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De beskæftigelsespolitiske mål for 2019

Kære Lene Espersen
Først og fremmest tak for, at Beskæftigelsesrådet tager ansvar for den beskæftigelsespolitiske dagsorden og for jeres brev af den 9. februar 2018 med bemærkninger
og indstillinger til de beskæftigelsespolitiske mål for 2019.
Det er glædeligt, at rådet er enigt med mig i vigtigheden af at forebygge mangel på
kvalificeret arbejdskraft, ligesom jeg sætter pris på rådets understregning af, at udviklingen skal bruges til, at udvalgte grupper som flygtninge og udsatte ledige på
kanten af arbejdsmarkedet nyder godt af fremgangen.
Før jeg udmelder de nye mål for 2019, er det vigtigt kort at gøre status for, hvordan
det gik med de beskæftigelsespolitiske mål for 2017:


Der har været en mindre stigning i andelen af virksomheder, som samarbejder
med jobcentret.
 Kommunerne har fastholdt deres resultater i forhold til målene om, at hjælpe
flere unge i arbejde
 Det samme gælder i forhold til at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på arbejdsmarkedet
 Flere flygtninge og familiesammenførte er blevet selvforsørgende. Andelen af
flygtninge og familiesammenførte, der er selvforsørgende, er næsten fordoblet i
perioden fra november 2015 til november 2017.
Jeg har desuden vedlagt en rapport med nøgletal for beskæftigelsesindsatsen fra
december 2017 hvori ovenstående resultater også fremgår.
Det glæder mig, at BER kan tilslutte sig de seks beskæftigelsespolitiske mål, som
jeg annoncerede på seminaret med rådet den 14. december 2017.
Jeg synes, det er fornuftigt at tydeliggøre, at målet om flygtninge og familiesammenførte (mål 3) drejer sig om familiesammenførte til flygtninge. Jeg har på den
baggrund justeret målet. Derudover påpeger I, at målet om at få flere kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse (mål 4) også bør indeholde fokus på, at kontanthjælpsmodtagere bliver opkvalificeret. Det, synes jeg, imidlertid allerede er dækket
af, at det af målet fremgår, at flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal
være jobparate. Jeg har dog tilføjet til mål 4, at der bør være et særligt fokus på at
få indvandrekvinder i beskæftigelse, idet denne gruppe især er udsat..
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I forhold til at måle på bekæmpelsen af socialt bedrageri (mål 5) er jeg opmærksom
på, at der ikke umiddelbart er tilgængelige data, der i fuld udstrækning understøtter
målet. Ikke desto mindre mener jeg, at målet er vigtigt - og jeg ved, at Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering vil komme med et godt oplæg til indikatorer for
målet.
Endelig kan jeg fortælle, at jeg har besluttet at tilføje et mål om, at flere ledige med
handicap skal i beskæftigelse.
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.
De beskæftigelsespolitiske mål for 2019 bliver 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 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
7) Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
Med målene sikres et langsigtet perspektiv på at fremme kommunernes beskæftigelsesindsats. Målene er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.
De 6 første mål udmeldes nu til kommunerne. Før det 7. mål udmeldes vil regeringen formulere et mere præcist mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse. I vil naturligvis blive orienteret så snart dette falder på plads.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil efter sædvanlig praksis invitere
BER’s teknikergruppe til at drøfte indikatorerne for de syv beskæftigelsespolitiske
mål inden deres offentliggørelse på jobindsats.dk. Jeg er glad for, at rådet også involverer sig i denne del af processen.

Venlig hilsen

Troels Lund Poulsen
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