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RAR Sydjylland: Står vi sammen, klarer vi også COVID-19 

Sjældent har situationen på arbejdsmarkedet ændret sig så hurtigt, som det vi nu ser som følge af 
COVID-19. Antallet af nytilmeldte ledige i RAR Sydjyllands område er i de seneste dage steget med 
3-4 gange så mange, som vi har været vant til. Nogle kommuner er ramt særlig hårdt, men ingen 
går fri. 

Heldigvis har Regeringen og et enigt folketing reageret hurtigt og gennemført en række ordninger 
til afbødning af de værste virkninger for virksomhederne, de ansatte og de mange, som desværre 
er blevet ledige.  

Regionalt vil vi i RAR Sydjylland gøre, hvad vi kan for at bakke op om de afbødeforanstaltninger, 
som den nye lovgivning åbner op for. Varslingspuljen er netop forhøjet med 10 mio. kr., og vi er 
parate til at bringe dem i spil, hvor de kan gøre en forskel.  

I RAR Sydjylland har vi hidtil haft særdeles gode erfaringer med den ”sydjyske model”, hvor ar-
bejdsmarkedets parter går sammen om at tage ansvar for indsatsen. Nu er situationen en anden 
på arbejdsmarkedet, men opfordringen er den samme: Arbejdsmarkedets parter kan stadig gøre 
en forskel, når de står sammen om opgaven. 

Konkret har vi derfor taget afsæt i den ”sydjyske model” og fortsat det gode samarbejde med Ho-
resta og 3F omkring hotel- og restaurationsområdet. Rybners, i samarbejde med flere uddannel-
sesinstitutioner, udbyder et opkvalificeringsforløb som online-undervisning, hvor de ansatte kan 
sidde hjemme og dygtiggøre sig. Virksomhederne får dækket lønudgifterne til medarbejdernes 
løn, via VEU-godtgørelse og kompetencefonde, og samtidig er de ansatte og virksomhederne ru-
stet med opdateret faglig viden til tiden efter COVID-19.  De første 30 ansatte i branchen er alle-
rede i gang.  

Et lignende tiltag er igangsat inden for olie- & gas-området, hvor de ansatte medarbejdere er til-
meldt undervisning inden for almene kompetencer, men også mere fagspecifikke kurser rettet 
mod branchen  

I RAR Sydjylland vil i den kommende tid følge udviklingen inden for alle brancher tæt, således at 
der kan igangsættes forløb efter den ”sydjyske model”, hvis det er nødvendigt. Ikke alle brancher 
påvirkes på samme tid af COVID-19, og derfor er det nødvendigt løbende at justere og være i 
stand til at agere på nye behov.  

Vi opfordrer virksomheder til at benytte de muligheder, der er for opkvalificering af medarbejdere 
via online-kurser, som et alternativ til hjemsendelse og afskedigelser. På den måde kan virksom-
hed og medarbejdere stå stærkere med nye kompetencer, når vi kommer ud på den anden side af 
krisen. Med brug af ordninger som VEU-godtgørelse og kompetencefonde er det også økonomisk 
et reelt alternativ for virksomhederne. På RAR Sydjyllands hjemmeside er der igangsat en afdæk-
ning af de online-kurser, som kan benyttes, og listen vil dagligt blive opdateret.  
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Marita Geinitz 

Formand for RAR Sydjylland 

 

Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i 
Sydjylland, Marita Geinitz, LO tlf.: 21646078.  

På www.star.dk kan borgere, virksomheder, kommuner og a-kasser finde informationssider om de forskellige ordnin-
ger samt eksempler på spørgsmål-sva, om, hvordan de kan anvendes. Oversigt over online kurser:  

https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-sydjylland/rar-sydjyllands-arbejde-med-
jobrettet-voksen-og-efteruddannelse/oversigt-over-online-kurser-i-sydjylland/ 

 

Bilag: Den seneste udvikling på det sydjyske arbejdsmarked 

 
 

Nytilmeldte og afmeldte ledige fra 9.-26. marts. Samlet antal tilmeldte pr. 26. marts. Udviklingen i 
antal tilmeldte siden 8. marts sammenholdt med den gennemsnitlige udvikling i samme periode 
2015-2019. Fordelt på kommuner i RAR-Sydjylland 

 

Kilde: Jobindsats https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx 

 

Område Nytilmeldte fra Afmeldte fra Tilmeldte i alt pr. Ændring i tilmeldte Ændring i tilmeldte 
9. marts 2020 9. marts 2020 statusdato 2020 2015-2019 

~ 

Sydjylland 5.684 2.1 49 19.1 19 22,7 % -4,1 % 

Esbjerg 831 276 3.1 26 21 ,6 % -4,4 % 

Vej le 800 292 2.792 22,2 % -3,8 % 

Kolding 760 295 2.421 23,8 % -2,1 % 

Sønderborg 497 232 1.836 16,9 % -2,9 % 

Fredericia 389 165 1.514 17,4 % -2,2 % 

Haderslev 426 176 1.445 20,9 % -3,0 % 

Aabenraa 400 138 1.410 22,8 % -3,6 % 

Varde 391 151 1.1 43 26,6 % -7,5 % 

Vej en 401 119 974 40,8 % -5,8 % 

Tønder 276 118 943 20,1 % -7,0 % 

Middelfart 300 102 851 30,3 % -6,4 % 

Bi llund 196 77 573 26,2 % -8,5 % 

Fanø 17 8 91 11 ,0 % -7,6 % 

Tilmeldte i alt 
pr. 26. marts 2020 

Ændring i antal tilmeldte 
fra 8. marts til 26. marts 2020 
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