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Tak for dit brev fra den 25. februar, hvori Beskæftigelsesrådet tilslutter sig de beskæftigelsespolitiske mål for 2021, som jeg præsenterede på vores møde i december 2019.
J.nr. 2019 - 7526

Siden jeg modtog dit brev, er der sket meget i Danmark – ikke mindst på beskæftigelsesområdet – og derfor har jeg også ventet med at melde de beskæftigelsespolitiske mål ud til landet kommuner og jobcentre. Det har været vigtigt for mig at
sikre målenes aktualitet.
Nu står vi midt i en genåbning af beskæftigelsesindsatsen og jobcentrene, og i den
forbindelse er det også vigtigt at få meldt målene ud, så kommunerne kan inddrage
dem i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen det kommende år.
De mål, jeg præsenterede for jer tilbage i december 2019 og som I også bakkede op
om, mener jeg i allerhøjeste grad fortsat er relevante. Vi skal sørge for, at krisen
ikke bider sig fast længere end nødvendigt, og at de ledige kan komme hurtigt tilbage i arbejde. Det kan vi gøre gennem understøttelse af virksomhedernes rekrutteringsgrundlag, opkvalificering af ledige og ved fortsat at have fokus på, at få borgere med handicap samt flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet.
Derudover der det afgørende for mig, at kommuner og jobcentre i endnu højere
grad end i dag sikrer, at borgerne mødes med anerkendelse og professionalisme i
sagsbehandlingen. Både de mennesker, der rammes af krisen, og borgere, som har
svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, skal opleve en modtagelse og indsats i jobcentrene, som er meningsfuld og tilrettelagt efter de behov, den enkelte
har.
Som Beskæftigelsesrådet også selv nævnte på mødet i december, er det vigtigt at
virksomhederne får hjælp til at kunne rekruttere den arbejdskraft, de har behov for.
For mig er det helt centralt for beskæftigelsesindsatsen at understøtte virksomhederne – både i den nuværende situation og under normale forhold.
Derfor synes jeg det mest enkle er, at fortsætte med målet om, at virksomhederne
skal sikres den nødvendige arbejdskraft i 2021. Der skal ikke herske tvivl om, at

virksomhederne skal hjælpes, så godt de kan, nu hvor vi igen åbner op for Danmark.
Foruden at understøtte virksomhederne, er det fortsat yderest relevant at styrke opkvalificeringen, så flere ledige kan bruge den aktuelle krise til at opkvalificere sig
tilbage i arbejde.
Derfor vil jeg nu melde følgende fem mål til landets kommuner:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
Flere ledige skal opkvalificeres
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil efter sædvanlig praksis invitere
BER’s teknikergruppe til at drøfte indikatorerne for de beskæftigelsespolitiske mål,
hvor det er relevant, inden deres offentliggørelse på jobindsats.dk. Jeg er glad for,
at rådet også involverer sig i denne del af processen.

Venlig hilsen

Peter Hummelgaard
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