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Til medlemmer af beskæftigelsesudvalget 

Invitation til fyraftensmøde om en ny beskæftigelsesindsats 

Det har været en kommunal mærkesag at få forenklet beskæftigelseslo-

ven med det formål, at kommunerne får større frihed til at tilrettelægge en 

individuel meningsfuld indsats, der er målrettet arbejdsmarkedets behov. 

Det er en vigtig milepæl, at vi nu har fået en ny og forenklet beskæftigel-

seslov, som KL hilser meget velkommen. Nu er det op til os i kommu-

nerne at realisere potentialet i de friere rammer. Borgere og virksomhe-

der kommer først til at opleve forandringen, når vi alle steder i landet gri-

ber bolden og får sat en ny politisk ambition og retning for beskæftigel-

sesindsatsen – også for de mange på kanten af arbejdsmarkedet. 

 

KL vil derfor hermed invitere alle medlemmer af beskæftigelsesudvalgene 

til fyraftensmøde om: 

 

En forenklet beskæftigelsesindsats med borgerne forrest – 

hvor er de nye muligheder, og hvad er den politiske opgave? 

Formålet med møderne er: 

• At politikere i alle kommuner får et godt overblik over mulighe-

derne i den nye beskæftigelseslov 

• At få inspiration til, hvordan man kan politikudvikle på beskæfti-

gelsesområdet og få sat retning og prioritering 

• En fælles drøftelse af de nye frihedsgrader og det politiske an-

svar for at levere en meningsfuld og målrettet indsats til alle mål-

grupper 

 

Der afholdes to møder: 

– Torsdag den 26. marts kl. 16.00-18.00 i Aarhus, Dokk1, Hack Kamp-

manns Pl. 2, 8000 Aarhus. 

– Mandag den 30. marts kl. 17.00-19.00 i København, KL-huset, lokale 

1-01, Weidekampsgade 10, 2300 København S. 

 

Tilmelding kan ske her: 

Aarhus: https://tilmeld.kl.dk/fyraftensmoede-aarhus 

København: https://tilmeld.kl.dk/fyraftensmoede-kbh 

 

Jeg er vært på begge møder – håber at se mange af jer! 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Thomas Kastrup-Larsen 

Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 
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