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Da der med kommunalreformen i 2007 blev oprettet nye regionale og lokale beskæftigelsesråd til at rådgive
de lokale jobcentre, blev disse mødt med kritik. Arbejdsmarkeds parter, som er repræsenteret i rådene, gav
udtryk for, at de frygtede at den langvarige tradition for prisinddragelse i tilblivelsen og udformningen af

beskæftigelsesindsatsen ville blive udhulet.

I denne bog, som er den første forskningsbaserede undersøgelse, af de nye beskæftigelsesråds første leveår,
bliver nogle af de dystre forudsigelser gjort til skamme. Trods vanskelige opstartsbetingelser er de nye

beskæftigelsesråd kommet relativt godt fra start. Særligt medlemmerne af de lokale beskæftigelsesråd oplever
at de har indflydelse på den lokale beskæftigelsespolitik og gør en forskel, hvor medlemmerne af de regionale

råd er mere skeptiske.

Bogen giver et indblik i hvordan rådene fungerer og agerer i spændingsfeltet mellem statslig styring og
kommunal autonomi, og henvender sig til alle med interesse for beskæftigelsesområdet.

Thomas Bredgaard (lektor, ph.d.) og Flemming Larsen (lektor) har begge forsket i dansk og international
beskæftigelsespolitik i en årrække og er tilknyttet Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg

Universitet.
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