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Til chefer og medarbejdere i jobcentre 

 
Kære alle 

 
Sammen med resten af regeringen vil jeg gerne udvikle beskæftigelsespolitikken, 
så den i højere grad passer til den virkelighed, vi har i dag, og løser de udfordrin-
ger, vi står over for. Både på den korte og den lidt længere bane.    
 
Regeringen har netop igangsat en udredning af beskæftigelsesindsatsen, der skal 
endevende indsatsen til ledige. I første omgang er det indsatsen til arbejdsmarkeds-
parate ledige, hvor anbefalingerne ventes klar i efteråret. Dernæst tager udrednin-
gen fat i de ikke-arbejdsmarkedsparate – blandt andet kontanthjælpsmodtagere i 
matchgruppe 2 og 3 og borgere på sygedagpenge.  
 
Det er mit klare mål som beskæftigelsesminister, at vi får en beskæftigelsespolitik, 
hvor der er fokus på uddannelse og lediges kvalifikationer, hvor der er et tættere 
samarbejde mellem erhvervsliv, jobcentre og a-kasser, og hvor det enkelte menne-
ske er i centrum. Samtidig er det vigtigt for mig, at vi finder varige løsninger, hvor 
vi får rammerne for beskæftigelsesindsatsen, blandt andet lovgivning og refusioner, 
og jeres kompetencer til at spille sammen på en bedre måde. 
 
I gør hver dag et kæmpe stykke arbejde og en vigtig indsats for at hjælpe ledige i 
job. Jeres indsats er helt afgørende for mange mennesker, som står i en svær situa-
tion. Jeg er fuldt ud klar over, at I arbejder under nogle rammer, der ikke altid er 
gode nok. Rammerne for jeres arbejde er og bliver et politisk ansvar. Det ligger 
mig meget på sinde, at I får nogle ordentlige vilkår, så I kan have den tætte kontakt 
i dagligdagen til både den enkelte ledige og det private erhvervsliv – og ikke 
mindst sørge for, at der bliver skabt en sammenhæng mellem dem.  
 
En ny beskæftigelsesindsats, nye refusioner og ændret lovgivning, som jobcentrene 
hører under, er alle højt prioriterede opgaver. Men det er ikke nogle nemme opga-
ver, vi er gået i gang med, for der findes ingen simple løsninger. I den kommende 
tid kommer jeg derfor også til at trække på de erfaringer, I gør jer i dagligdagen. 
Jeres erfaringer med en mere målrettet og intensiv virksomhedsindsats og samar-
bejde med a-kasserne om at hjælpe dagpengemodtagere er værdifulde. For det er 
den vej, vi skal gå. Derfor er det også erfaringer, som vi alle kan lære meget af.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Mette Frederiksen 


