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Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i kommunerne, udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for
beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som skal danne udgangspunkt for
kommunernes beskæftigelsesplaner.
Kommunerne har mulighed for at adressere andre lokale udfordringer, samt arbejde med målene på den måde, som er mest relevant for det enkelte jobcenter.
STAR udmelder på baggrund af hvert mål nogle indikatorer, som kan bruges som
pejlemærker for målenes udvikling. STAR stiller indikatorerne til rådighed på jobindsats.dk, som de enkelte kommuner kan benytte som supplement til den lokale
opfølgning på indsatsen.
Forslag til beskæftigelsespolitiske mål for 2017
Nedenfor er der angivet forslag til fire beskæftigelsespolitiske mål for 2017, der
understøtter regeringens og beskæftigelsesministerens udmeldinger på beskæftigelsesområdet, herunder ambitionen om at få flere i arbejde og at opkvalificere arbejdsstyrken for at matche virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.
De beskæftigelsespolitiske mål sætter fokus på de områder, hvor der er særligt
behov for ekstra indsats og fokus i kommunerne og jobcentrene i 2017.
1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal i højere grad understøtte en effektiv rekruttering af den nødvendige arbejdskraft. Jobcentene skal
samtidig have fokus på en målrettet opkvalificering, så ledige, herunder
langtidsledige, kan få de kompetencer, der er efterspurgt af virksomhederne.
Begge dele bidrager til at forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og understøtter jobcentrerenes kerneopgave med at sikre et
godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov.
Et styrket samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne kan samtidig
understøtte indsatsen for, at flere kommer i virksomhedsrettede tilbud, herunder nyankomne flygtninge og familiesammenførte og andre borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.
2. Flere unge skal have en uddannelse

Der skal fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær
uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i
beskæftigelse. Uddannelse kan i den henseende også opnås via læring gennem et arbejde.
For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssig behov, herunder unge med funktionsnedsættelse, skal der være den nødvendige hjælp
og støtte til at opnå en uddannelse.
Indsatsen skal bygge bro mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner og
understøtte, at flere unge får de afgørende forudsætninger for at fastholde
en varig tilknytning til arbejdsmarkedet – nu og i fremtiden.
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

Det er afgørende, at kommunerne understøtter langvarige kontanthjælpsmodtagere med aktiv hjælp til at komme i job og blive selvforsørgende, fx
gennem målrettet jobformidling og virksomhedsrettede forløb.
Med indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, har regeringen indført en mærkbar økonomisk gevinst ved at skifte kontanthjælpen ud
med en arbejdsindkomst i den lave ende af lønskalaen.
Det er samtidig vigtigt, at kommunerne sikrer målrettet hjælp og støtte til
mennesker med komplekse udfordringer eller markant nedsat arbejdsevne,
så de ved hjælp af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats kan genvidste
fodfæstet på arbejdsmarkedet.
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Kommunerne står over for en historisk udfordring med at modtage og integrere de nye flygtninge og familiesammenførte, som forventes at øge
Danmarks befolkning med ca. 100.000 personer frem mod 2020.
Samtidig ved vi, at en vellykket integration af flygtninge og familiesammenfør- te først og fremmest går igennem arbejdsmarkedet.
Det er derfor afgørende, at integrationsindsatsen sigter mod, 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 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 indgået en trepartsaftale om en ny integrationsgrunduddannelse (IGU), som udgør en trædesten til det almindelige arbejdsmarked
for flygtninge og familiesammenførte, der ikke med det samme kan leve op
til de høje krav, der stilles på det danske arbejdsmarked.
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