil de input og ideer 
der er opstået i sessionen blive dokumenteret og efterfølgende 
offentliggjort.

SESSION 1 / Lokale: Musiksalen
Unge med uforløst potentiale
Gennem årene er der iværksat en lang række initiativer på ungeom-
rådet, og flere unge har i dag en eller anden form for uddannelse. 
Men der er fortsat en stor gruppe på knap 50.000 unge i alderen 
15-24 år, der hverken er undervejs eller er færdig med en ungdoms-
uddannelse, og samtidig er uden job. Og blandt de 25-årige står knap 
20 pct. uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvilke 
løsninger skal der til for, at alle unge får forløst deres potentiale?
Kommissionsmedlem Per B. Christensen, formand for Akkrediterings-
rådet og Danske SOSU-skoler

SESSION 2 / Lokale: Bagscenen
Voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet
Knap 190.000 er enten langtidsledige, ikke-jobparate kontant-
hjælpsmodtagere eller syge på den ene eller den anden ”ordning”. 
Mennesker, som i princippet modtager forskellige ydelser, der alle er 
ment som midlertidige, men hvor midlertidigheden har udviklet sig 
til noget mere varigt. Er den samlede indsats skruet rigtigt sammen 
– eller bør vi begynde at gøre noget nyt for, at de voksne bliver en 
del af arbejdsfællesskabet og får fodfæste på arbejdsmarkedet?
Kommissionsmedlem Jørgen Søndergaard, forskningsleder (emeritus) 
i VIVE og Senior Fellow i Kraka 

SESSION 3 / Lokale: Hal Vest
Det komplekse møde mellem borgeren og systemet
For mange borgere kan mødet med systemet føles uoverskueligt. 
Systemkompleksiteten kan forværre situationen for borgeren, som 
ofte skal sætte sig ind i forskellige systemer, planlægge og selv stå 
for at overholde en plan, efterleve eventuelle krav og koordinere 
forskellige tilbud. Kan dette møde gøres mere simpelt? Sat på spid-
sen har de mindst ressourcestærke borgere den mest komplekse 
interaktion med offentlige myndigheder og forvaltninger. Hvilke 
nye veje kan der anvises for systemets møde med borgeren?
Kommissionsmedlem Jon Kvist, professor ved Institut for Samfunds-
videnskab og Erhverv, Roskilde Universitet

SESSION 4 / Lokale: Europahallen
Det Virtuelle Jobunivers 
Kommuner er godt i gang med at tilbyde ledige digitale løsninger 
som webinarer, online platforme med videoguides og kurser. Erfa-
ringerne er rigtig gode. På sessionen kan du høre om KL’s forslag til 
og vision for et Virtuelt Jobunivers. Deloitte vil præsentere resul-
tater fra den foranalyse, som KL har igangsat, og Solrød samt Mari-
agerfjord kommuner bidrager med deres syn på perspektiverne for 
et Virtuelt Jobunivers. Også på denne session er der mulighed for, 
at du kan bidrage med idéer og perspektiver omkring det Virtuelle 
Jobunivers og brugen af digitale tilbud til ledige.
Partner Andreas Nikolajsen, Deloitte
Job- og socialchef Jens Folman, Solrød Kommune
Fagchef for Arbejdsmarked og Uddannelse Simon Elkjær Mæng,  
Mariagerfjord Kommune

SESSION 5 / Lokale: Radiosalen
Politisk forsamlingshus – nytænkning og opkvalificering  
(kun for udvalgsformænd)
Politisk debat mellem KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 
og udvalgsformænd fra de deltagende kommuner. I år debatteres 
om to centrale emner:
• Hvordan kan vi nytænke beskæftigelsesindsatsen og sætte 

lokalpolitisk retning – både i lyset af en nærhedsreform, en 
’Arne-pension’ og et generelt behov for at sætte borgeren før 
systemet?

• Hvad skal der til for at sikre kvalificeret arbejdskraft i hele lan-
det, som matcher virksomhedernes efterspørgsel, både på den 
korte bane, hvor beskæftigelsen buldrer afsted, og for at lang-
tidssikre arbejdsmarkedet?

Vært: Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, 
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune
Formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Connie Høj (V), 
Varde Kommune
Formand for Beskæftigelsesudvalget Sonja Marie Jensen (A), Nyborg 
Kommune
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BLÅT GALLERI – EUROPAHALLEN
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I DET BLÅ GALLERI KAN DU BLIVE KLOGERE PÅ 10 SPÆN-
DENDE CASES OM HVORDAN MAN SIKRER NOK KVALI- 
FICERET ARBEJDSKRAFT. HVERT 10. MINUT RINGER EN 
KLOKKE, OG DU KAN GÅ TIL ET NYT OPLÆG.

PITSTOP 1

FRA POTENTIALE TIL  
KOMPETENCER ELLER  
UDDANNELSE
FREDERICIA KOMMUNE
Lars Sørensen, uddannelsesambassadør  
– lars.sorensen@fredericia.dk

PITSTOP 2

FRA UFAGLÆRT TIL  
FAGLÆRT I HALSNÆS
HALSNÆS KOMMUNE
Brian Madsen, afdelingsleder – brbm@halsnaes.dk

PITSTOP 3

KLAR TIL SOSU
KOLDING KOMMUNE
Christian Aagaard Christensen, uddannelseskoordinator  
– pbchr@kolding.dk

PITSTOP 4

GRØNNE JOB OG  
GRØNNE KOMPETENCER
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Marianne Becker Andersen, centerchef for beskæftigelses-,  
integrations- og erhvervspolitik – fa2c@kk.dk 
Josefine Kjær Groth, specialkonsulent – fu0x@kk.dk

PITSTOP 5

DANSK ARBEJDSKRAFT  
PÅ FEMERN PROJEKTET
LOLLAND KOMMUNE
Per Bech Grønning, leder af Femern Agency  
– pebgr@lolland.dk

PITSTOP 6

RETTE LEDIG,  
RETTE VIRKSOMHED,  
RETTE TIDSPUNKT
ODENSE KOMMUNE
Gorm Hjelm Andersen, koncernchef – gha@odense.dk

PITSTOP 7

VI FASTHOLDER KVALIFICERET 
ARBEJDSKRAFT I KOMMUNEN
ROSKILDE KOMMUNE
Karin Collins, afsnitsleder – karinc@roskilde.dk

PITSTOP 8

OPLYSNING SOM REDSKAB  
FOR ØGET UDBUD AF FAGLÆRT 
ARBEJDSKRAFT
VIBORG KOMMUNE
Sofie Steensgaard, afdelingsleder – ss6@jobcenterviborg.dk

PITSTOP 9

TRAINEENETVÆRKET  
– ET STÆRKT PARTNERSKAB
AARHUS KOMMUNE
Jeanette Lyck Smidemann, koordinator og virksomheds- 
konsulent – jels@aarhus.dk 
Sonay Sevindik, virksomhedskonsulent – yso@aarhus.dk 

PITSTOP 10

UU FOR VOKSEN  
– ET SAMARBEJDSINITIATIV  
TIL GAVN FOR BORGERNE  
OG VIRKSOMHEDERNE
AALBORG KOMMUNE
Katrine Rytter, projektleder – kary-jobcenter@aalborg.dk
Jens Hoelgaard Christensen, EUD og stabschef  
– jhch@amunordjylland.dk
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GRØNT GALLERI – LAUGSSTUEN & DET LILLE TEATER 
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I DET GRØNNE GALLERI KAN DU HØRE OG SE, HVORDAN FIRE KOMMUNER ARBEJDER MED EN VIRTUEL BESKÆFTIGELSESINDSATS. 
BESØG ENTEN LAUGSSTUEN ELLER DET LILLE TEATER HVOR TO KOMMUNER FORTÆLLER OM DERES ERFARINGER. EFTER 30 MINUT-
TER KAN DU GÅ TIL ET NYT OPLÆG. 

LAUGSSTUEN
 
PITSTOP 1

ONLINE MED VIRKSOMHEDER  
– EN VIRTUEL JOBMESSE
FAXE KOMMUNE
Kristen Olesen, faglig koordinator for virksomhedsservice  
– krol@faxekommune.dk

PITSTOP 2

DET DIGITALE JOBCENTER NYBORG
NYBORG KOMMUNE
Lamija Cømert-Hodzic, AC-medarbejder – lcho@nyborg.dk

DET LILLE TEATER
 
PITSTOP 3

DET DIGITALE JOBCENTER  
SOM FAGLIG RYGRAD
BRØNDBY KOMMUNE
Martin Møller, afdelingsleder for Jobteam og Virksomhedsservice  
– marmo@brondby.dk

PITSTOP 4

ONLINE JOBSØGNINGSGUIDE  
– DIGITALT KURSUS I JOBSØGNING
SKIVE KOMMUNE
Rikke Boudigaard Sørensen, virksomhedskonsulent  
– rbso@skivekommune.dk
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PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE  
– I DEN RÆKKEFØLGE DE OPTRÆDER

PLENUM

Thomas Kastrup-Larsen (A) er borgmester i Aalborg Kommune og 
har siden januar 2016 været formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og 
Borgerserviceudvalg. Desuden er han formand for Aalborg Erhvervs-
råd, Bevillingsnævnet og Aalborg Havn A/S. Thomas har været med-
lem af byrådet siden 1998. 

Nynne Bjerre Christensen er uddannet journalist og har også en 
master i European Studies fra King´s College i London. Nynne har 
stor erfaring som ordstyrer og har tidligere løst opgaver for mange 
organisationer, virksomheder samt en række ministerier og styrelser.

Carl-Johan Dalgaard er formand for Det Økonomiske Råd og har 
siden 2014 været medlem af De Økonomiske Råds formandskab. 
Carl-Johan er cand.polit. og ph.d. fra Københavns Universitet. Han 
har været ansat ved Københavns Universitet siden 2002, hvor han 
fra 2008 har været ansat som professor. Carl-Johans forskning har 
især fokuseret på vækst og udvikling samt makroøkonomi.

Majbrit Berlau er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisa-
tion (FH) med primært ansvar for socialpolitik, ligestilling & fami-
liepolitik og udvikling af den offentlige sektor. Majbrit er uddannet 
socialrådgiver og har tidligere været formand for Dansk Socialrådgi-
verforening. 

Kim Graugaard er viceadministrerende direktør i Dansk Industri 
(DI), hvor han bl.a. er ansvarlig for personalejura, arbejdsmarkeds-
politik og erhvervsuddannelser. Derudover har han været hoved-
ansvarlig for flere overenskomstforhandlinger og deltaget aktivt i 
flere trepartsforhandlinger. Kim er bl.a. næstformand i Industriens 
Pension, dommer i Arbejdsretten og medlem af flere bestyrelser.

Mia Amalie Holstein er politisk chef og cheføkonom i SMVdan-
mark, og har erfaring med den erhvervspolitiske dagsorden, ana-
lyser, politisk interessevaretagelse og kommunikation. Mia har tid-
ligere bl.a. været velfærdspolitisk chef i Center for Politiske Studier 
(CEPOS) samt kommunikationschef i Dansk Arbejdsgiverforening 
(DA). Derudover er Mia medlem af Etisk Råd.

Erik Bjørsted er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
(AE), hvor han primært beskæftiger sig med makroøkonomiske 
analyser af dansk og international økonomi. Derudover er han an-
svarlig for udarbejdelsen af AE’s økonomiske prognoser. Tidligere 
har Erik bl.a. været ansat i Danmarks Statistik.

Nina Smith er formand for Reformkommissionen og professor ved 
Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Derudover er hun bl.a. 
bestyrelsesformand for VIVE og Forenet Kredit samt næstformand 
i Nykredit Holding og Nykredit Realkredit. Tidligere har Nina bl.a. 
været vismand i Det Økonomiske Råd og formand for bestyrelsen 
af Det Frie Forskningsråd.

Signe Hald Andersen er forskningsleder og souschef i Rockwool 
Fonden. Hun har været ansat i forskningsenheden i Rockwool Fon-
den siden 2008. Signe forsker i udsatte børn og unge med særlig 
fokus på kriminalitet og anbringelser. 

Anders Langballe er uddannet journalist. Han har bl.a. været ansat 
hos Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og TV 2, hvor han har været po-
litisk redaktør, redaktionschef og analytiker. Anders har derudover 
også været ansat som kommunikationschef i Dansk Handicapor-
ganisationer (DH). I 2021 udgav Anders biografien ”Forfra” i samar-
bejde med journalisten Martin Flink.

Peter Hummelgaard (A) er beskæftigelsesminister og minister 
for ligestilling. Han har været medlem af Folketinget for Socialde-
mokratiet siden 2015. I 2008-2012 var han formand for Danmarks 
Socialdemokratiske Ungdom (DSU). Peter er uddannet cand.jur.

Jørgen Nielsen har siden 2017 været administrerende direktør i 
Zoologisk Have København, hvor han har stået i spidsen for en stor 
turnaround og en markant vækst i havens omsætning. Tidligere har 
Jørgen haft stillinger som administrerende direktør og koncerndi-
rektør – først i Profil Optik og derefter Dagrofa.

Liselotte Lyngsø er fremtidsforsker og stifter af Future Navigator. 
Hun designer store visionsprojekter for flere globale virksomheder. 
Tidligere har Liselotte bl.a. været administrerende direktør for Fah-
renheit 212, forskningsdirektør ved Instituttet for Fremtidsforskning 
og Inhouse fremtidsforsker hos IKEA.

Christian Ydesen er professor (MSO) ved Institut for Kultur og 
Læring, Aalborg Universitet. Han er ph.d. samt cand.mag i historie 
og filosofi fra Aarhus Universitet. Christians forskning berører bl.a. 
uddannelse, bedømmelser og test, internationale organisationer og 
inklusionsprocesser. 

Thomas Klimek (A) er formand for Arbejdsmarkeds- og Uddan-
nelsesudvalget i Hjørring Kommune. Derudover er han uddannel-
seskoordinator ved 3F, formand for Det lokale Arbejdsmarkedsråd 
samt bestyrelsesmedlem i Erhvervsrådet ved Hjørring Kommune. 
Tidligere har Thomas arbejdet med projektledelse, undervisning og 
vejledning ved HF&VUC Nord.
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Leif Johannes Jensen er økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør i 
Hjørring Kommune. Leif har været ansat i Hjørring Kommune i mere 
end 23 år, hvor han forinden sin nuværende stilling bl.a. har været 
ansat som ældrechef og i en periode konstitueret som socialdirek-
tør. Derudover har han været ansat i Forsvaret og er uddannet kap-
tajn af reserven i Hæren.

Steffen Rasmussen arbejder med sociale indsatser og iværksætteri. 
Han er direktør og stifter af Center For Social Nytænkning. Forinden 
har Steffen stiftet og drevet Fundamentet i Aarhus. Derudover er 
Steffen medlem af Rådet for Sociale Investeringer  i Aarhus. Han har 
også været medforfatter på flere bøger, som ”Fremtidens Kontant-
hjælp” og ”Motiveret Beskæftigelse”.

Clement Kjersgaard er TV-vært, journalist og chefredaktør. Han 
har en bachelor i filosofi, politik og økonomi ved Oxford University 
samt som scient.pol. ved Københavns Universitet. Siden 2004 har 
Clement været vært på en række højaktuelle programmer som 
Deadline, Debatten og Vi ses hos Clement. I 2005 modtog Clement 
som den første Hal Koch prisen for sit bidrag til demokratidebatten, 
og i 2011 modtog han publicistprisen.

SESSION 1 

Per B. Christensen er medlem af Reformkommissionen. Derudover 
er han formand for Akkrediteringsrådet og Danske SOSU-skoler. Per 
er uddannet lærer og har mere end 35 års ledelseserfaring fra det 
kommunale og regionale uddannelsesområde – senest 20 år som 
direktør for uddannelses– og kulturområdet i Næstved Kommune.

SESSION 2

Jørgen Søndergaard er medlem af Reformkommissionen. Han er 
cand.oecon. og forskningsleder (emeritus) i VIVE samt Senior Fel-
low i Kraka. Derudover er Jørgen bestyrelsesmedlem i Den Danske 
Forskningsfond. Tidligere har han bl.a. været direktør for SFI, sekre-
tariatschef i De Økonomiske Råds sekretariat og leder af Socialkom-
missionens sekretariat. 

SESSION 3

Jon Kvist er medlem af Reformkommissionen. Jon er ph.d. og 
cand.scient.adm. og professor ved Institut for Samfundsvidenskab 
og Erhverv, Roskilde Universitet. Derudover er han ekspert og lan-
dekoordinator i Europa-Kommissionens uafhængige ekspertnet-
værk, European Social Policy Network. 

SESSION 4

Andreas Nikolajsen er partner ved Deloitte. I mere end 20 år har 
Andreas arbejdet med de store velfærdsområder – både som ansat 
i stat, kommune og nu gennem 10 år som konsulent. I Deloitte er 
Andreas Commercial Lead for Goverment Strategy & Operations, 
der udelukkende fokuserer på den offentlige sektor.

Jens Folman er job- og socialchef i Solrød Kommune. Forud for sin 
nuværende stilling, var han arbejdsmarkedsdirektør i Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Jens har derudover tidligere 
været arbejdsmarkedschef i Kalundborg Kommune.

Simon Elkjær Mæng er fagchef for Arbejdsmarked og Uddannelse 
i Mariagerfjord Kommune. Simon har været leder siden 2010. Han 
har tidligere varetaget en række lederstillinger i Silkeborg Kommune 
indenfor arbejdsmarkedsområdet.

SESSION 5

Connie Høj (V) er formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsud-
valget i Varde Kommune. Derudover sidder hun også i udvalget for 
Social og Sundhed og har været medlem af Varde byråd siden 2013.

Sonja Marie Jensen (A) er formand for Beskæftigelsesudvalget og 
Integrationsrådet i Nyborg Kommune. Sonja Marie Jensen været 
medlem af Nyborg byråd siden 2015.



12 Konference
jobCAMP 21

G derobear

Fundamentet

1

2

3

5

6

821

23

27

26

9

24

12

Lounge

20

KL

Forhal

30

31

28

STANDE

12 Konference
jobCAMP 21

   1 Myrup & Nyhauge
   2 Edora
   3 Cabi
   5 IPSCenter Danmark
   6 Candeno A/S
   8+9   Marselisborg
12 SKS Applikations Service
20 Lead the Talent
21 Guide2know
23 Navigent
24 Væksthusets Kompetencecenter
26 AS3 Employment
27 Schultz
28 KMD
30 PwC
31 BDO – rådgivning og revision



Leverandør af digital 
karriererådgivning 24-7

Skræddersyet koncept implementeret hos en lang række jobcentre

Servicering af mere end 15.000+ borgere og 600+ jobkonsulenter

Faktabaseret rådgivning, CV- og ansøgningsskabeloner, arbejdsark m.m.

Alt tilpasses til det enkelte jobcenter og målrettes til alle målgrupper

Fokus på empowerment og konkrete jobsøgningsværktøjer

Supplement til kontaktforløb eller gældende aktiveringstilbud
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