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Kære Lene Espersen
Tak for et godt og konstruktivt møde d. 13. december, hvor jeg blandt andet fortalte om mine ambitioner for de beskæftigelsespolitiske mål for 2020. Som sagt mener jeg, at de store initiativer, der er blevet gennemført de seneste år på beskæftigelsesområdet, bør afspejles i målene.
Med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen giver vi blandt andet kommunerne
langt større frihed til at planlægge indsatsen for de ledige. Fremover kan indsatsen i
kommunerne i højere grad tilrettes med udgangspunkt i den enkelte borger. Der er
også blevet lanceret et benchmarksystem, som skal give indsigt i kommunernes
indsats på beskæftigelsesområdet, og som kan danne grundlag for blandt andet
skærpet opfølgning overfor de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar. Derudover har vi indgået en aftale, der forenkler og skærper sanktionsreglerne, og som
betyder, at snyd og misbrug af systemet vil få mærkbare konsekvenser.
De ovenstående initiativer træder i stedet for det, der har været formålet med flere
af de beskæftigelsespolitiske mål fra tidligere år, og sætter stærke pejlemærker for
den fremadrettede beskæftigelsesindsats.
Jeg mener derfor, at følgende mål tre mål vil sætte en god retning for nogle af de
vigtigste og mest relevante indsatsområder i kommunerne i 2020:




Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Det er fortsat relevant, at fastholde jobcentrenes fokus på, at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet
virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere. Derudover skal integrationsindsatsen sikre, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer
og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet
og dermed forsørge sig selv. Slutteligt er det vigtigt, at kommunerne får et større
fokus på at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap.
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Jeg vedlægger et notat med en mere uddybende beskrivelse af de enkelte mål og
ser frem til at høre jeres mening, og om I vurderer, at der er brug for et yderligere
mål.

Venlig hilsen

Troels Lund Poulsen
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