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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 rekrutteringspro-

blemer for virksomhederne. På den baggrund annoncerede jeg tidligere i år de be-

skæftigelsespolitiske 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 be-

skæftigelsespolitisk 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 handi-

cap kan og vil arbejde. Alligevel er det kun hver tredje person med et større handi-

cap, 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 ydelsesmodta-

gere med et større selvoplevet handicap, ind på arbejdsmarkedet. Det kan enten væ-

re 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 be-

skæftigelsesmål 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 be-

drageri 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 selvforsør-

gende.  

4) Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere akti-

vitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsat-

sen 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 Beskæftigelsesrå-

det 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 

 

 



NOTAT  
 

 

22. november 2018 

 

J.nr.  

 

Center for Arbejdsmarkedspolitik (I) 

MLD 

 

 

Bilag 1: Beskæftigelsespolitiske målsætninger for 
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1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på 

offentlig forsørgelse (videreføres – uændret beskrivelse) 

Det er regeringens ambition, at langt flere, der i dag er på offentlig forsørgelse, skal i 

beskæftigelse eller uddannelse og dermed forsørge sig selv. Det har stor 

menneskelig værdi, når flere oplever, at de kan forsørge sig selv og bidrage på 

arbejdsmarkedet, hvor deres indsats er værdsat og skaber værdi. Samtidig er 

det med til at give Danmark vækst og velstand.  

 

Det er afgørende, at kommunernes resultater måles på udviklingen i det samlede 

antal modtagere af offentlig forsørgelse, da et fald på ét område kan være udtryk for 

en stigning på andre områder. Målet skal ses i sammenhæng med den refusionsre-

form, som blev gennemført med virkning fra 1. januar 2016, hvor finansieringsbi-

draget fra staten (refusionen) er ens på tværs af ydelser, men aftrappes i takt med 

antallet af uger på offentlig forsørgelse – uafhængig af, hvilken ydelse borgeren 

modtager og hvilken indsats, der iværksættes. Med samme afsæt har regeringen i 

efteråret 2017 præsenteret et ambitiøst udspil til en markant forenkling af reglerne 

om den aktive beskæftigelsesindsats, som yderligere vil understøtte et klart resultat-

fokus i kommunerne. Der vil løbende blive fulgt op på, om kommunerne leverer de 

forventede resultater. 

 

2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

(videreføres – uændret beskrivelse) 

Jobcentrenes arbejde skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde 

den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentrene skal derfor have fokus på at under-

støtte virksomhedernes behov for rekruttering, og på en opkvalificeringsindsats, 

som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere. 

For at understøtte denne indsats har forligskredsen bag beskæftigelsesreformen 

i efteråret 2017 afsat knap 100 mio. kr. til nye initiativer, der skal målrette 

kommunernes indsats imod de områder, hvor der risiko for at opstå flaskehalse. 

 

Indsatsen skal forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og 

understøtter jobcentrerenes kerneopgave med at sikre et godt jobmatch mellem 

ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov. God virksomhedsservice er også 

en tværkommunal opgave, hvor jobcentrene igennem et effektivt og systematisk 

samarbejde med hinanden understøtter virksomhedernes rekruttering på tværs af 

kommunegrænserne. For virksomhederne er det afgørende, at de kan få den rigtige 

arbejdskraft på det rigtige tidspunkt - ikke hvilken kommune de ledige bor i. For at 

understøtte virksomhedsservice, der også er en tværkommunal opgave, vil Styrel-

sen for Arbejdsmarked og Rekruttering følge op på udviklingen regionalt og natio-

nalt. 
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3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsør-

gende (videreføres – uændret beskrivelse) 

Kommunerne står over for en historisk udfordring med at modtage og integrere de 

nye flygtninge og familiesammenførte. Det er derfor afgørende, at integrationsind-

satsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt 

efter, at 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. 

 

Regeringen har derfor i foråret 2016 indgået en topartsaftale med kommunerne 

om et styrket integrationsprogram, hvor den virksomhedsrettede indsats sættes i 

fokus og fremrykkes. Ligeledes har regeringen og arbejdsmarkedets parter 

indgået en trepartsaftale, der udover en række af initiativerne i topartsaftalen, 

indeholder et initiativ om en ny integrationsgrunduddannelse (IGU). Integrations-

grunduddannelsen udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked for 

flygtninge og familiesammenførte, der ikke med det samme kan leve op til de 

krav, der stilles på det danske arbejdsmarked. 

 

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere 

aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse (videreføres – 

uændret beskrivelse) 

Der skal fokus på at få flere jobparate personer på kontanthjælp i beskæftigelse, og 

flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver jobparate eller kommer i be-

skæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på, at indvandrerkvinder 

kommer i beskæftigelse.  

 

På landsplan er der 86.000 kontanthjælpsmodtagere og 25.000 integrationsydel-

sesmodtagere i januar 2017 (fuldtidspersoner), hvoraf henholdsvis godt 26.000 og 

13.000 er jobparate, svarende til henholdsvis ca. 30 pct. og 52 pct. Virksomhederne 

efterspørger i stigende grad arbejdskraft, og der er behov for, at kommunerne i 

højere grad påtager sig opgaven med at levere arbejdskraft til virksomhederne. 

Samtidig med, at flere jobparate kommer i job, er der behov for, at andelen af akti-

vitetsparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere flyttes tættere på ar-

bejdsmarked. På tværs af kommunerne er der stor variation i andelen af jobparate 

ydelsesmodtagere, hvilket tyder på, at der er et stort potentiale for, at flere kontant-

hjælpsmodtagere kan flyttes tættere på job. 

 

5. Udsatte ledige skal have en indsats (videreføres – uændret beskrivelse) 

Kommunerne skal være med til at sikre resultater – ikke mindst ved at sørge for, at 

særligt udsatte ledige får en indsats og ikke overlades til langvarig passiv forsørgel-

se. Flere kommuner giver i dag ikke udsatte ledige den hjælp til at komme tættere 

på arbejdsmarkedet, som de ifølge lovgivningen har krav på. For eksempel har 

mere end 27.000 borgere i Danmark været på kontanthjælp i fem år eller længere, 

selvom kontanthjælp i udgangspunktet er en midlertidig ydelse. Med udspillet om 

en mere enkel og mindre bureaukratisk beskæftigelsesindsats får kommunerne 
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mere frihed til at tilrettelægge indsatsen. I den forbindelse er det afgørende for 

regeringen, at hånden holdes under vores udsatte borgere, så de ikke kommer i 

klemme i beskæftigelsesindsatsen. 

 

6. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (nyt mål) 
Det går godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har aldrig været højere. 

Alligevel viser SFI (i dag VIVE) seneste rapport om handicap og beskæftigelse for 

2016, at det kun er hver tredje person med et større handicap, der er i job mod knap 

8 ud af ti blandt personer uden handicap. Samtidig viser tallene, at en væsentlig 

andel af personer med handicap uden beskæftigelse vurderer, at de har en arbejds-

evne. Det er derfor vigtigt, at der i kommunerne sættes fokus på at øge beskæftigel-

sen blandt personer med handicap. 

 

Målsætningen er, at frem til 2025 skal ca. 15 procent af midlertidige ydelsesmodta-

gere 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 per-

soner kommer i beskæftigelse.  
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