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København, den 25. februar 2020

Kære Peter Hummelgaard.
Tak for brevet fra den 20. januar 2020 om de beskæftigelsespolitisk mål for 2021.
Vi synes også, at det var et godt møde den 16. december, hvor vi fik lejlighed til at drøfte de udfordringer, vi ser på arbejdsmarkedet.
Brevet om de beskæftigelsespolitiske mål for 2021 afspejler de prioriteringer, som ministeren præsenterede rådet for. Som ministeren bemærkede, så ligger det ministeren stærkt på sinde, at virksomhederne altid får hjælp til at få den arbejdskraft, de efterspørger. BER bemærkede også, at det at
sikre kvalificeret arbejdskraft er et bærende element i mål 2, 3 og 4. Det er BER enig i og betragter
det som en af hovedopgaverne for beskæftigelsesindsatsen.
For de konkrete mål har BER følgende bemærkninger:
BER konstaterer, at det er kendetegnende for langt hovedparten af både sagsbehandlingen i jobcentrene og mødet med borgerne, at det foregår ordentligt. Der er dog også situationer, hvor relativt få
borgere i jobcentret oplever problemer. BER er enig i, at det er vigtigt at have fokus på, at mødet
med borgeren foregår ordentligt. Ministeren skriver i sit brev, at det ikke nødvendigvis er muligt at
sætte konkrete mål for alle de beskæftigelsespolitiske mål i denne omgang. BER finder, at det første
mål er et eksempel herpå.
BER bakker op om mål ift. opkvalificering af ledige, således at opkvalificering rettet imod virksomhedernes behov for medarbejdere kan bane vejen for at ledige opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Her er der også behov for at overveje målindikatorer, således at der understøttes en kvalificeret tilgang til uddannelse og opkvalificering i jobcentrene.
BER er ligeledes enig i ministerens fokus på de to mål, der er videreført fra tidligere – dvs. mål om
at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende, og at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
I den forbindelse finder BER det væsentligt at understøtte en positiv udvikling i at få integreret
flygtninge og familiesammenførte i job på det danske arbejdsmarked. Derfor er BER helt enig i, at
få fremhævet dette område som et nationalt højt prioriteret indsatsområde for kommunerne og de
øvrige aktører på arbejdsmarkedet. BER vil fortsat i forbindelse med indsatsen over for flygtninge

og familiesammenførte have en særlig opmærksomhed på, i hvilken udstrækning det lykkes at få
flere kvinder ind på arbejdsmarkedet.
Ift. indsatsen for personer med handicap finder BER det vigtigt, at ministeren fortsætter arbejdet
med at tilvejebringe et bedre datagrundlag på handicapområdet, som kan understøtte kommunerne i
at tilrettelægge indsatsen bedst muligt.
BER stiller sig til rådighed ift. drøftelsen af udarbejdelsen af indikatorer for de beskæftigelsespolitiske mål.

Med venlig hilsen

Lene Espersen

