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REFERAT 

af virtuelt møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland 

9. marts 2021 kl. 13.00-15.00

Deltagere: Marita Geinitz, Lene Stejnicher, Sune Agot Sckerl, Ann B. Poulsen, Lars M. Bjørnhardt, 
Peder Pedersen, Connie Andersen, Ole Kjær, Birgit Kjærside Storm, Kirsten Nyboe Hansen, 
Henrik Frandsen, Frank Schmidt-Hansen, Turan Savas, Niels Therkildsen, Ellen Dall, Eva Lund-
gren, Henrik Larsen, Lasse Porsgaard Birkelund. 

Afbud: Jens Gaarde Gad, Bo Beck Jørgensen, Torben Klovborg, Line Gessø Hansen, Jens Ejner 
Christensen, Kristian Nørgaard. 

Observatører og andre: Carsten Holm, Birgitte Lambrechtsen. 

Deltagere fra AMK: Peter Graversen, Anja Poulsen, Vagn Jensen, Niels Rosenlund Vestergaard, 
Claudia Skjold Løvkvist, Ellen Bisgaard (referent). 

Dagsorden: 

Tema: RAR Sydjyllands VEU-indsats: 
• De sidste 2½ år med VEU-indsatsen og Job-VEU-modellen: Erfaringer og suc-ceser
• De næste skridt for Job-VEU-modellen og fremtiden for arbejdet med VEU
- hvordan laves indsats for både store og små virksomheder?

1. Meddelelser fra formand
1.1. Evaluering af RAR modellen for VEU-indsatsen
1.2. Brev fra BER om Kompetenceværktøjet
1.3. Vækstteam Sydjylland

2. Beslutningspunkter
2.1. Forlængelse til 2021 af justeret Strategi- og handleplan 2020
2.2. Justering/udvælgelse af VEU-indsats-/fokusområder
2.3. Positivlisten for den regionale uddannelsespulje
2.4. Beskæftigelsesplan 2021
2.5. Rådets Nyhedsbrev, marts 2021

3. Orienteringspunkter
3.1. 3-partsaftale om inkludering af IGU i VEU-indsatsen
3.2. Anvendelse af virksomhedsrettede aktiveringsforløb
3.3. Udviklingen på arbejdsmarkedet

------ Efterfølgende orienteringspunkter gennemgås som udg.pkt. ikke på mødet ------ 
3.4. Status på VEU- og COVID-19-indsatsen 
3.5. Resultater og Indsats 
3.6. Status for seniorpension 
3.7. Orientering om status på forvaltningssager 

4. Eventuelt
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Mødet den 9. marts 2021 

Tema: RAR Sydjyllands VEU-indsats: 
• De sidste 2½ år med VEU-indsatsen og Job-VEU-modellen: Erfaringer og succeser
• De næste skridt for Job-VEU-modellen og fremtiden for arbejdet med VEU

- hvordan laves indsats for både store og små virksomheder?

Anja Poulsen orienterede om RAR Sydjyllands VEU-indsats siden opstarten i 2018 med RAR-
modellen til udarbejdelse af koordination og aktørsamarbejde på voksen- og efteruddannelses-
området. Man ønskede en styrkelse af basale færdigheder, at løfte kvaliteten i AMU-kurserne, et 
mere relevant og fleksibelt AMU-udbud, én indgang til vejledning/tilmelding/godtgørelse samt 
omstilling på arbejdsmarkedet. Status ultimo 2018 var i Sydjylland 12 projekter og ca. 150 kur-
sister. I januar 2021 viser akkumulerede tal i perioden fra april 2018, at Sydjylland med i alt 128 
projekter og 7.888 kursister ligger klart i front sammenlignet med de andre RAR-områder. Men 
også på landsplan har der været en god udvikling i antallet af projekter/kursister koordineret efter 
Job-VEU-modellen.  

Arbejdet hviler i Sydjylland på gode erfaringer og samarbejdsrelationer mellem beskæftigelses-
systemet, brancheorganisationer, uddannelsessystemet og faglige organisationer. Samarbejdet er 
italesat i form af den sydjyske model – nu omdøbt til Job-VEU-modellen, hvor målet er kvalificeret 
arbejdskraft til virksomheder i tæt samarbejde med alle parter, der alle har definerede roller og 
ansvar.   

Anja Poulsen gav derefter en status på arbejdet ift. RAR Sydjyllands indsatsområder og fortalte 
desuden om initiativer under Job-VEU-modellen til afbødning af corona-krisen. RAR Sydjyllands 
nuværende indsatsområder er bygge og anlæg, det offentlige område (SOSU), digitalisering og 
automatisering (industrien) og energiområdet (olie-, gas- og vindindustrien). Og det foreslås at 
fortsætte med disse indsatsområder, men med særlig fokus på den grønne omstilling inden for 
energiområdet, jf. dagsordenens pkt. 2.2. 

Som opsamling på hvorfor RAR Sydjyllands Job-VEU-indsats virker, opstillede Anja Poulsen 
følgende elementer: 

 Der tages altid udgangspunkt i et aktuelt behov for arbejdskraft eller en aktuel situation på
arbejdsmarkedet.

 Arbejdsmarkedets parter er helt tæt inde i planlægningen af indsatsen.

 Virksomhederne er tæt på indsatsen/projekterne.

 Uddannelsesinstitutionerne er fleksible, gode til at arbejde på tværs af skoler og udbyder de
rette kurser.

 Jobcentrene/a-kasser er gode til at screene ledige og forstår behovene på arbejdsmarkedet.

 Alle aktører har respekt for hinandens roller og ansvar.

 Den regionale liste bidrager godt ind i VEU-indsatsen.

Rådet drøftede oplægget med fokus på spørgsmålene om, hvordan endnu flere store og små 
virksomheder og endnu flere både ledige og beskæftigede får gavn af indsatsen. Der blev bl.a. 
nævnt betydningen af at bibeholde omstillingsparathed for alle parter samt vigtigheden af at have 
alle uddannelsesudbydere med i et koordineret udbud af uddannelser/kurser. Virksomhederne og 
de faglige organisationer skal inddrages i endnu større grad. Og der skal være fokus på det gode 
samarbejde med jobcentrene. Det er arbejdsmarkedets parter, der sammen med uddannelses-
institutionerne, business foreninger og jobcentrene skal overbevise virksomheder og lønmodtagere 
om værdien i at efteruddanne sig -  og gerne også ift. nye virksomheder og brancheområder. 
Uddannelse skal ske ift. virksomhedernes kompetencebehov, der skal ikke uddannes til hylde. Og 
man må gerne have fokus rettet også mod fremtidige behov. Ift. den grønne omstilling blev der 
opfordret til også at huske den affødte industris kompetencebehov. Og der blev opfordret til også 
at indtænke Job-VEU-modellen i de virksomhedsrettede aktiveringsforløb ift. at løfte opgaven med 
opkvalificering af ledige til områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Der var forslag om at 
genindføre overblikket til Rådet over igangsatte initiativer i kommunerne, der også omfatter andet 
end Job-VEU-projekter. Anja Poulsens plancher til oplægget er vedlagt som bilag til referatet.  

RAR Sydjylland – Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland.
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Mødet den 9. marts 2021 

Pkt. 1.1: Evaluering af RAR-modellen for VEU-indsatsen 

 vje/uch 

Formandsmeddelelse  

 I 3-partsaftalen ”Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse 
(2018-2021)” fra oktober 2017 fik Rådet en opgave med at styrke det regionale og lokale samar-
bejde om at koordinere VEU-indsatsen, så det bliver lettere for virksomhederne at få kvalificeret 
arbejdskraft. Det er aftalt, at ved udløbet af 3-partsaftalen skal der gennemføres en evaluering af 
opgaven. 

Evalueringen forventes gennemført i 1. kvartal 2021, og i den forbindelse er der interviews med re-
gionale og nationale aktører og parter – herunder Rådets formandskab samt flere virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner.  

Bilag 

Ingen. 

Referat 

Marita Geinitz forventede, at der kan orienteres om evalueringens resultater på Rådets møde den 
3. juni 2021. 

Pkt. 1.2: Brev fra BER om Kompetenceværktøjet 

Marita Geinitz orienterede om, at Beskæftigelsesrådet har sendt et brev om Kompetenceværktøjet. 
Kompetenceværktøjet er et nyt værktøj, der viser virksomheders aktuelle efterspørgsel efter kom-
petencer fordelt på stillingsbetegnelser. Modellen bygger på jobopslag fra Jobnet, hvor efter-
spurgte kompetencer bliver fundet og talt op. Kompetenceværktøjet vil blive præsenteret på Rå-
dets møde den 3. juni 2021.   

Pkt. 1.3: Vækstteam Sydjylland 

Marita Geinitz orienterede om, at Erhvervsministeriet har nedsat 7 vækstteams, heraf også 1 i 
Sydjylland. De 7 vækstteams skal give anbefalinger til udmøntning af 500 mio. kr. I Sydjylland er 
opgaven bl.a. potentialet i omstilling fra olie til grøn energi. Arbejdet skal være afsluttet ved ud-
gangen af maj 2021. Marita Geinitz og Henrik Frandsen er blandt Vækstteam Sydjyllands med-
lemmer.  
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Mødet den 9. marts 2021 

 Pkt. 2.1: Forlængelse til 2021 af justeret Strategi- og handleplan 2020 

Anledning 

Rådet besluttede på mødet i januar, at der skulle indkaldes til et ekstraordinært møde i formand-
skabet med henblik på at udarbejde en justering af Strategi- og handleplan 2020, således at den 
kan forlænges til 2021.  

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet godkender den justerede Strategi- og handleplan til at være gæl-
dende i 2021 og beslutter at sende Strategi- og handleplan 2021 til de beskæftigelsespolitiske ud-
valg i de sydjyske kommuner.  

Sagsfremstilling 

Formandskabet afholdt ekstraordinært møde den 9. februar 2021, hvor udkast til justeret Strategi- 
og handleplan blev behandlet. Udkastet blev efterfølgende tilpasset formandskabets ønsker til æn-
dringer og tilføjelser og er vedlagt som bilag. Tilføjelser/ændringer i forhold til Strategi- og handle-
plan 2020 er markeret med rød skrift. 

Justeringerne i forhold til Strategi- og handleplan 2020 går i hovedtræk på at: 

 Det ér en justering og ikke en nyskrivning, og der er udfordringer og handlinger i 2020 som 
stadig er relevante i 2021. 

 De vigtigste trends/udfordringer er i 2021 suppleret med Corona, digitalisering og automatise-
ring og grøn omstilling (jf. Rådets temadrøftelse på mødet i november 2020) samt manglen på 
faglærte, det demografiske pres på den offentlige sektor og især på SOSU-området. 

 Rådets samarbejde med øvrige aktører i forbindelse med viden om arbejdsmarkedet er frem-
hævet, samt at Rådet og Rådets arbejdsgruppe på møder inviterer eksterne oplægsholdere, 
som kan give Rådet indsigt i de konkrete forhold på arbejdsmarkedet. 

 Udbredelse og opbygning af Job-VEU-modellen er nedtonet, og i stedet fremstår den som det 
naturlige og veletablerede afsæt for Rådets opkvalificeringsinitiativer. 

 Rådets holdning til anvendelsen af de virksomhedsrettede tilbud er fremhævet. 

Strategi- og handleplanen 2021 vil være retningsgivende for sekretariatets udarbejdelse af udkast 
til dagsordensmateriale til Rådets møder i 2021. Strategi- og handleplanen vil desuden indgå i for-
midlingen af Rådets holdninger til beskæftigelsesindsatsen til kommunerne, a-kasser og øvrige ak-
tører på det sydjyske arbejdsmarked. 

Bilag 

Strategi- og handleplan 2021. 

Referat 

Rådet besluttede, at Brexit ikke skal indgå i Strategi- og handleplan 2021. Formuleringen på side 
1, 2. afsnit omformuleres i overensstemmelse hermed.  

Med denne justering af udkastet til Strategi- og handleplan 2021 blev indstillingen godkendt. 
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Mødet den 9. marts 2021 

Pkt. 2.2: Justering/udvælgelse af VEU-indsats- og fokusområder  nrv/uch 

Anledning 

I henhold til RAR Sydjyllands VEU-delstrategi udvælger/justerer RAR Sydjylland indsatsområder 
halvårligt, herunder om et indsatsområde er tilstrækkeligt afhjulpet. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at RAR Sydjylland beslutter at: 

Fortsætte de fire nuværende indsatsområder for VEU-indsatsen, men med særlig fokus på den 
grønne omstilling inden for energiområdet. I brugen af Job-VEU-modellen vil der desuden være 
fokus på alle størrelser af virksomheder. Indsatsområderne er: 

 Bygge og anlæg  

 Det offentlige område (SOSU) 

 Digitalisering og automatisering (industrien) 

 Energiområdet (olie-, gas- og vindindustrien med særlig fokus på den grønne omstilling). 

Inden for de fire indsatsområder gennemføres en proaktiv indsats både mht. 
rekrutteringsudfordringer og afbødeforanstaltninger – alt efter behov inden for de enkelte områder. 

  Fortsætte med fokus på afbødende foranstaltninger ift. områder, der midlertidigt er hårdt ramt 
af COVID-19-krisen. Eks. eksportvirksomheder inden for industrien og restaurations- og 
servicebranchen. 

Sekretariatet vil som hidtil agere reaktivt på brancheområder med akut behov for hjælp, hvis det 
vurderes hensigtsmæssigt, selvom brancheområdet ikke er udvalgt til RAR Sydjyllands VEU-
indsats. Rådet vil blive orienteret løbende om eventuelle akut-tiltag.  

Sagsfremstilling 

Baggrunden for indstillingen er følgende, jf. bilag ”Status på RAR Sydjyllands indsatsområder”: 

 Bygge og anlæg: Den fortsat store efterspørgsel inden for bygge og anlæg kombineret med 
faldende antal faglærte kræver en proaktiv tilgang til at sikre flere hænder og de rette 
kompetencer. Den grønne omstilling forventes at øge efterspørgslen på kvalificeret 
arbejdskraft. Der er eks. i 2021-2026 afsat 30,2 mia. kr. til energirenovering af almene boliger.   

 Det offentlige område (SOSU): Rekrutteringsudfordringer bl.a. pga. den demografiske 
udfordring gør, at der stadig er behov for en proaktiv indsats. Rådet har i den nuværende VEU-
indsats etableret tværkommunalt samarbejde med deltagelse af alle relevante aktører og 
igangsat initiativer, som der fortsat er behov for.  

 Digitalisering og automatisering (industrien): De sydjyske produktionsvirksomheder omstil-
ler i vidt omfang til digitalisering og automatisering. Der er stadig behov for en proaktiv indsats 
for at afhjælpe udfordringer med rekruttering og fastholdelse via opkvalificering af 
medarbejdere.  

 Energiområdet (olie-, gas- og vindindustrien med særlig fokus på den grønne 
omstilling): Kommende massive investeringer i energisektoren forventes at kræve stort behov 
for arbejdskraft og opkvalificering. Behovet forventes både at være i opbygningsprojektet 
omkring Tyrafeltet samt på sigt i endnu højere grad inden for offshore vindenergi.  

RAR Sydjylland har fokus på at sikre afbødende foranstaltninger for brancher og virksomheder, 
som midlertidigt er særligt ramte af COVID-19-krisen. Det kan være pga. eksportmarkeder, som 
lider under COVID-19-restriktioner eller restaurations- og servicebranchen, som er ramt af den 2. 
nedlukning her i landet.   

Bilag 

Status på RAR Sydjyllands indsatsområder. 

Referat 

Indstillingen blev godkendt.  
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Mødet den 9. marts 2021 

Pkt. 2.3: Positivlisten for den regionale uddannelsespulje  HFP/VJE/uch 

Anledning 

Rådet godkendte på mødet i januar 2021 en liste over stillingsbetegnelser som grundlag for 
udarbejdelsen af den endelige positivliste for den regionale uddannelsespulje. Den endelige 
positivliste er nu udarbejdet og består af de kortere, erhvervsrettede uddannelsesforløb, som job-
centrene kan få 80 pct. refusion på.  

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet godkender positivlisten gældende fra 1. april 2021. 

Sagsfremstilling 

Jobcentrene kan bevilge uddannelse til ledige, hvor det vurderes at være den korteste vej til varig 
beskæftigelse. Det vil altid være en individuel, konkret vurdering, hvor der både tages hensyn til 
den lediges ønsker og baggrund samt virksomhedernes behov for arbejdskraft. Positivlisten er 
Rådets mulighed for at fremhæve uddannelsesforløb inden for særlige områder med forventninger 
om jobåbninger, hvor jobcentrene kan få 80 pct. refusion på udgifter til uddannelse. Listen 
udelukker således ikke, at der kan bevilges uddannelsesforløb uden for listen, hvis det i den 
konkrete situation vurderes at være vejen til job.   

På baggrund af listen over stillingsbetegnelser, som Rådet har godkendt, har sekretariatet haft 
listen i høring i jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner og hos Rådets baggrundsgrupper. 

Høringen har resulteret i et stort antal uddannelsesforløb inden for de områder, som Rådet har 
udvalgt. Sekretariatet har bearbejdet høringsresultatet til den endelige positivliste, som er vedlagt 
som bilag. Listen er grupperet efter erhvervsgruppe og vil i forbindelse med offentliggørelse den 1. 
april desuden blive lagt over i et mere brugervenligt elektronisk format med mulighed for søgning.  

Der er lagt flg. principper til grund for udarbejdelse af listen: 

 Medtag som udgangspunkt kun stillingsbetegnelser inden for kategorien ”mangel på arbejds-
kraft” i Arbejdsmarkedsbalancen, som giver det mest valide og veldokumenterede billede af 
mangelsituationen i Sydjylland. 

 For yderligere at belyse mangelproblemerne suppleres Arbejdsmarkedsbalancen med input fra 
andre kilder – herunder RAR-analyserne – og samarbejdspartnere, der kan levere doku-
mentation for mangel på anden vis. 

 Der medtages alene stillingsbetegnelser på områder, hvor der er relevante kurser.  

 Understøtte områder, som RAR har udpeget til at være VEU-indsatsområder, med meriterbare 
kurser for ledige. 

Der er i alt 526 forløb på listen, fordelt på 16 erhvervsområder (på den nuværende liste er der 521 
forløb, fordelt på 14 erhvervsområder). 

Bilag 

Forslag til endelig positivliste for RAR Sydjylland.  

Notat om tilblivelsen af positivlisten for RAR Sydjylland.  

Referat 

Der blev stillet spørgsmål om, hvor mange kurser der bliver anvendt. Hvor mange af de afholdte 
kurser, der er afholdt som digitale kurser og hvor mange som fremmøde kurser samt hvor mange 
man forestiller sig, der skal fortsætte som digitale kurser. Der blev ligeledes stillet spørgsmål til 
antallet af aflyste kurser, herunder hvor mange kurser der aflyses, selvom der er tilmeldt deltagere. 
Sekretariatet vender tilbage med svar på næste møde i Rådet.  

Indstillingen blev godkendt.   
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Mødet den 9. marts 2021 

Pkt. 2.4: Beskæftigelsesplan 2021 EBM/uch 

Anledning 

Det fremgår af Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., at kommu-
nerne indsender Beskæftigelsesplan 2021 til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.  

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet bemyndiger formanden til at sende kvitteringsbrev til kommunerne. 

Sagsfremstilling 

Kommunerne skal sende beskæftigelsesplanen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til oriente-
ring, så Rådet kan få et overblik over kommunernes planer for tilrettelæggelsen af beskæftigelses-
indsatsen for det kommende år. Alle kommuner i RAR Sydjyllands område har indsendt beskæfti-
gelsesplanen.  

Rådet kan henvende sig til kommunerne med bemærkninger til beskæftigelsesplanerne. Sekre-
tariatet foreslår, at der sendes en kvittering for Beskæftigelsesplan 2021 til kommunernes politiske 
udvalg. Det er normalt en lejlighed til målrettet og konstruktiv udfordring af beskæftigelsespolitikken 
i kommunerne, som både kan bestå i fremhævelse af positive tiltag og i opfordringer til større fokus 
på konkrete indsatsområder, hvor kommunen evt. har haft udfordringer. Covid-19 krisen og den 
deraf følgende delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen har imidlertid forhindret den sæd-
vanlige monitorering og tætte opfølgning på indsats og resultater i kommunerne. Sekretariatet vur-
derer derfor, at kvitteringen for Beskæftigelsesplan 2021 ikke i så høj grad skal målrettes den en-
keltes kommunes konkrete indsats, men mere have karakter af en generel kvitteringsskrivelse til 
kommunerne, dog med mulighed for individuelle bemærkninger til beskæftigelsesplanerne. 

Sekretariatet har gennemlæst beskæftigelsesplanerne med udgangspunkt i de vejledende beskæf-
tigelsespolitiske ministermål for 2021 og udkast til RAR Sydjyllands Strategi- og handleplan 2021, 
jf. pkt. 2.1. Desuden har sekretariatet undersøgt omtalen af kommunens brug af virksomhedsvendt 
indsats, herunder om den virksomhedsrettede aktivering i særlig grad er rettet mod områder med 
gode beskæftigelsesmuligheder. 

Det skal bemærkes, at selv om beskæftigelsesplanen skal vedtages af kommunalbestyrelsen med 
udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske ministermål, så er der ingen form- og pro-
ceskrav. Der er heller ikke fastsat centrale kvantitative resultatkrav, men udviklet 4 centrale indika-
torer mhp. at kunne følge udviklingen i målene. Der er også mulighed for at tilpasse planerne til de 
lokale udfordringer og opstille de indikatorer, som er mest relevante for det enkelte jobcenter. 

Alle kommuner i RAR Sydjyllands område inddrager ministermålene i Beskæftigelsesplan 2021 
enten direkte eller indirekte.  

Alle planer har fokus på de 3 temaer, som fremgår af udkast til Rådets Strategi- og handleplan 
2021: Overvågning og viden om arbejdsmarkedet, Opkvalificering af både ledige og beskæftigede, 
Brug for alle. Kommunerne varierer dog noget ift., hvilken vægt der lægges på opkvalificering af 
beskæftigede. 3 kommuner har ikke opkvalificering af beskæftigede med i deres beskæftigelses-
planer, men koncentrerer sig om indsatsen for ledige og unge. Alle planer lægger vægt på over-
vågning og viden om arbejdsmarkedet og på, at der skal være brug for alle, også fra mere udsatte 
grupper.  Den virksomhedsrettede indsats har høj prioritet i alle planer, og størstedelen omtaler 
betydningen af en indsats målrettet mangelområder med gode beskæftigelsesmuligheder. I kvitte-
ringsbrevet opfordres til, at de virksomhedsrettede aktiveringsredskaber målrettes brancher, hvor 
jobeffekten er høj i forhold til borgernes forudsætninger og jobmål.  

Bilag 

Kommunerens beskæftigelsesplaner 2021 ligger i Rådets filkasse.  
Udkast til skabelon for kvitteringsbrev for modtagelse af Beskæftigelsesplan 2021 (eksempel på 
individuel tekst til kommunen er markeret med gult). 
For særligt interesserede er der i bilagsmaterialet en oversigt over hovedpunkter i kommunernes 
beskæftigelsesplaner 2021. 
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Referat 

Rådet besluttede at indsætte en sætning i kvitteringsbrevene til kommunerne, hvor Rådet anbefa-
ler, at kommunerne udarbejder en plan for opkvalificeringsindsatsen, samt at Rådet gerne hører 
nærmere om kommunernes indsats eks. ved temaoplæg fra en kommune på et rådsmøde.  

Med denne bemærkning blev indstillingen godkendt.   
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Mødet den 9. marts 2021 

Pkt. 2.5: Rådets Nyhedsbrev, marts 2021 vje/uch 

Anledning

Nyhedsbrevet skal bidrage til at formidle Rådets politik, initiativer, viden om udviklingen på arbejds-
markedet og beskæftigelsesindsatsen ud til en bred skare af aktører på det sydjyske arbejdsmar-
ked og bl.a. via pressen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet drøfter og godkender de foreslåede emner til Nyhedsbrevet og be-
myndiger formandskabet til at foretage den endelige godkendelse af Nyhedsbrevet.  

Sagsfremstilling 

Forslag til emner der kan indgå i Nyhedsbrevet: 

Side1 

 Udviklingen på arbejdsmarkedet  

 Strategi- og handleplan 2021 

 Justerede VEU-indsatsområder 

 Rådets behandling af positivlisten for den regionale uddannelsespulje 

 Beskæftigelsesplaner  

Side 2 

 Nyt fra SOSU-forløb sat i gang i januar måned 

Bilag 

Ingen. 

Referat 

Et rådsmedlem opfordrede til at huske alle involverede parter i beskrivelsen af SOSU-forløb. 

Med denne bemærkning blev indstillingen godkendt.   
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Mødet den 9. marts 2021 

Pkt. 3.1: 3-partsaftale om inkludering af IGU i VEU-indsatsen   

 vje/uch 

Anledning 

Der er den 21. december 2020 indgået en 3-partsaftale om justering af integrationsgrunduddannel-
sen (IGU-ordningen), der blev indført i 2016. I justeringen indgår bl.a. en ny opgave i RAR´s VEU-
indsats. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling 

IGU-ordningen blev indført i 2016 som en tre-årig forsøgsordning, der senere blev forlænget til 
2022. Ordningen skal give mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesam-
menførte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske ar-
bejdsmarked. 

Et IGU-forløb varer to år og består af både praktik på en virksomhed og uddannelse. Uddannelses-
delen skal vare i 20 uger á 37 timer i gennemsnit over hele forløbet. Det vil sige, at udlændingen i 
løbet af IGU-forløbet samlet skal gennemføre 740 timers uddannelse. 

Uddannelsen i IGU kan bestå af: 

 Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 

 Forberedende voksenundervisning (FVU) 

 Almen voksenuddannelse (AVU) 

 HF-enkeltfag 

 Danskuddannelserne (uim.dk) 

I 3-partsaftalen om justering af ordningen er det aftalt at: 

De 8 RAR vil i 2021 tage en drøftelse vedr. IGU-ordningen og sammenhængene til den VEU-ind-
sats, som RAR prioriterer i 2021.  

Drøftelserne vil som beskrevet i 3-partsaftalen vedrøre, hvordan det kan understøttes, ”at der via 
øget opmærksomhed i de enkelte jobcentre og et samarbejde på tværs af kommunerne oprettes 
de relevante AMU-hold”. Der vil således med afsæt i de forskellige prioriteringer på tværs af RAR 
blive lagt op til en drøftelse af, hvordan VEU-indsatsen og IGU-ordningen bedst muligt kan tænkes 
sammen.   

Arbejdsmarkedskontorerne får desuden til opgave at øge kommunikationsindsatsen og styrke 

samarbejdet på tværs af jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne om IGU-elever. 

Bilag 

3-partsaftale om justering af IGU-ordningen. 

Referat 

Peter Graversen orienterede om justeringen af IGU-ordningen, herunder om sammenhængen til 
Rådets VEU-indsats. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Mødet den 9.marts 2021 

Pkt. 3.2: Orientering om anvendelse af virksomhedsrettede aktiveringsforløb csl/uch 

Anledning 

For at understøtte en hensigtsmæssig anvendelse af virksomhedsrettede forløb, har STAR udar-
bejdet en række nye målinger af effekterne af de virksomhedsrettede forløb. Målingerne kan tilgås 
på Jobindsats.dk. På rådsmødet den 20. januar 2021 blev rådet orienteret om målingerne af effek-
terne. Rådet bestilte efterfølgende en uddybning af statistikken, som bliver præsenteret nedenfor.  

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

De nye målinger skal bidrage til gennemsigtighed på området, og er blevet behandlet på møde i 
BER den 23. februar. På jobindsats.dk kan målingerne fordeles på jobcenterniveau, hvor man bl.a. 
kan se, hvor den virksomhedsvendte aktiveringsindsats virker bedst, og om man har de effekter, 
man ønsker, og evt. om der er behov for yderligere målretning. Herefter kan man på Vitas følge op 
ift. de konkrete virksomheder. 

Målingen viser data fra 4. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 og viser andelen, der efter et afsluttet virk-
somhedsrettet forløb kommer i beskæftigelse, fordelt på målgrupper for hhv. forsikrede ledige, kon-
tanthjælpsmodtagere (inkl. uddannelseshjælpsmodtagere, ressourceforløb, ledighedsydelse mv.) – 
fordelt på jobparate og aktivitetsparate – og sygedagpenge mv., og viser desuden, hvilken virk-
somhed iht. virksomhedsrettet forløb, og hvilken branche beskæftigelsen findes i.  

Forsikrede ledige: 

- Privat løntilskud er det mest effektive redskab på tværs af ydelsesgrupperne, virker særligt 
godt for forsikrede ledige. 64 pct. af de forsikrede ledige kommer i beskæftigelse inden for 
tre måneder efter et afsluttet forløb 

- Der er flest forsikrede ledige, der kommer i job efter ansættelse i løntilskud inden for bran-
cherne, rejsebureau, rengøring o.a. operationel service (70 %), industri (68,7 %) og bygge 
og anlæg (65,9 %) 

- Beskæftigelseseffekten for virksomhedspraktikker er lavere for de forsikrede ledige, hvor 
ca. 37 pct. kommer i beskæftigelse inden for tre måneder efter et afsluttet forløb 

- Den største andel kommer i job efter endt virksomhedspraktik inden for brancherne, vand-
forsyning og renovation (52 %), industri (45 %), rejsebureau, rengøring o.a. operationel 
service (45 %). 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: 

- Privat løntilskud har også en høj beskæftigelseseffekt for denne ydelsesgruppe. 43 pct. af 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer i job efter et afsluttet forløb. 

- Flest aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere finder beskæftigelse efter afsluttet forløb in-
den for brancherne industri (78,6 %), offentlig administration, undervisn. og sundhed (61,5 
%) og handel (57,1 %) 

- Ca.15 pct. kommer i beskæftigelse inden for tre måneder efter et afsluttet forløb i privat 
virksomhedspraktik – praktikken har et bredere formål end blot beskæftigelse for denne 
ydelsesgruppe. Fokus er særligt på opbygning af sociale og personlige kompetencer ud 
over de faglige kompetencer. 

- Den største andel kommer i job efter endt virksomhedspraktik inden for brancherne, trans-
port (23 %), bygge og anlæg (21 %) og finansiering og forsikring (21 %). Disse forløb udgør 
3,9 % af alle virksomhedspraktikker til aktivitetsparate ledige. 

Bilag 

Anvendelse af virksomhedsrettede aktiveringsforløb. 
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Referat 

12 
 

Peter Graversen orienterede om de nye målinger, som STAR har udarbejdet ift. effekterne af de 
virksomhedsrettede forløb.  

Der var forslag om til kommende sagsfremstillinger om emnet at anvende den fremstilling, som 
gives til Sagsudvalget, hvor effekter opdeles ift. løntilskud og virksomhedspraktik mhp. at fremme 
et hurtigt overblik.  

Med denne bemærkning blev orienteringen taget til efterretning.  
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Mødet den 9. marts 2021 

Pkt. 3.3: Udviklingen på arbejdsmarkedet  HFP/uch 

Anledning 

Udviklingen på arbejdsmarkedet i RAR Sydjylland kommer til dette rådsmøde i form af notatet 
”Udviklingen på arbejdsmarkedet”, som på udvalgte parametre giver et overblik over udviklingen i 
RAR Sydjylland-området. 

Rapporten udsendes efterfølgende til jobcentrene til forelæggelse for de beskæftigelsespolitiske 
udvalg i kommunerne. Rapporten er et element i Rådets formidling af viden om arbejdsmarkedet til 
øvrige aktører og samarbejdspartnere, jf. Rådets Strategi- og handleplan. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Udviklingen på arbejdsmarkedet i RAR Sydjylland indledes som følge af COVID-19 med belysning 
af data for tilmeldte ledige og aktuel efterspørgsel via fokus på stillingsopslag på Jobnet. Vi følger 
p.t. især statistik på tilmeldte, da de sædvanlige opgørelser fra Danmarks Statistik ikke er egnet til 
at belyse den helt aktuelle dagssituation. Det har været nødvendigt at udvikle andre målinger og 
datakilder, således at situationen kan følges uden de sædvanlige frister for opdateringer.  

Til dette rådsmøde gives orienteringen således i form af et tema om den aktuelle situation – og 
herefter følger den mere sædvanlige belysning af arbejdsmarkedet i RAR Sydjyllands område. 

Data for tilmeldte opdateres ugentligt for landstallene og de regionale områder, og alle data offent-
liggøres på STAR’s hjemmeside, jobindsats.dk. Notatet viser, at der ultimo februar er 19.655 til-
meldte ledige i RAR Sydjylland –  der har i efteråret stort set været fald hver uge siden uge 32 
(start august), men fra uge 50 har der været en stigende udvikling. Den seneste udvikling er dels 
pga. COVID (nedlukning 2), men også et udtryk for en sæsonudvikling. I slutningen af et år ses 
således normalt et stigende antal ledige.  

Siden 8. marts er der i alt kommet 3.895 flere tilmeldte ledige. Det svarer til en stigning på 26 pct.   
I hele landet er stigningen på 44.995, hvilket svarer til en stigning på 34 pct. Sydjylland er sammen 
med Fyn de RAR-områder, der har den laveste relative stigning i antal tilmeldte. 

Tallene for lønmodtagerbeskæftigelse og registerbaseret ledighed viser, at beskæftigelsen faldt 
markant og ledigheden steg i foråret 2020 i forbindelse med den første nedlukning af store dele af 
arbejdsmarkedet. I efteråret med genåbningen steg beskæftigelsen igen, og vi så faldende ledig-
hed i alle måneder igennem efteråret 2020. Der er endnu ikke data for den seneste delvise nedluk-
ning fra december og frem til nu.  

Bilag  

Udviklingen på Arbejdsmarked RAR Sydjylland – marts 2021. 

Referat 

Peter Graversen orienterede om udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden i Sydjylland siden 
corona-krisens start. Såvel beskæftigelsen som den generelle ledighed har siden forsommeren 
2020 indhentet meget af den forværring, der indtraf med corona-krisen. Men langtidsledigheden 
har været fortsat stigende både på landsplan og i Sydjylland. Peter Graversen orienterede også 
om udviklingen i antal stillinger på Jobnet, hvor der siden sommeren har været flere jobopslag end 
normalt.  

På et kommende rådsmøde uddybes orienteringen ift. langtidsledighed med en fordeling på 
kommuner og a-kasser. Med denne bemærkning blev orienteringen taget til efterretning. 
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Mødet den 9. marts 2021 

Pkt. 3.4: Status på VEU- og COVID-19-indsatsen cbn/uch 

Anledning 

I henhold til RAR Sydjyllands VEU-delstrategi følger RAR Sydjylland på hvert rådsmøde op på 
VEU-indsatsen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at orienteringen om VEU-indsatsen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

I omkring et år har store dele af VEU-indsatsen skullet omstilles grundet COVID-19-krisen med af-
bødende foranstaltninger for de beskæftigede, så virksomheder i så stort omfang som muligt kan 
undgå afskedigelser.  

I bilag til pkt. 3.4 ”Overblik over VEU-indsatsen for RAR Sydjylland” er det særligt værd at fremhæ-
ve: 

 Projekter op- og nedjusteres løbende i antal kursister og kurser. Derfor kan der i statusop-
gørelser opleves en nedgang i det samlede antal. Der ses eksempelvis et relativt stort fald i 
beskæftigede kursister siden januar inden for digitalisering og automatisering, hvilket blandt 
andet skyldes, at et projekt har nedjusteret antal deltagere væsentligt. En del af baggrunden for 
denne nedjustering skyldes dog det positive, at virksomhed igen melder om øget travlhed i 
produktionen. 

 Indsatsområde ”Energiområdet – olie, gas og vind” har det største aktivitetsniveau for hele 
VEU-perioden af indsatsområderne med 2.434 kursister og 283 kurser.  

VEU-indsatsen ”Oversigt over VEU-aktiviteter” fremvises i bilag til pkt. 3.4.”Overblik over VEU- og 
COVID-aktiviteter for RAR Sydjylland” med 5 projekter fordelt på følgende områder:  

 Bygge og anlæg: 2 projekter med 49 deltagere.  

 Energiområdet: 1 projekt med 21 deltagere. 

 Det offentlige område (SOSU): 2 projekter med 72 deltagere. 

Indsatsen med afbødende foranstaltninger vises i bilag til pkt. 3.4 ”Overblik over COVID-19 VEU-
indsatsen” med 6 projekter: 

 Energiområdet: 3 projekter med 681 deltagere. 

 Digitalisering og automatisering (industrien): 1 projekt med 400 deltagere. 

 Øvrige: 2 projekter med 79 deltagere.  

Af kommende projekter kan nævnes 2 projekter med 50 deltagere i pipeline inden for bygge og 
anlæg. 

Øvrig status i forbindelse med VEU-indsatsen: 

Koordinationsforum Sydjylland har holdt sit 12. ordinære møde, hvor der bl.a. var fokus på stimuli-
pakken, input til den regionale uddannelsespulje og den grønne omstilling. 

Formandskabet for RAR Sydjylland er blevet orienteret om dagsorden samt opsamling på mødet. 

Næste møde i Koordinationsforum Sydjylland bliver afholdt i maj. 

Bilag 

Overblik over VEU- og COVID-19-aktiviteter for RAR Sydjylland. 

Overblik over VEU-indsatsen for RAR Sydjylland. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 9. marts 2021 

Pkt. 3.5: Status på resultater og indsats NSN/UPO 

Anledning 

Til hvert møde i Rådet udarbejdes ”Resultater og indsats – RAR Sydjylland”, som giver et overblik 
over jobcentrenes resultater og indsats i RAR Sydjylland. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Til mødet er udarbejdet rapporten ”Resultater og indsats – RAR Sydjylland”. Rapporten viser, hvor-
dan det går med arbejdsmarkedsindsatsen i kommunerne i RAR Sydjyllands område i forhold til 
beskæftigelsesministerens benchmark-måling samt sammenhængen med kontaktforløbet og aktiv 
indsats for borgere i forskellige ydelsesgrupper. 

Rapporten inkluderer den seneste statusmåned, som er december 2020. Derved baserer 
rapporten sig på data fra oktober 2019 til december 2020, hvor nedslagspunkterne baserer sig på 
gennemsnit over data fra de seneste 3 statusmåneder. 

I forhold til kontaktforløb med samtaler bemærkes det, at der i måleperioden har været en positiv 
stigning. Andelen af borgere med 12 måneders anciennitet, der modtager mindst 4 samtaler, et 
steget til både at ligge over tærskelværdien på 80 % og over landsgennemsnittet. Dette gælder for 
alle ydelsesgrupper på nær revalidering og ledighedsydelse. 

I forhold til den aktive indsats ligger RAR Sydjylland i hele måleperioden over tærskelværdien på 
80 %, men lidt under landsgennemsnittet. Alle ydelsesgrupper på nær sygedagpenge og 
ledighedsydelse ligger over tærskelværdien. 

I forhold til data på kommuneniveau er der igennem sidste kvartal 2020 og frem til nu blevet 
foretaget et kildeskift i en række kommuners ydelsessystem (KY). Derfor er der opstået fejl med 
efterregistreringer, hvilket forventes at blive endeligt rettet i marts måned. De kommuner i RAR 
Sydjylland, hvor kildeskiftet har en betydning, er Esbjerg, Fanø, Haderslev, Kolding og Varde. 

Bilag 

Resultater og indsats, RAR Sydjylland, december 2020. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Mødet den 9. marts 2021 

Pkt. 3.6: Status for seniorpension EVE/uch 

Anledning 

Orienteringen om udviklingen i seniorpensionen er med henblik på, at Rådet kan følge udviklingen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Fra mødet i Rådet den 20. januar 2021, blev der efterspurgt en oversigt for førtidspension, tilsva-
rende oversigten for seniorpension. 

Seniorpension 

Fra 1. januar 2020 kan der gives seniorpension til: 

- personen har højst 6 år til folkepensionsalder, 
- personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-

25 års beskæftigelse,  
- personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. 

Tilkendelser af seniorpension fra 1. til 4. kvartal 2020 i Sydjylland er på 1.376 personer, svarende 
til 16 % af hele landet, og det er en lidt højere andel ift. arbejdsstyrkens størrelse, som udgør 13 % 
af hele landet. 

Førtidspension 

Tilkendelser af førtidspension fra 1. til 4. kvartal 2020 i Sydjylland er på 2.348 personer, svarende 
til 14 % af hele landet, og dette er en forventelig andel ift. arbejdsstyrkens størrelse, som udgør 13 
% af hele landet. 

Bilag 

Bilag med oversigt over tilkendegivelser vedr. seniorpension samt førtidspension fra 1.- 4. kvartal 
2020. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Mødet den 9. marts 2021 

Pkt. 3.7: Orientering om status på forvaltningssager EBM/EVE/uch 

Anledning 

Den løbende behandling af forvaltningsopgaverne er placeret i Sagsudvalget. Orienteringen er 
med henblik på, at Rådet kan følge udviklingen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Arbejdsfordelinger: 

Der er siden sidste rådsmøde blevet godkendt 1 arbejdsfordeling ud over 13 uger under den 
almindelige/ordinære arbejdsfordelingsordning. Arbejdsfordelingen omfattede 2 personer.   

Afsluttede varslinger: 

Der har siden sidste møde været 1 afsluttet varsling, omfattende 49 afskedigelser hos Danfoss A/S 
i Kolding. Fabrikken i Kolding lukker helt ned, og der sker afskedigelser løbende i 2021. Der for-
ventes afskediget omkring 220 personer. 

Arbejds- og opholdstilladelser: 

Der er siden sidste rådsmøde behandlet 1 sag om arbejds- og opholdstilladelse under positivlisten 
for højtuddannede.  

Samfundstjeneste: 

Borgercafeen og Kolibrien (væresteder) i Haderslev Kommune er godkendt som samfundstjene-
stesteder siden sidste møde. 

KLV-lister: 

Metoden bag Arbejdsmarkedsbalancen for 4. halvår 2020 er udfordret af corona-krisens påvirkning 
af det danske arbejdsmarked. Brugere af Arbejdsmarkedsbalancen kan derfor med fordel supplere 
med anden aktuel viden om udviklingen på arbejdsmarkedet.  

For løntilskud gælder, at 14 stillingsbetegnelser er inden for gode beskæftigelsesområder eller 
mangelområder, 2 er inden for paradoksområdet, og 4 stillingsbetegnelser er inden for mindre go-
de beskæftigelsesmuligheder: pedelmedhjælper, kundeservicemedarbejder, klargører og omsorgs-
medhjælper. 

For virksomhedspraktik gælder, at 14 stillingsbetegnelser er inden for gode beskæftigelsesområder 
eller mangelområder, 3 er inden for paradoksområdet, og 3 stillingsbetegnelser er inden for mindre 
gode beskæftigelsesområder: pedelmedhjælper, omsorgsmedhjælper og klargører. 

 Stillingsbetegnelserne inden for nytteindsats er primært inden for det grønne område, hvilket pas-
ser med, at nytteindsats ofte er planlagt i forhold til kommunens tekniske forvaltning. Formålet med 
nytteindsats er primært, at unge på kontanthjælp skal arbejde for deres ydelse og dermed motive-
res til ordinær uddannelse eller ordinært job.  

Bilag 

Status på forvaltningssager. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning.  



RAR Sydjylland – Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland 
 

18 
 

Mødet den 9. marts 2021 

 
Pkt. 4: Eventuelt 

Der var intet til punktet. 

Referat godkendt 9. marts 2021 

Marita Geinitz  

1. næstformand for Rådet 

Peter Graversen  

Arbejdsmarkedsdirektør 
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