Akademikernes beskæftigelsespolitiske konference
D. 24.-25. oktober 2013, Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, Kbh V

24. oktober
Moderator for dagen: Benedicte Strøm, ejer af +Strøm
12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 13.10

Velkomst ved Ingrid Stage, formand for Akademikerne

13.10 – 15.00

En ny beskæftigelsesindsats, der giver mening
– men hvordan?
Ekspertudvalgets indledende overvejelser
Oplæg v/Carsten Koch, formand for ekspertudvalg om udredning af
den aktive beskæftigelsesindsats
Partiernes visioner for beskæftigelsesindsatsen – anes konturerne til en politisk aftale?
Ordførerpanel: Hans Andersen (V), Bent Bøgsted (DF), Christian Juhl
(EL), Leif Lann (S) og Nadeem Farooq (RV)
Debat i salen

15.00 – 15.30

Kaffepause

15.30 – 17.15

Hvordan kan fremtidens dagpengesystem se ud?
Inspiration til den kommende dagpengekommission
I hvilket omfang kan man indbygge motivationsskabende foranstaltninger i dagpengesystemet?
Faglig diskussion mellem Verner Sand Kirk, direktør, A-kassernes
Samvirke og Michael Svarer, professor og vismand, Århus Universitet
Hvad efterspørger arbejdsmarkedets parter?
Organisationspanel: Jens Frank (Dansk Metal), Torben D. Jensen
(FTF), Jens Mølbach (Akademikerne), Jørgen Bang Pedersen (DA)
Debat i salen

18.30

Middag og efterfølgende samvær

Side 2 af 2

25. oktober
08.00 – 09.00

Morgenmad

09.00 – 10.45

Skal Akademikerne fortsat være bredt repræsenteret i de
lokale beskæftigelsesråd?
LBR og RBR’s rolle i arbejdsmarkedspolitikken. Hvordan inddrages arbejdsmarkedets parter mest hensigtsmæssigt?
v. Kelvin Baadsgaard, forsker, Aalborg Universitet
Vores tilstedeværelse sættes til debat - diskussion i grupper:
o Har vi opnået resultater de seneste år?
o Står disse resultater mål med ressourceanvendelsen?
o Hvordan opleves samarbejdet med de andre rådsmedlemmer?
o Åbner formel repræsentation i LBR adgang til indflydelse på
den lokale beskæftigelse- og erhvervspolitik på anden vis?
o Hvilke muligheder er der for indflydelse i de kommende år?

10.45 – 11.00

Kaffepause

11.00 – 12.00

Nye veje for samarbejdet mellem a-kasse og jobcenter
Den københavnske model
v. Michael Valentin, adm. direktør, Akademikernes
og Michael Kornager, centerchef, Jobcenter København
Debat i salen

12.00

Tak for denne gang

