
Velkommen til PERSPEKTIV – vores årlige inspirations- og dialogmøde om fremtidens 
beskæftigelsesindsats for jobcenterledelsen. Vores ambition for PERSPEKTIV 2019 
er at sætte rammerne for et inspirerende døgn med fagligt fokus, strategisk sigte og 
vigtige indspark til fremtidens beskæftigelsesindsats.

TILMELD DIG

Torsdag 23. januar kl. 12:00  
– fredag 24. januar kl. 12:00

Holckenhavn Slot , Nyborg

Deltagerpris:
kr. 2.495,- ekskl. moms

schultz.dk/perspektiv2020
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Mød bl.a.:

Kasper Sand Kjær
MF (S), Formand for 
Folketingets 
Beskæftigelsesudvalg

Jakob Majlund Holm
Adjunkt, 
Aarhus Universitet

Mette Mortensen
Direktør, 
Ballerup Kommune

Tina Iversen
Digitaliseringschef,
Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen

Niels Kristoffersen
Adm. direktør, Mploy

Christine Brochdorf
Kommunaldirektør, 
Egedal Kommune

Pisk eller gulerod?
Regeringens visioner for fremtidens beskæftigelsesindsats. 
Hvordan ønsker regeringen at tilrettelægge beskæftigelses-
indsatsen, hvilke politiske initiativer iværksættes og hvilke 
resultater forventes realiseret?

Kasper Sand Kjær, MF (S), Formand for Folketingets 
Beskæftigelsesudvalg

Inspirationscases – hvilke særlige indsatser 
får de ledige hurtigere i arbejde?
En række kommuner deler på dette indlæg deres konkrete 
erfaringer og resultater med indsatser, der har gjort 
en forskel for jobcenterets forskellige målgrupper. Få 
inspiration med hjem, og brug andres erfaringer til at 
prioritere indsatser, der virker.

Helhedsorienteret indsats – hvordan?
Den offentlige sektor skal være sammenhængende og 
indsatsen skal gives med udgangspunkt i borgerens behov, 
men hvordan gør vi det? Hvad kræver det af organisationen? 
Hvad kræver det af lederne og medarbejderne? Og hvilken 
forskel kommer den nye hovedlov om helhedsorienteret 
indsats til at betyde for kommunerne? 

Hør Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune, 
og Mette Mortensen, direktør i Ballerup Kommune, fortælle om 
deres erfaringer med helhedsorienteret indsats.

Mere velfærd for pengene
Mploy deler på dette indlæg deres erfaringer og anbefalinger 
til, hvordan jobcentrene kan frigøre ressourcer til indsatser, 
der skaber reelle effekter for de ledige og en mere effektiv 
beskæftigelsesindsats.

Niels Kristoffersen, Adm. direktør, Mploy

Datadrevet ledelse
Hvad er datadrevet ledelse og hvordan kan vi bruge data agilt i 
den daglige styring af jobcenteret og herigennem styrke reali-
seringen af målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen?

Få viden og inspiration når Jakob Majlund Holm, adjunkt ved 
Aarhus Universitet, fortæller om en ny tilgang til ledelse.

Københavns Kommunes digitaliserings- 
strategi for beskæftigelsesområdet
Københavns Kommune har lavet en ny digitaliseringsstrategi, 
der skal medvirke til at skabe fremtidens beskæftigelsesind-
sats. 

Tina Iversen, Digitaliseringschef i Beskæftigelses- og Integra-
tionsforvaltningen, præsenterer digitaliseringsstrategien og 
deler erfaringerne fra arbejdet med etablering af strategien.

Schultz’ vision
Hvordan kan vores løsninger bidrage til en effektiv og 
resultatskabende beskæftigelsesindsats? Og samtidig sætte 
rammerne for en tidlig, tværgående og individuel indsats 
for den ledige, jobformidling for virksomheder og et skarpt 
overblik over jobcentrets målopfyldelse? 

Simon Kohrtz, forretningsudviklingschef, Schultz

Advisory Board – en idé?
Vi drøfter værdien af at nedsætte et "Fasit Advisory Board", 
som giver mulighed for overordnet og systematisk at diskutere 
udviklings- og strategiske tiltag på tværs af alle kommuner.

Søren Landkildehus, Holstebro Kommune og Mette Byskov, 
Syddjurs Kommune.

DAG 1 DAG 2

https://schultz.dk/perspektiv2020

