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BER’s indstilling om de beskæftigelsespolitiske mål for 2019
Beskæftigelsesrådet (BER) ser en fortsat udvikling på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse og en
ledighedsudvikling præget af fald, men også stigninger for visse grupper. Derfor er det BER’s vurdering, at
et helt centralt fokuspunkt for beskæftigelsesindsatsen er at forebygge og forhindre mangel på kvalificeret
arbejdskraft. Udviklingen giver også mulighed for at få personer på kanten af arbejdsmarkedet med.
Indsatsen i kommunerne skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov for nye medarbejdere og på det
grundlag understøtte, at ledige kommer i job eller uddannelse.
BER finder også, at det for 2019 vil være hensigtsmæssigt i størst muligt omfang at videreføre de mål, som
blev fastsat i 2018. Det understøtter et mere langsigtet perspektiv i bestræbelserne på at opnå resultater i
kommunerne.
BER er derfor enig i beskæftigelsespolitiske mål for 2019, som sætter fokus på at sikre virksomhederne den
nødvendige og kvalificerede arbejdskraft og et fokus på, at flere mennesker på offentlig forsørgelse opnår
beskæftigelse eller uddannelse. BER deler også vurderingen af, at det kan være hensigtsmæssigt at sætte et
særligt fokus på udvalgte grupper som flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og udsatte ledige.
BER er ligeledes enig i, at der ligger en særlig opgave for jobcentrene i at sikre, at kontanthjælpsmodtagere
bringes i job eller tættere på arbejdsmarkedet.
Til de seks konkrete forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen, som ministeren præsenterede for BER den
14. december 2017, har BER følgende bemærkninger:
Mål 1 BER deltager meget gerne i en dialog med ministeren om fastsættelse af resultatmål for
kommunernes indsats som led i forenklingerne i reglerne om den aktive beskæftigelsesindsats.
Mål 2 BER vil med interesse følge med i, hvilke resultater som opnås ved at målrette kommunernes
indsats i mod områder med risiko for, at der opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet.
Mål 3 Efter BER’s vurdering bør det tydeliggøres, at mål 3 har fokus på familiesammenførte til
flygtninge, og at formålet må være at få flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til at
være selvforsørgende igennem deres deltagelse i beskæftigelse eller uddannelse.
Mål 4 BER finder, at målet også bør indeholde et fokus på, at kontanthjælpsmodtagere bliver
opkvalificeret og herunder kommer i ordinær SU-berettiget uddannelse.
Mål 5 Efter BER’s vurderinger er målet svært kvantificerbart, men af hensyn til kontinuitet tilslutter
BER sig målet.

Mål 6 BER tilslutter sig målet og lægger vægt på, at alle borgere med langvarig forsørgelse få en
helhedsorienteret, målrettet og individuelt tilpasset indsats og at der måles og følges op på om
indsatsen bringer dem tættere på arbejdsmarkedet. BER finder, at det er for upræcist i forhold
til kommunernes indsats at tale om at ”holde hånden under udsatte borgere” og undgå, at
borgere kommer ”i klemme” i beskæftigelses-indsatsen. BER finder, at intentionen i
udsagnene bør omsættes i konkrete indikatorer for målet. BER noterer sig desuden, at
ministeren ser et nyt mål om indsats for udsatte ledige i tæt sammenhæng med en mere
forenklet lovgivning om beskæftigelsesindsatsen.
BER deltager gerne i en drøftelse om udmøntningen af indikatorerne for målene.
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