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Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer
Det går fremad på det danske arbejdsmarked. Vi skal bruge fremgangen til at få
flere i arbejde, og vi skal forebygge, at fremgangen skaber rekrutteringsproblemer
for virksomhederne. Derfor er jeg glad for at kunne annoncere de beskæftigelsespolitiske mål for 2019, der blandt andet skærper fokus på forebyggelse af flaskehalse.
Før jeg udmelder de nye mål for 2019, er det vigtigt kort at gøre status for, hvordan
det gik med de fire beskæftigelsespolitiske mål for 2017. Kommunerne har fastholdt deres resultater i forhold til målene om at hjælpe flere unge i arbejde og få
borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på arbejde. Der har desuden været en
mindre stigning i andelen af virksomheder, som samarbejder med jobcentret.
Jeg finder det særligt positivt, at det skærpede fokus på flygtninges beskæftigelse
har betydet, at flere flygtninge og familiesammenførte er blevet selvforsørgende.
Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er selvforsørgende, er næsten
fordoblet og er dermed steget fra 16 pct. til 30 pct. i perioden november 2015 til
november 2017. Det er en udvikling, vi skal fortsætte og styrke, så endnu flere
flygtninge kan klare sig uden offentlig forsørgelse.
De seks beskæftigelsespolitiske mål, som udstikker den overordnede retning for
den aktive beskæftigelsesindsats på tværs i 2019 er:
1) Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på
offentlig forsørgelse
2) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3) Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
4) Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5) Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
6) Udsatte ledige skal have en indsats
Målene understøtter de områder, hvor der efter min vurdering er særligt behov for
en styrket indsats de kommende år særligt i lyset af manglen på arbejdskraft.
Jeg vil allerede gerne nu bekendtgøre, at der inden sommerferien vil blive tilføjet et
7. beskæftigelsespolitisk mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
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Mange ledige med handicap kan og vil arbejde. Den seneste SFI (i dag VIVE) rapport om handicap og beskæftigelse for 2016 viser, at beskæftigelsen blandt personer med handicap under ét er væsentligt mindre (52,1 pct.) end beskæftigelsesandelen blandt personer uden handicap under ét (78,9 pct.). Samtidig viser tallene, at en
væsentlig andel af personer med handicap uden beskæftigelse vurderer, at de har en
arbejdsevne. Derfor ligger det mig meget på sinde at skærpe kommunernes fokus
på at hjælpe disse borgere i arbejde.
Regeringen vil snart komme med et handicappolitisk udspil, og jeg vil i den forbindelse udmelde det 7. og sidste mål.
For at understøtte kommunernes arbejde med de beskæftigelsespolitiske mål vil
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med Beskæftigelsesrådet drøfte indikatorer, som vil blive udstillet på Jobindsats.dk med henblik på at
understøtte den lokale opfølgning på indsatsen.
Jeg ser meget frem til at følge kommunernes beskæftigelsespolitiske resultater tæt
ud fra 2019 målene.
Venlig hilsen

Troels Lund Poulsen
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