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København, den 5. februar 2019

Kære Troels Lund Poulsen
Tak for brevet fra den 10. januar 2019 om de beskæftigelsespolitiske mål for 2020.
Vi synes også, at det var et godt møde den 13. december, hvor vi fik lejlighed til at drøfte nogle af de
udfordringer, vi ser på arbejdsmarkedet. Vi deler også ambitionen om, at såfremt det kan lykkes at reducere
omfanget af disse ubalancer, vil flere komme ind på arbejdsmarkedet og virksomhederne få adgang til at
kunne ansætte flere medarbejdere.
I forhold til udspillet til ministermål for 2020 afspejler de tre mål vores drøftelser. Vi kan derfor anbefale
ministeren at gå videre med de tre mål over for kommunerne. Efter BER’s opfattelse bidrager et færre antal
mål til, at der sendes et mere tydeligt signal til kommunerne om de nationale prioriteringer.
Til de enkelte mål har BER følgende kommentarer:
Mål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
BER skal i tilknytning til ministermålet opfordre til at følge uddannelsesindsatsen til ledige tæt, således at det
bliver muligt at følge op på, i hvilken gradledige modtager uddannelse og opkvalificering, der bringer den
pågældende i arbejde eller flytter den pågældende tættere på arbejdsmarkedet.
Mål 2: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
BER finder det væsentligt at understøtte en positiv udvikling i at få integreret flygtninge og
familiesammenførte i job på det danske arbejdsmarked. Derfor er BER helt enig i at få fremhævet dette
område som et nationalt højt prioriteret indsatsområde for kommunerne og de øvrige aktører på
arbejdsmarkedet. BER vil i forbindelse med indsatsen over for flygtninge og familiesammenførte have en
særlig opmærksomhed på, i hvilken udstrækning det lykkes at få flere kvinder ind på arbejdsmarkedet.
Mål 3: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
For at understøtte kommunerne i at tilrettelægge indsatsen bedst muligt finder BER det vigtigt, at ministeren
fortsætter arbejdet med at tilvejebringe et bedre datagrundlag på handicapområdet. Der er behov for et større
kendskab til, hvilken arbejdsmarkedsstatus personer, som vurderer, at de har en arbejdsevne, har, f.eks. om
de er dagpengemodtagere, ledige på kontanthjælp eller uden for arbejdsstyrken.

Med venlig hilsen

Lene Espersen

