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Jeg vil gerne takke Beskæftigelsesrådet (BER) for en god og konstruktiv dialog på
seminaret torsdag den 14. december. Jeg sætter stor pris på, at BER tager ansvar
for den beskæftigelsespolitiske dagsorden, og jeg læser løbende jeres forslag med
stor interesse. Derfor var det også en fornøjelse at drøfte de aktuelle udfordringer
på området med jer, heriblandt de beskæftigelsespolitiske mål for 2019.
Da situationen på arbejdsmarkedet ikke har ændret sig markant, siden vi fastlagde
målene for 2018, har det været mit udgangspunkt, at målene for 2019 skulle formuleres med udgangspunkt i 2018-målene – dog med et enkelt nyt mål om indsats til
udsatte. Forslaget om et ekstra mål skyldes, at det er afgørende for regeringen, at vi
holder hånden under udsatte borgere, samtidig med at vi forenkler og giver mere
frihed til kommunerne. Af den grund er indsatser til udsatte borgere en dagsorden,
jeg gerne vil have fokus på.
Mit forslag til beskæftigelsespolitiske mål for 2019 er således:
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 skal være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
6. Udsatte ledige skal have en indsats (NYT)
Jeg vedlægger et notat med en mere uddybende beskrivelse af de enkelte mål og
ser frem til at inddrage rådets ekspertise ved fastlæggelsen af relevante indikatorer
for målene. De seks mål vil kunne sætte en god retning for nogle af de vigtigste og
mest relevante indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen i kommunerne i 2019.
Jeg har desuden læst jeres opfordring til fortsat at have fokus på brugen af investeringstankegangen i kommunerne, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvittere
for jeres input. Som I også skriver, er målet om at understøtte kommunernes arbejde på beskæftigelsesområdet ud fra investeringstankegangen en dagsorden, der er
tæt knyttet til intentionerne i refusionsreformen, og som jeg er meget optaget af
bliver realiseret. Jeg er derfor glad for, at BER aktivt bidrager til at fremme og sætte fokus på investeringstankegangen.

Det er vigtigt at fremme kommunernes arbejde med investeringsstrategier og modeller ved at konkretisere og udbrede erfaringer og evidens på området. Derfor fik
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) forud for kommunernes
budgetarbejde i 2017 udarbejdet en række investeringscases, som skulle være et inspirerende indspark i det kommunale budgetarbejde. De forskellige cases satte fokus på at intensivere kontaktforløbet for forsikrede ledige, styrke indsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere og øge brugen af brobygning for uddannelsesparate
unge med henblik på at vise de økonomiske perspektiver og resultater, som kommunerne på sigt ville opnå ved at investere i beskæftigelsesindsatsen.
Efterfølgende har styrelsen spurgt en række jobcentre, om de har lavet investeringsstrategier i forbindelse med udarbejdelsen af budgetterne for 2017. Her har jeg
været meget glad for at erfare, at størstedelen af de adspurgte jobcentre faktisk har
taget tankegangen til sig og arbejdet med investeringsstrategier. Styrelsen oplyser,
at undersøgelsen forventes gentaget i 2018, så vi fortsat kan have fokus på at indsamle, systematisere og dele de lokale erfaringer.
Som I også peger på, er STAR ved at udvikle et online strategiværktøj, Jobinvestering.dk, der skal hjælpe kommunerne med at finde ud af, hvilke investeringer
på beskæftigelsesområdet som lokalt vil have det største potentiale for at få ledige i
job. Jeg håber, værktøjet vil synliggøre, at investeringer målrettet borgere med svag
arbejdsmarkedstilknytning over årene kan være en økonomisk gevinst for kommunerne. STAR forventer, at Jobinvestering.dk vil gå i luften i første halvår af 2018.
Jeg er meget enig i, at viden om, hvad der virker, og positive erfaringer fra beskæftigelsesprojekter bør gøres mere tilgængelige og anvendelige for kommunerne.
Derfor arbejder STAR fx i øjeblikket på at sætte den viden, som Beskæftigelsesindikator-projektet (BIP) har afstedkommet, i spil i en række igangværende og kommende initiativer for udsatte borgere.
For at sætte fokus på de gode erfaringer med brugen af investeringstankegang inviterede jeg i august 2017 fire udvalgte kommuner og satspuljekredsen til et inspirationsmøde om kommunernes brug af investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet. På mødet præsenterede hhv. Hjørring, Aabenraa, Silkeborg og Ballerup Kommune deres overvejelser og oplevelser i arbejdet med investeringsstrategier. Den
klare konklusion fra de fire kommuner var, at de forventede besparelser på beskæftigelsesområdet stod til at blive cirka dobbelt så store som investeringerne. Forenklet kan man sige, at kommunerne tjente to kroner, hver gang de investerede én. Jeg
har vedlagt det orienteringsbrev, jeg efter mødet sendte til BEU, til inspiration her.
Jeres kronik, ”Investér med omtanke i ledige!” argumenterer godt for, hvorfor investeringstankegangen bør stå højt på de kommunalpolitiske dagsordener – herunder at investeringer kan tænkes sammen med flaskehalsudfordringer.
Jeg håber, at vi med udmeldingen af de beskæftigelsespolitiske mål for 2019 kan
medvirke til, at skabe de bedste betingelser for, at investeringstankegangen også
fremadrettet vil have stor politisk bevågenhed.
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