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Til kommunalpolitikere med  

ansvar for beskæftigelsesområdet  

Invitation til jobCAMP 19 

KL inviterer hermed til jobCAMP 19 under overskriften Godt på vej mod 

nye tider – med borgeren først. jobCAMP 19 afholdes den 7.-8. novem-

ber i Aalborg Kongres & Kultur Center. 

 

Det danske arbejdsmarked buldrer fortsat derud af. Beskæftigelsen sæt-

ter nye rekorder, og ledigheden er lav. Men kampen om arbejdskraften 

tager til – både på det offentlige og private arbejdsmarked er det en ud-

fordring at sikre nok kvalificeret arbejdskraft. Og vi har fortsat for mange 

borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 

 

Den politiske opgave er klar: Alle unge skal godt i gang med uddannelse 

og job, ufaglærte ledige skal rustes bedre til fremtidens arbejdsmarked, 

flere udsatte borgere skal med i arbejdsfællesskabet, og langt flere kvin-

der med ikke-vestlig baggrund skal også i job.  

 

Det er nu vi har chancen – Danmark har brug for arbejdskraften, og i 

kommunerne er vi godt i gang med at realisere en ny beskæftigelsesind-

sats til gavn for borgere og virksomheder. 

 

På årets jobCAMP sætter vi fokus på: 

– Et velfungerende arbejdsmarked i Danmark – hvordan bidrager be-

skæftigelsespolitikken? 

– Realisering af en ny beskæftigelsesindsats med borgeren først 

– Flere udsatte borgere med i arbejdsfællesskabet 

 

På jobCAMP kan du blandt andre møde årets keynote speaker social 

iværksætter Hilary Cottam, London, overvismand Michael Svarer, Det 

Økonomisk Råd, tidligere adm. direktør i Irma Alfred Josefsen og profes-

sor Vincent Hendricks, Københavns Universitet mv. 

 

jobCAMP er for politikere og ledere med ansvar for beskæftigelsesindsat-

sen, de regionale arbejdsmarkedsråd, repræsentanter fra ministerier og 

organisationer samt andre interessenter på beskæftigelsesområdet.  

 

Program, yderligere information og tilmelding findes på:  

https://tilmeld.kl.dk/jobCAMP/  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Kastrup-Larsen 

Formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 
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