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Februar 2021 

 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn: Her mødes kommuner, arbejdsgivere og arbejdstagere 

Kompetenceudvikling af arbejdsstyrken om
fatter både ledige og beskæftigede 

Vi har henover årsskiftet haft en 
stigning i antal tilmeldte ledige. Det 
kan umiddelbart vække bekymring, 
men der er sædvanligvis en stigning 
i ledigheden i vinter-månederne. 
Stigningen er altså ikke alene en 
følge af den 2. nedlukning af sam
fundet. Der er kun et mindre fald i 
antal nyopslåede stillinger og hel
digvis er smittetallet faldende. En 
delvis genåbning er forhåbentlig in
den for rækkevidde – også i forhold 
til beskæftigelsesindsatsen og op
kvalificering på normale vilkår. 

-

-

-

-

Stigningen i antallet af til
meldte ledige forventer vi snart 
afløst af fald 

-

Derimod kan stigningen i antallet af 
langtidsledige bekymre, og det er en 
udvikling, vi skal holde øje med. Vi 
ved fra finanskrisen, at det kan være 
svært for langtidsledige at komme 
tilbage i job, når situationen vender.  
 
Både for langtids- og øvrige ledige er 
det vigtigt at vedligeholde og ud
bygge kompetencerne, så de holder 
trit med de stigende krav på arbejds
markedet. Mulighederne for opkva
lificering er løbende blevet forbedret 
og senest med stimulipakken.  

-

-
-

 
Stimulipakken vedr. også be
skæftigelsesindsatsen 

-

Jobrotationsordningen er eks. blevet 
lettere tilgængelig for ledige som vi
karer for beskæftigede på opkvalifi
cering. Hvor der før var et krav om 
en ledighedsancienntet for vikarer 
på mindst 6 måneder er det nu sat 
ned til 3 måneder. 

-
-

 

Vi får brug for flere faglærte i de kommende år til bl.a. den grønne omstilling.  

Indsatsen for ordblinde og læse
skrive- og regnesvage er styrket 
med 50 mio. kr., og en særlig vars
lingspulje er målrettet mindre Co
rona-ramte virksomheder.  

-, 

-
-

 
Uddannelsesløft på 110 pct. af dag
pengesatsen er styrket med 120 
mio. kr. til rekruttering af SOSU-as
sistenter og til grønne jobs. 

-

-

Vi står stærkt i beskæftigelsesind
satsen med de mange nye, udvidede 
og forbedrede opkvalificeringsord
ninger, og det gælder også Rådets 
egen regionale uddannelsespulje. 
Det er blot at bringe dem i spil! 

-

-

 
Den regionale uddannelses
pulje er mere end fordoblet i 
2021, og målgruppen er udvi
det  

-

-

RAR Fyn indledte på mødet i januar 
arbejdet med positivlisten for den 
regionale uddannelsespulje, som 
bliver gældende fra 1. april. Vi har 

  
      
    

     
     

       
   

   
   

   
   
     

     
     
    

      
     

    
     

      
    

    
     
    

 
 
                                                                                                             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bl.a. opmærksomhed på den 
grønne omstilling, som ud over fle
re faglærte også vil forudsætte ef
teruddannelse med kompetencer 
inden for eks. energirenovering.   

-
-

 
Behovet for efteruddannelse 
omfatter også de beskæftigede 
De fleste i arbejdsstyrken er trods 
alt i job, og derfor er det så vigtigt, 
at virksomhederne indtænker lø
bende efteruddannelse af deres 
medarbejdere.  

-

 
Det er Rynkeby Maskinfabrik et 
godt eksempel på, og direktør 
Hans-Christian Schmidt fortalte på 
Rådets møde i januar om virksom
hedens erfaringer med efteruddan
nelse af medarbejdere. Det kan I 
læse mere om på side 2. 

-
-

 

Med venlig hilsen 
Stig Møller 

Formand for Det Regionale  
Arbejdsmarkedsråd Fyn 

 
 

Læs om RAR Fyns arbejde her 
 

-

         

https://rar-bm.dk/rar-fyn/
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Rynkeby Maskinfabrik: Erfaringer med brug af 
målrettet opkvalificering 

RAR Fyn blev på mødet den 26. ja
nuar præsenteret for Rynkeby Ma
skinfabrik. Virksomheden er un
derleverandør inden for metalin
dustrien og procesudvikler og pro
ducer er mask inbear bejdede  kom
ponenter i kompleks form til pum
per, vandbehandling mv.  

-
-
-
-
-
-
-

Virksomheden er ikke gået helt fri 
af Corona-krisen, men har udnyt
tet situationen til en målrettet op
kvalificering af medarbejderne. 
Direktør Hans-Christian Schmidt 
fortalte på mødet med Råder om de 
erfaringer virksomheden har gjort 
med de kursusforløb, der er gen
nemført. 

-
-

-

Rynkeby Maskinfabrik er en 
126 år gammel familieejet virksom
hed. Virksomheden har p.t. 40 
medarbejdere, hvoraf de fleste er 
faglærte industriteknikere. P.t. er 
der 5 lærlinge, heraf 3 voksenlær
linge i virksomheden. Rynkeby Ma
skinfabrik er desværre også blevet 
ramt af Corona-krisen med ned
gang i omsætningen. Frem for af
skedigelser eller arbejdsfordeling 
besluttede virksomheden i stedet at 
sende medarbejderne på efterud
dannelse. 

-

-
-

-
-

-

I efteråret har medarbejderne på 
skift været på aftalt uddannelse un
der Industriens Kompetenceudvik
lingsfond (IKUF). Der har været 3 
ugers virksomhedsforlagt kursus 
med FVU Digital med forudgående 
screening for i alt 24 medarbejdere 
og i forlængelse heraf 2 ugers FVU 
Matematik.  

-
-

 
Herudover har der været 2 ugers 
faglige CAD/CAM-kurser på Syd
dansk  Erhvervsskole. Egentlig var 

-

der også planlagt et LEAN-kursus, 
men desværre måtte det aflyses 
pga. Corona-situationen.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Rynkeby Maskinfabrik er specialist i spontagende bearbejdning af metal 

 
Kursusaktiviteteten har betydet, 
at virksomheden kunne fastholde 
medarbejderne på en økonomisk 
forsvarlig måde, hvor alternativet 
ville have været afskedigelser eller 
arbejdsfordeling.  
 
Hans-Christian Schmidt po
interede, at virksomheden 
havde fået god og hjælpsom 
rådgivning fra både IKUF, STAR 
og uddannelsesinstitutionerne. 
Der havde været en hurtig og ef
fektiv opstart af kurserne, og med
arbejderne havde været positive 
over for at deltage i kurserne.  

-

-
-

 
Erfaringerne er dog også, at 
kursusforløbene kan blive 
endnu bedre på visse områder. 
Hans-Christian Schmidt nævnte 
bl.a. det faglige niveau for de al
mene kurser, der gerne må være 
højere, når der er tale om under
visning af faglærte industritekni
kere.  

-

-
-

 
         

Desuden havde medarbejderne 
under de faglige kurser oplevet, at  
software/værktøjer på skolen ikke 
var den nyeste version.  
 
Udvalget af kurser på positivlisten 
for aftalt uddannelse under IKUF 
er stort og godt, men er begrænset 
til max. 2 uger, som skal være 
booket samtidigt. Man må kun 
booke én gang inden for en 5-års 
periode. Og man må ikke krydse 
mellem fagområder.  
 
Der er færre begrænsninger på 
den selvvalgte uddannelse under 
IKUF. Men det benyttes meget 
lidt, da kun få medarbejdere kan 
overskue systemet og selv ansøge 
om uddannelse, hvilket de skal, 
når der er tale om selvvalgt ud
dannelse.  

Hjælp til rekruttering og opkvalificering af medarbejdere – Ring: 72 200 350 
         Vejledning og hjælp om handicapkompenserende ordninger – Ring: 3396 3737 

https://star.dk/til-virksomheder/faa-landsdaekkende-virksomhedsservice/
https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/handicapkompenserende-ordninger/
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