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Beskæftigelsestræf 23 
 

Tirsdag den 28. februar 2023 i ODEON, Odense 
Ordstyrer: Cheføkonom Morten Mandøe, KL 
 

9.00 Ankomst og morgenmad 
 

9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 23 
Formand for KL’s Arbejdsmarked og Borgerserviceudvalg Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kom-
mune 
 
 

9.45 Balancekunsten i beskæftigelsesindsatsen 
Ønskerne til fremtidens beskæftigelsesindsats stiller krav om en veludviklet balanceevne hos medarbej-
derne. Medarbejderne skal for eksempel balancere mellem nærhed og distance til borgeren, mellem kontrol 
og omsorg og imellem forskellige måder at tro på borgeren på. At levere gode beskæftigelsesindsatser 
handler i høj grad om at kunne holde balancen og håndtere spændinger. Med afsæt i ny forskning fra forsk-
ningscenteret CUBB optegner oplægget en række spændinger, som de opleves af henholdsvis sagsbehand-
lere og borgere. Og her gives et forsigtigt bud på, hvordan vi kan løsne op for dem. 
Lektor Mathias Herup Nielsen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde - Aalborg Universitet  
 
 

10.15 Hvad virker i den aktive beskæftigelsesindsats? 
Beskæftigelsen er historisk høj, konkurrenceevnen god og velstanden - målt ved BNP - er solid. Som ud-
gangspunkt er det danske arbejdsmarked velfungerende – ikke mindst takket være en aktiv indsats for at få 
ledige i job.  
I Danmark har vi en arbejdsmarkedsmodel, som mange andre lande ser på med beundring. Arbejdsmarke-
det er fleksibelt med høj mobilitet samtidig med, at der er et forholdsvist fintmasket socialt sikkerhedsnet 
med relativt høje ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats er en væsentlig forudsætning i den model. Pro-
fessor Michael Svarer vil give et bud på, hvad der virker i den aktive beskæftigelsesindsats. 
Professor Michael Svarer, Institut for Økonomi – Aarhus Universitet 
 
 

10.45 Pause 
 
 

11.15 Ledelse i turbulente tider 
Tydelig ledelse er særligt vigtigt i turbulente tider, hvor forandringerne sker hurtigt og uforudsigeligt. For be-
skæftigelsesområdet er turbulensen dobbelt: Der sker store forandringer på beskæftigelsesområdet, og 
medarbejdere samt ledere er påvirket af den samfundsmæssige turbulens med inflation og krig i Ukraine. 
Helt ny forskning viser, at medarbejdermotivationen forandrer sig forskelligt i hhv. stabile og turbulente tider. 
Det leder tilbage til vigtigheden af faglig ledelse, fordi en tydelig og nærværende ledelse netop kan under-
støtte motivationen. Hør Lotte Bøgh Andersen sætte fokus på, hvad faglig ledelse indebærer, og hvorfor det 
er vigtigt. 
Centerleder Lotte Bøgh Andersen, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse – Aarhus Universitet 
 

 Mere frihed – hvilken ledelse? 
Alle taler om frisættelse. Frisættelse fra unødig dokumentation, proceskrav og styring. Men hvad skal frisæt-
telsen bruges til? Og hvordan griber lederen friheden? Én vej at gå er at udvikle organisationer med høj be-
skæftigelsesfaglighed, der hviler på forskning og et kritisk refleksivt fagfællesskab. I dette oplæg vil Leif Tøf-
ting Kongsgaard præsentere ny forskningsviden om faglig refleksiv praksis på beskæftigelsesområdet og 
diskutere, hvordan denne viden kan bidrage til udvikling af ledelse i en frisættelsesdagsorden. 
Faglig direktør og ph.d. Leif Tøfting Kongsgaard, Væksthusets Forskningscenter 
 

 Drøftelser ved bordene i plenum 
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12.30 Frokost  

 

13.30 Sessioner (se beskrivelse sidst i programmet) 
 

Session 1: En mere digital beskæftigelsesindsats 
 

Session 2: Mangel på arbejdskraft 
 

Session 3: Unge, uddannelse og beskæftigelse  
 
 

14.15 Pause 
 
 

14.45 Effekter af brugen af efteruddannelse for ledige 
En mindre del af aktiveringen af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere foregår inden for voksenef-
teruddannelsessystemet (VEU). Det kan dreje sig om korte arbejdsmarkedsrettede kurser som truckcertifi-
kat, uddannelse i sårpleje eller almene kurser inden for det ordinære uddannelsessystem såsom hf-enkelt-
fagskurser. Iben Bolvig præsenter resultaterne af en analyse om beskæftigelseseffekten af voksenefterud-
dannelse blandt ledige, der er udarbejdet for Reformkommissionen. Analysen peger på, at brugen af vok-
sen- og efteruddannelse over for ledige virker, men at den bør målrettes efter typen af ledige.   
Seniorforsker Iben Bolvig, VIVE  
 
 

15.15 Mangel på arbejdskraft – personer med handicap som ressource 
Personer med handicap er overrepræsenterede i ledighedsstatistikken, og mens arbejdsmarkedet råber på 
arbejdskraft, er kun 61% af alle borgere med handicap i beskæftigelse. Der er behov for, at arbejdsmarkedet 
gøres mere rummeligt - vi skal blive langt bedre til at se de erfaringer og kompetencer, som personer med 
handicap besidder. 
Chat-virksomheden Weply ser et potentiale i at ansatte personer med handicap, og virksomheden har derfor 
foretaget nogle strukturelle ændringer, som bl.a. via mere kreativ tænkning, har været med til at skabe plads 
til at ansætte 31 personer med handicap. Hvad er Weply’s strategi ift. at indrette virksomheden mere mang-
foldigt, og hvilke muligheder giver det i virksomheden? Hvordan kan kommuner bedst understøtte virksom-
heder, så personer med handicap får sat deres ressourcer i spil på arbejdsmarkedet? 
CEO & Co-founder Søren Gøtterup-Tang, Weply 
 
 

15.40 Adnan på tværs 
Et satirisk blik på den politiske situation. 
Journalist Adnan Al-Adhami 
 
 

16.00 Tak for i dag 
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Beskrivelse af sessioner: 
 

Session 1: En mere digital beskæftigelsesindsats  
Kommunerne er godt i gang med at anvende borgervendte digitale løsninger, som giver ledige en digital 
værktøjskasse, der fokuserer på job. Løsningerne omhandler bl.a. CV-værktøjer, vejledning om jobsøgning, 
inspiration til forberedelse til jobsamtaler, hjælp til jobsøgningsstrategier samt vejledningsvideoer om ret og 
pligt.  
Partner i Deloitte Andreas Nikolajsen vil fortælle om borgernes oplevelser og erfaringer med digitale løsnin-
ger på vejen mod job. Samt virksomheders perspektiver på behovet for digitale løsninger i matchet mellem 
virksomhed og ledige borgere. Derudover vil der på sessionen være fokus på, hvordan kommunerne kan 
lade sig inspirere af andre kommuners erfaringer ift. brugen af borgervendte digitale løsninger i forløb for de 
ledige på vejen mod job.  
Partner Andreas Nicolaisen, Deloitte 
 

Session 2: Mangel på arbejdskraft 
Arbejdskraftudfordringen i Danmark er åbenlys. Temaet fylder både i regeringsgrundlaget og den offentlige 
debat. To hyppigt drøftede emner er international arbejdskraft og seniorer. 

 International arbejdskraft 
I Lolland Kommune er man gået i gang med at rekruttere nye ansatte til social- og sundhedsområdet fra 
Syd- og Østeuropa. De potentielle nye medarbejdere har været på besøg i tre dage med ophold og trans-
port. Hvis der er et match med kandidaterne, får de tre måneders online danskundervisning i deres hjemland 
og skal så tilbage til Lolland med et fast job i ældreplejen på hånden. I oplægget vil Lolland dele ud af deres 
foreløbige erfaringer. 
Direktør Thomas du Plessis de Richelieu, Lolland Kommune 

 Seniorer 
Jobcenter Halsnæs iværksatte i foråret 2022 projektet ”Flere erfaringer i spil”. Formålet med indsatsen er at 
afkorte ledigheden for forsikrede ledige over 50 år. I oplægget vil Jobcenter Halsnæs dele deres erfaringer 
med virksomme indsatser for målgruppen - samt præsentere de foreløbige resultater af projektet, som peger 
i positiv retning.  
Områdechef Helle Seerup og virksomhedskonsulent Torben Skov Bonde, Halsnæs Kommune  
   

Session 3: Unge, uddannelse og beskæftigelse  
Mange unge, som viser tegn på psykisk mistrivsel, står også uden for uddannelse og arbejdsmarkedet. 
Hvordan kan en indsats konkret håndtere og støtte de unge i deres generelle trivsel samtidigt med at job og 
uddannelsesfokus fastholdes? I sessionen vil deltagerne få mere viden om projekt Reconnect, som er en 
integreret uddannelses-, beskæftigelses-, og psykosocial indsats målrettet unge (18-29 år) med tegn på 
angst eller depression. Indsatsen er udviklet med afsæt i IPS-metoden (Individuelt Planlagt job med Støtte). 
På sessionen er der også mulighed for at få indblik i, hvilke muligheder og udfordringer der kan være i at 
implementere modellen i en dansk jobcenterkontekst. 
Docent Inge Storgaard Bonfils og docent Julia Salado-Rasmussen, Institut for Socialrådgiveruddannelse, 
Københavns Professionshøjskole 
Projektleder Erika Kamilla Thuebæk, Reconnect, Jobcenter København. 
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