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Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2018

I løbet af de senere år har flere personer fået fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed adgang til at forsørge sig selv.
Det er en positiv udvikling, som vi skal gøre alt for at understøtte ved blandt andet
at fokusere beskæftigelsesindsatsen og opkvalificeringsmulighederne, så virksomhederne får adgang til den kvalificerede arbejdskraft, som efterspørges. Ligeledes
ønsker jeg, at vi sætter ind med en styrket indsats imod socialt bedrageri og fejludbetalinger af ydelser.
På denne baggrund udmelder jeg fem beskæftigelsespolitiske mål, som den overordnede retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats på tværs af landet i 2018:
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.
Målene understøtter de områder, hvor der efter min mening er et særligt behov for
en styrket indsats i det kommende år, ikke mindst set i lyset af de seneste års reformer og regeringens nyeste initiativer på beskæftigelsesområdet.
For at understøtte kommunernes arbejde med de beskæftigelsespolitiske mål vil
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med Beskæftigelsesrådet drøfte indikatorer, som vil blive stillet til rådighed på Jobindsats.dk til at supplere den lokale opfølgning på indsatsen.
Målene skal som udgangspunkt i kommunernes beskæftigelsesplaner, men der er
også mulighed for at tilpasse dem til de lokale udfordringer og opstille de indikatorer, som er mest relevante for det enkelte jobcenter.
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Jeg ser frem til, at alle kommuner med udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske
mål for 2018 vil arbejde på for en beskæftigelsesindsats til gavn for borgere og
virksomheder.

Venlig hilsen
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