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Danmarks fire største byer hjælper
Nina Smith-kommissionen med
forslag til 2. generationsreformer
København, Aarhus, Aalborg og Odense går sammen om at udarbejde forslag og ideer til de svære
samfundsudfordringer, som har udfordret os i mange år.
Regeringen har nedsat Kommissionen for 2. generationsreformer med professor Nina Smith i spidsen.
De seneste årtier har været præget af en aktiv reformpolitik, men der er samfundsudfordringer, der
ikke lader sig løse af den traditionelle vej. Op til 50.000 unge, som ikke får en uddannelse. For
mange nyuddannede, der starter deres arbejdsliv med at være ledige. For mange ufaglærte, som
mangler de rette kompetencer, og som ikke deltager i voksen- og efteruddannelse. For mange
indvandrere, især med ikke-vestlig baggrund, der står uden for arbejdsmarkedet. Nogle af de
problemstillinger har vi kæmpet med i årtier.
2. generationsreformerne sigter mod at øge arbejdsudbud, produktivitet og velstand på sigt via
investeringer i den danske velfærdsmodel eller justeringer i forhold til styringen og indretningen af
den offentlige sektor og rammebetingelserne for erhvervslivet. Det formål støtter landets fire største
kommuner - København, Aarhus, Aalborg og Odense - op om, og de ved mere end nogen, hvor
skoen trykker, og hvad der er brug for af initiativer. Det er nemlig i kommunerne, at store dele
reformpolitikken allerede er blevet – og skal gennemføres.
Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus, Kristian Würtz, siger som talsmand for
kommunernes initiativ:
”Selvom vi generelt har en lav ledighed, er der stadig grupper af borgere, der af forskellige grunde
har svært ved at komme i uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dem skal vi hjælpe bedre
fremover med løsninger, der er målrettet netop de gruppers særlige barrierer. Her bliver det
afgørende at få kommunernes erfaringer og forslag med ind i arbejdet med reformerne. For det er
netop ude i jobcentrene, at vi sidder ansigt til ansigt med borgerne, og kan se, hvilke barrierer, der
skal skydes ned, hvis fremtidens jobindsatser skal blive en succes.”

Fire produktive workshops
De fire kommuner har sammen holdt møde med Nina Smith-Kommissionen, der netop har inviteret til
åbent samarbejde omkring opgaven med at finde de rette markante og skalerbare løsninger. De
fire byer har valgt følgende fire temaområder, der vil blive bearbejdet i workshops med praktikere
og andre videnspersoner:
•
•

Samspil mellem beskæftigelse, uddannelse og erhverv – fokus på dimittender. Workshop
afholdes i Aalborg den 2. juni 2021.
Integrationsområdet. Workshop afholdes i København den 14. juni.

•
•

Ungeområdet. Workshop afholdes i Aarhus den 24. juni.
Opkvalificering og arbejdsgivernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Workshop afholdes
i Odense den 19. august.

Tænketanken Mandag Morgen hjælper de fire byer med at facilitere de planlagte workshops, samt
med at indsamle og formidle de konkrete forslag, der kommer ud af det intense arbejde i de fire
kommuner, til Nina Smith-Kommissionen. Forslagene afleveres på en konference ultimo september i
Altinget/Mandag Morgens gård i København.
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