Foreløbigt program
”Godt på vej mod nye tider – med borgeren først”
Torsdag den 7. november 2019
9.00

Ankomst og morgenmad

9.30

Velkommen til jobCAMP 19
Formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune
og ordstyrer journalist Nynne Bjerre Christensen

Tema: Realisering af en forenklet beskæftigelsesindsats med borgeren først
9.50

Budskaber fra Regeringen
Beskæftigelsesministeren

10.10

Situationen på arbejdsmarkedet – Og hvordan ser det ud for de ufaglærte?
Der er godt gang i arbejdsmarkedet; en rekordhøj beskæftigelse, lav ledighed og virksomheder, der råber på arbejdskraft. Overvismand Michael Svarer kommer med sin vurdering af situationen på arbejdsmarkedet.
På trods af den høje beskæftigelse er der en gruppe, som bevæger sig længere væk fra arbejdsmarkedet. De seneste årtier har andelen, som er offentligt forsørgede, været faldende for de fleste befolkningsgrupper. For ufaglærte med da nsk
baggrund er andelen af langvarigt offentligt forsørgede imidlertid vokset markant siden årtusindeskiftet. Det Økonomiske
Råd har undersøgt hvorfor: Er beskæftigelsesmulighederne for denne gruppe blevet dårligere bl.a. på baggrund af teknologisk udvikling, globalisering og udenlandsk arbejdskraft mv.? Er det blevet nemmere at modtage offentlig forsørgelse?
Eller skyldes udviklingen, at sammensætningen af gruppen af ufaglærte har ændret sig?
Overvismand ved Det økonomiske Råd, professor Michael Svarer, Aarhus Universitet

10.40

jobCAMP-debatten: Et velfungerende arbejdsmarked i Danmark – hvordan bidrager beskæftigelsespolitikken?
Debattører:
Beskæftigelsesministeren
Formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune
Ordfører fra oppositionen
Virksomhedsrepræsentant

11.15

Pause

11.45

Vælg én af de 5 sessioner:

12.45

1)

Virksomme mekanismer i en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats med borgeren i centrum
Chefanalytiker Martin Bæksgaard Jakobsen, Oxford Research

2)

Servicedesign – Ny beskæftigelsesindsats set med borgerens øjne
Specialkonsulent Anne-Sofie Thomsen, KL samt én kommune

3)

Sådan hjælper vi mennesker med psykiske vanskeligheder i arbejde – erfaringer med IPS (Individual Placement and Support)
Ph.d. Thomas Nordahl Christensen, Psykiatrisk Center København
Seniorkonsulent Torben Birkeholm, Hjørring Kommune

4)

Kun for udvalgsformænd – Politisk forsamlingshus - fra bøvl og bureaukrati til større frihed
Der er brug for en ny fortælling om den kommunale beskæftigelsesindsats - politisk debat mellem KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg og udvalgsformænd fra de deltagende kommuner.

5)

Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring
Partner Nicolaj Ejler, Realize ApS

Frokost

Tilmeld dig på https://tilmeld.kl.dk/jobCAMP

13.45

Hvordan kan vi re-designe velfærdsstaten – med borgeren først?
Den danske velfærdsstat er under pres fra aldring, effekter af overgangen til en digital æra, demografiske forandringer
samt voksende ulighed. Vores velfærdssystem er konstant blevet tilpasset det foranderlige samfund og udgør i dag ofte
et sikkerhedsnet, der er kendetegnet ved kontrol og administration. Men hæmmer vores velfærdsmodel os i virkeligheden
mere end den hjælper os, og er den overhovedet egnet til den fremtid, der lurer lige om hjørnet.
Hvordan skaber man en offentlig sektor, der bevæger sig væk fra et fokus på kontrol og administration til et fokus på
menneskelige forbindelser?
Hvordan kan vi som kommuner designe et system, hvor fokus rettes på borgeren og lokalsamfundene fremfor ét bygget
på systemets præmisser?
Årets keynote speak bliver leveret af den britiske sociale iværksætter og forfatter Hilary Cottam, som tager udgangspunkt
i sin nyeste bog: Radikal hjælp - hvordan vi genopbygger indbyrdes relationer og revolutionerer velfærdsstaten .
Bemærk oplægget er på engelsk

14.30

jobCAMPgallerierne
Besøg jobCAMP's inspirationsgallerier fyldt med konkrete idéer og input om centrale udfordringer på beskæftigelsesområdet (temaer følger).

15.30

Pause

16.00

Aktuelt oplæg om ledelse

17.00

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 Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune

Fredag den 8. november 2019
8.45

Godmorgen med fællessang

Tema: Flere udsatte borgere med i arbejdsfællesskabet
9.00

Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats
Der er brug for mere sammenhæng og mindre silo i den offentlige sektor. Kommunerne har længe haft fokus på bedre
sammenhæng i indsatsen for udsatte borgere med mange kontakter i kommunen.
Det indgår i Ledelseskommissionens anbefalinger, at politikere og ledere skal skabe sammenhængende forløb på tværs
af enheder til gavn for borgerne. Og en bred kreds af partier i Folketinget har indgået en aftale om en ny hovedlov om en
helhedsorienteret indsats. Aftalepartierne er enige om, at en ny hovedlov skal skabe rammerne for en helhedsorienteret
indsats for borgere med komplekse problemer med det formål, at flere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse.
Hvordan lykkes vi for alvor med en helhedsorienteret indsats? Hvad er afgørende for dem, det handler om? Og hvad er
de kommunale forventninger til en ny hovedlov?
Tre vinkler på temaet:
– De politiske intentioner – ansvarlig minister
– De udsatte familiers stemme
– Set fra kommunaldirektørens perspektiv

10.05

Pause

Tilmeld dig på https://tilmeld.kl.dk/jobCAMP

10.30

Bedre samspil om borgere med psykiske udfordringer
Alle har brug for at indgå i et fællesskab – at blive set, at bidrage og at føle sig værdsat. Det gælder også borgere med
psykiske udfordringer, som står på kanten af arbejdsmarkedet. Forskningen fortæller os, at støtte til at genvinde eller
fastholde tilknytning til job og uddannelse spiller en afgørende rolle for en persons recovery, trivsel og udvikling.
Hvordan får vi styrket samspillet mellem psykiatrien og kommunerne, så vi lykk es langt bedre med at få flere med i arbejdsfællesskabet? Samtidig skal myter aflives, og viden om psykiske sygdomme udbredes. Hvad er de gode erfaringer
fra virksomheder med at have personer med psykiske udfordringer ansat?
Fire vinkler på temaet:
– Eksperten
– Borgeren
– Virksomheden
– Den kommunale vinkel

11.30

jobCAMP-analysen - Det brede perspektiv: Fake news – Når virkeligheden taber
Det handler om at få opmærksomhed. Omtale i æteren og trafik på de sociale medier. I informationstidsalderen er opmærksomhed en dyrebar ressource. Omtale og trafik er penge, magt og politisk indflydelse, selv hvis det er på bekostning af sandhed, fakta og de alt for virkelige udfordringer, vi står over for.
Politik og medier oversvømmes af fordrejninger, fortielser, f orglemmelser og forvanskninger af sandheden. Vi invaderes
af populistiske fortællinger, “alternative kendsgerninger” og “fake news”. Det er nu et faktum, at misinformation er noget
man aktivt må forholde sig til som politiker og som borger. Men hvordan?
Dr.phil., ph.d. og professor Vincent Hendricks, Københavns Universitet

12.00

Tak for i år og take away frokost
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune

Tilmeld dig på https://tilmeld.kl.dk/jobCAMP

