jobCAMP 17 – Godt på vej mod fremtidens arbejdsmarked
Mandag den 23. oktober 2017
9.00

Ankomst og morgenmad

9.30

Velkommen til jobCAMP 17
Direktør Laila Kildesgaard, KL og ordstyrer journalist Nynne Bjerre Christensen

9.45

Tema: Godt på vej – alle unge skal med
Alt for mange unge får ikke en ungdomsuddannelse – vi ved det, prioriterer og udvikler indsatsen for de unge, men vi er
stadig ikke i mål. Andelen af unge med udfordringer har i store træk været konstant igennem mange år. De unge har mere end nogensinde brug for et solidt fundament for at få en fast plads på fremtidens arbejdsmarked. Hvordan kan kommunerne løfte opgaven med en ny forberedende ungdomsuddannelse og en sammenhængen de ungeindsats?
Tre vinkler på temaet:
Budskaber til kommunerne fra Undervisningsministeriet
Departementschef Jesper Fisker, Undervisningsministeriet
Eksperten om hvad de unge har brug for
Formand for Danske Professionshøjskoler, rektor Stefan Hermann, Professionshøjskolen Metropol
Hvordan får vi de unge til at lykkes?
Udviklingsdirektør Arne Eggert, KL

10.30

jobCAMP-debatten: Hvordan får vi alle unge med?

11.00

Pause

11.30

Vælg én af de 4 sessioner:
1)
2)
3)
4)

Står ledige i din kommune til rådighed? (God praksis vedrørende rådighed og sanktioner)
Flygtninge – godt på vej på arbejdsmarkedet
Gennembrud for forenkling af beskæftigelsesindsatsen
Godt på vej mod et fleksibelt VEU-system?

12.30

Frokost

13.30

Tema: Godt på vej – flere skal med i arbejdsstyrken
Behovet for en sammenhængende indsats har længe været drøftet, men nu er det sat øverst på den kommunale dagsorden at skabe en større sammenhæng i den samlede vifte af indsatser set fra borgerens perspektiv.
En central anbefaling fra KL er, at beskæftigelse skal være det styrende mål for sammenhængende indsatser på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Hvordan lykkes vi med visionen, og hvad er erfaringerne?
Tre vinkler på temaet:
Sammenhængsreformen: Borgeren først – en mere sammenhængende offentlig sektor
Innovationsminister Sophie Løhde præsenterer kernen i regeringens sammenhængsreform, og hvilke ambitioner og forventninger der er til kommunernes arbejde med en bedre sammenhængende indsats for borgerne. Hvordan ser hun, at
visionerne i sammenhængsreformen kan gøres til virkelighed?
Innovationsminister Sophie Løhde (V)
Fra siloer til sammenhæng på tværs
Hvad er kommunernes visioner, erfaringer og anbefalinger i forhold til, hvordan man sikre en bedre sammenhængende
indsats for borgeren på tværs af kommunens forskellige områder? Borgmester Kirsten Terkilsen kaster lys på de forskellige aspekter og udfordringer i arbejdet mod en bedre sammenhængende indsats.
Borgmester Kirsten Terkilsen (V), Hedensted Kommune
Når servicelov og beskæftigelseslov taler sammen
Dansk Socialrådgiverforening kommer med sit bud på, hvordan beskæftigelses- og socialområdet forenes bedst muligt.
Formand Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening
Debat over temaet
Ved ordstyrer Nynne Bjerre Christensen

Tilmeld dig på www.kl.dk/jobcamp

14.30

Pause

15.00

jobCAMPgallerierne
Besøg jobCAMP's 3 inspirationsgallerier fyldt med konkrete idéer og input om:
Grønt galleri: Godt på vej – alle unge skal med
Gult galleri: Godt på vej – flere skal med i arbejdsstyrken
Pink galleri: De vilde idéer

16.00

Aktuelt oplæg

16.30

Tak for i dag

19.00

Velkommen til aftenarrangement i forhallen

19.30

Aftenarrangement med middag og mulighed for at netværke efter spisning
Velkomstord ved formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg,
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), Aalborg Kommune

Tirsdag den 24. oktober 2017
9.00

Godmorgen med fællessang

9.15

KL: Forenkling skal bidrage med mere arbejdskraft
Formand for KL’s Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), Aalborg Kommune

Budskaber fra beskæftigelsesministeren
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Samtale mellem Thomas Kastrup-Larsen og Troels Lund Poulsen
Ved ordstyrer Nynne Bjerre Christensen

10.15

Pause

10.45

En fremtid der virker
Med rapporten "A Future that Works: the impact of automation in Denmark" viser McKinsey, at 40 % af arbejdstiden i
Danmark kunne automatiseres af nuværende teknologier. Samtidigt illustrerer rapporten hvilke muligheder automatisering tilbyder. Analysen har til formål at give fakta for at kvalificere diskussionen om autom atisering i Danmark og inspirere
til politiske målsætninger og anbefalinger.
Associate Partner og Ph.D. i økonomi Jens Riis Andersen, McKinsey & Company

11.05

Selv-disruption
På tre år er Thürmer Tools gået fra at være en glemt, gammel og støvet virksomhed til en moderne tech- og datadrevet
virksomhed, der blander sig med verdens største på sit felt. Thürmer Tools’ mission er at producere værktøj i Danmark,
og det kommer til at ske ved at disrupte industrien med deres verdenspatent på 3D-printet værktøj. Det 3D-printet produkt, kan produceres på den halve tid, fordobler den nuværende levetid, til den halve pris. Igennem sin plads i Børsens
Disruptionråd, er Erick Thürmer talsmand for danske SMV’er, og han udveksler de metoder og ledelsesfilosofier, der har
forvandlet Thürmer Tools til den mindste, af verdens største virksomheder.
Medlem af Børsens Disruptionråd og adm. direktør Erick Thürmer, Thürmer Tools

11.30

Aktuelt oplæg

12.00

Tak for i år og take away frokost
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg,
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), Aalborg Kommune siger farvel.

Tilmeld dig på www.kl.dk/jobcamp

