
 

Arbejdsmarkedskommissionen afholder seminar 3. juni 2008 
 
 

Fortsat vækst i offentligt forsørgede med problemer ud over ledig-
hed. Kan udviklingen vendes - og hvordan? 

Tid og sted: Tirsdag d. 10. juni 2008 kl. 10-16.30 i Landstingssalen på Christi-
ansborg. Seminaret er for særligt inviterede. 
 
Kl. 10.00-10.15: Velkomst og introduktion v/Jørgen Søndergaard, formand for Arbejds-
markedskommissionen 
 
Kl. 10.15-11.20: Marginalisering, udstødning og førtidspension – udviklingstræk 
• Udenlandske erfaringer – fælles udfordringer? v/kontorchef Jens Lundsgaard, OECD 
• Er de offentlige overførselsordninger en labyrint, forbundne kar, eller finder man 

hurtigt udgangen? v/vicedirektør Hans Hummelgaard, AKF 
• Arbejde, sygefravær og førtidspension – muligheder for forebyggelse? v/seniorforsker 

Thomas Lund, SFI 
 
Kl. 11.35-12.40: Personer med nedsat arbejdsevne. Parternes rolle 
• Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og sam-

spillet med det offentlige v/direktør Henrik Bach Mortensen, DA 
• Hvordan fastholdes flere på arbejdspladserne, og hvordan sikres oprettelse af flere 

ustøttede skånejob? v/cheføkonom Jan Kæraa Rasmussen, LO 
• Nedsat arbejdsevne – kan man lære at leve med det og vender arbejdsevnen tilba-

ge? Handicappedes og andre svagere gruppers muligheder på arbejdsmarkedet 
v/seniorforsker Steen Bengtsson, SFI 

 
Kl. 13.30-14.35: Hvordan administreres ordningerne? Kommunernes rolle 
• Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. – 

lovgivning og arbejdsdeling mellem kommuner og sundhedssystemet v/kontorchef 
Thomas Mølsted Jørgensen, Beskæftigelsesministeriet 

• Hvordan opnår vi, at færre bliver marginaliserede og ender på førtidspension? Set 
fra kommunens side v/kommunal jobcenterchef Anne Haarløv, Roskilde  

• Får personer på længerevarende offentlig forsørgelse den rette indsats? v/direktør 
Anne-Birte Kylling, Discus A/S 

 
Kl. 14.50-16.00: Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? 
• Sundhedssystemets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet 

v/kontorchef Svend Særkjær, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
• Hvilken rolle spiller den alment praktiserende læge, og hvad kan fremskynde tilba-

gevenden til arbejdet? v/praktiserende læge John Nelson 
• Betydningen af bevægeapparatsygdomme i forhold til udstødning fra arbejdsmar-

kedet v/overlæge Poul Frost, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Sygehus  
• Langtidssygemelding og førtidspensionering på grund af psykiske lidelser v/professor 

og overlæge i psykiatri Poul Videbech, Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitet 
 
Kl. 16.00-16.30: Opsamling og afrunding v/Jørgen Søndergaard 


