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Beskæftigelsespolitiske mål for 2019

CVR 10172748

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer
Det går fortsat fremad på det danske arbejdsmarked. Vi skal bruge fremgangen til
at få flere i arbejde, og vi skal forebygge, at fremgangen skaber rekrutteringsproblemer for virksomhederne. På den baggrund annoncerede jeg tidligere i år de beskæftigelsespolitiske mål for 2019.
Ved annonceringen bekendtgjorde jeg, at regeringen i 2018 ville komme med et
handicappolitisk udspil, og at jeg i den i den forbindelse ville udmelde et nyt beskæftigelsespolitisk mål for personer med handicap.
Regeringen og satspuljekredsen er i forbindelse med satspuljeaftalen for 2019 på
beskæftigelsesområdet blevet enige om en række initiativer, der skal sikre, at flere
mennesker med handicap kommer i job og uddannelse. Mange ledige med handicap kan og vil arbejde. Alligevel er det kun hver tredje person med et større handicap, der er i job, og der florerer fortsat mange fordomme om, hvad personer med
handicap kan bidrage med.
Som tilføjelse til de beskæftigelsespolitiske mål for 2019, udmelder jeg derfor et
nyt beskæftigelsespolitisk mål for 2019 om, at flere personer med handicap skal i
beskæftigelse.
Målsætningen er, at frem til 2025 skal ca. 15 procent af midlertidige ydelsesmodtagere med et større selvoplevet handicap, ind på arbejdsmarkedet. Det kan enten være i ordinær beskæftigelse eller i et fleksjob. Det svarer til, at cirka 13.000 personer
kommer i beskæftigelse.
I overensstemmelse med regeringens afbureaukratiseringsreform vil det nye beskæftigelsesmål om personer med handicap erstatte det tidligere udmeldte mål om
bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger, således at det samlede antal
beskæftigelsespolitiske mål ikke forøges. Kommunernes indsats overfor socialt bedrageri og fejludbetalinger er naturligvis fortsat helt central selvom den ikke indgår
blandt de beskæftigelsespolitiske mål, og jeg kan henvise til, at regeringen den 16.
november har indgået Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol
med snyd og færre fejludbetalinger, som indeholder en række tiltag til gavn for
kommunernes indsats på området.
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De endelige 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) Udsatte ledige skal have en indsats
6) Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
For at understøtte kommunernes arbejde med de beskæftigelsespolitiske mål vil
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med Beskæftigelsesrådet drøfte indikatorer for de nye mål, som vil blive udstillet på Jobindsats.dk med
henblik på at understøtte den lokale opfølgning på indsatsen.
Jeg ser meget frem til at følge kommunernes beskæftigelsespolitiske resultater tæt
ud fra 2019 målene.

Venlig hilsen

Troels Lund Poulsen
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