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Beskæftigelsesrådet  

 

De beskæftigelsespolitiske mål 2021 

 

Kære Lene Espersen  

 

Tak for et godt møde den 16. december, hvor vi blandt andet drøftede de beskæfti-

gelsespolitiske mål for 2021.  

 

De mål, jeg præsenterede på mødet, afspejler prioriteringer, der er vigtige for rege-

ringen. Fælles for dem er, at de alle har til formål, at få flere med i arbejdsfælles-

skabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.  

 

Jeg vil som sagt både videreføre to af målene fra 2020 og tilføje to nye, som skal 

være med til at sætte en god retning i kommunernes beskæftigelsesplaner i 2021:  

 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (nyt mål) 

2. Flere ledige skal opkvalificeres (nyt mål)  

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videre-

føres fra 2020) 

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreføres fra 2020) 

 

Det nye mål om værdig sagsbehandling har en anden karakter end tidligere mål, 

men ikke desto mindre mener jeg, at det er særdeles vigtigt, at man i kommunalbe-

styrelserne tager stilling til netop det. Det er min ambition, at alle ledige skal mø-

des med tillid, respekt og værdighed i beskæftigelsessystemet – og derfor bør kom-

munerne også forholde sig til, hvordan man sikrer borgerne det lokalt.   

 

Det andet mål er også nyt i forhold til 2020. Vi står i en situation, hvor ledigheden 

fortsat er lav, og jeg synes, at opsvinget bør udnyttes til at få de sidste arbejdsløse 

ind på arbejdsmarkedet. Kommunerne bør derfor særligt investere i opkvalificering 

af de ufaglærte ledige for at sikre, at der også er brug for dem på fremtidens ar-

bejdsmarked.  

 

Mit tredje mål videreføres fra 2020. Som vi også drøftede på mødet den 16. decem-

ber, bør der fortsat sigtes mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt 

efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser. Det vil i høj grad 

gavne integrationen, at denne gruppe får opbygget de kvalifikationer og det net-

værk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed 

forsørge sig selv. 
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Det sidste mål videreføres også fra 2020. Jeg vil gerne støtte op om de ambitiøse 

målsætninger for at få flere personer med handicap i arbejde. 

 

Der er ingen retningslinjer for, hvorvidt målene skal være kvantificerbare, men for 

de af dem, hvor er det er muligt vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i 

samarbejde med Beskæftigelsesrådets teknikergruppe efter vanlig praksis udar-

bejde indikatorer for de af målene. regler 

 

Jeg ser frem til at høre jeres mening om de fire ovenstående mål.  

Venlig hilsen 

 

 
 

Peter Hummelgaard 

 


