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Mødet den 25. marts 2021 

Tema: Den grønne omstilling og efterspørgslen på arbejdskraft med de rette 
kompetencer, v. Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi 

Lars Aagaard præsenterede Dansk Energi, der er en erhvervs- og interesseorganisation for energi-
selskaber i Danmark.  

Regeringen og Folketinget har som mål at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 
pct. i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Energi- og forsyningssektoren har i marts 2020 
givet et bud på, hvordan denne målsætning kan nås. 70 pct. målsætningen betyder, at Danmark vil 
skulle gennemgå en omfattende, grøn omstilling af hele det danske samfund med betydelige bi-
drag fra alle sektorer. Omstillingen vil kræve, at de resterende fossile brændsler (kul, olie og natur-
gas) i energi- og forsyningssektoren udfases. Samtidig forudsættes bl.a. en øget udsortering og 
genanvendelse af plast.  De samlede reduktioner i energi- og forsyningssektoren vil alene svare til 
halvdelen af de nødvendige reduktioner i Danmark for at nå 70 pct. målsætningen. De resterende 
reduktioner skal komme fra reduktioner i anvendelsen af fossilt brændstof i andre sektorer, særligt 
inden for industri, transport og landbrug. Det er energi- og forsyningssektorens vurdering, at mer- 
og ekstrainvesteringer for at nå målsætningen samlet set løber op i ca. 320 mia. kr. i alt frem til og 
med 2030.  

En udfordring vil være at skaffe den arbejdskraft, der skal til for at realisere 70 pct. målsætningen. 
Det vurderes, at det kræver 290.000 årsværk, herunder 96.000 ufaglærte, 130.000 faglærte og 
63.000 med videregående uddannelser. På det faglærte område vil der især være efterspørgsel 
efter elektrikere, VVS’ere, industriteknikere og smede. Der vil også være efterspørgsel efter velud-
dannede ufaglærte medarbejdere med tillærte kompetencer gennem arbejdslivet. En yderligere ud-
fordring er, at der er tale om erhverv, der har stor overrepræsentation af mænd, dvs. at der er en 
forventet mindre base at rekruttere arbejdskraften fra. Der vil også være mange job til personer 
med videregående uddannelser inden for STEM-uddannelser, f.eks. stærkstrømsingeniører. Der vil 
være stærke centre omkring offshore, som f.eks. i forbindelse med energiøer og vindhavmøller. 
Men generelt er det job, der er i spil til alle dele af Danmark.  

Lars Aagaard sluttede sit oplæg med en opfordring til arbejdsmarkedets parter og institutionerne 
på området om at tage udfordringen op ift. at få udbuddet af arbejdskraft til at matche efterspørgs-
len. Indenlandsk arbejdskraft er ønsket, men udenlandsk arbejdskraft vil også komme til at spille 
en rolle, og her er det vigtigt at sikre ordnede forhold til alle, også ift. underleverandører. Det har 
ligeledes betydning, at udviklingen sker nogenlunde jævnt, også ift. andre store anlægsinveste-
ringer, der kan være på vej. En mangelsituation på arbejdsmarkedet vil påvirke hele samfunds-
økonomien.  

Rådet drøftede oplægget med fokus på bl.a. arbejdskraftbehovet på kort og lang sigt, efteruddan-
nelsesområdet, evt. opblødning af faggrænser og spørgsmålet om, hvordan man får flere til at tage 
en faglært uddannelse, herunder garanti for lærepladser og fortællingen om, hvor vigtigt erhvervs-
uddannelserne er i klimadebatten.  
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Mødet den 25. 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 
regionale og nationale aktører og parter – herunder Rådets formandskab samt flere virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner.  

Bilag 

Ingen. 

Referat 

Formanden orienterede om evalueringen, herunder om temaerne for de gennemførte interviews.  

Rådet tog orienteringen til efterretning.  
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Mødet den 25. marts 2021 

Pkt. 1.2: Brev fra BER om kompetenceværktøjet vje/uch 

Formandsmeddelelse 

I trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra marts 2018 
blev det besluttet at udvikle et kompetenceværktøj, som ud fra digitale jobopslag på internettet kan 
sammenfatte, hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger inden for de forskellige stillingsbe-
tegnelser. 

I brevet fra BER oplyses, at de på det seneste møde har fået præsenteret kompetenceværktøjet, 
og fik et godt indtryk af mulighederne i værktøjet. Det vil eksempelvis kunne anvendes i forbindelse 
med udarbejdelse af positivlisten og i Rådets VEU-indsats. BER opfordrer derfor til en præsenta-
tion af kompetenceværktøjet på et møde i Rådet. 

Bilag 

Ingen. 

Referat 

Formanden orienterede om Beskæftigelsesrådets brev om kompetenceværktøjet. 

Rådet tog orienteringen til efterretning.  
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Mødet den 25. marts 2021 

Pkt. 1.3: Vækstteam Fyn vje/uch 

Formandsmeddelelse 

Vækstteam Fyn er et ud af 7 på landsplan, som inden udgangen af maj 2021 skal give anbefalin-
ger til, hvordan landet erhvervsmæssigt kan ”genstartes” efter Corona.  

Regeringen vil ud fra anbefalingerne beslutte, hvordan en pulje på 500 mio. kr. kan udmøntes i pe-
rioden frem til senest medio 2023. Midlerne er afsat under årets finanslov fra det såkaldte REACT-
EU-program, som er supplerende EU-midler til den økonomiske genopretning efter Covid-19-
pandemien. 

For Vækstteam Fyn er opgaven at undersøge, hvordan styrkepositioner inden for robotter, droner 
og det maritime erhverv kan understøtte erhvervsudviklingen på Fyn. 

Det påhviler vækstteamet at inddrage øvrige relevante lokale aktører i relevant omfang, herunder 
lokale virksomheder, Regionerne, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), videninstitutioner, 
business regions og destinationsselskaber m.fl. 

Medlemmerne af Vækstteam Fyn er: 

 Formand: Claus Jensen Forbundsformand, Dansk Metal 

 Jytte Ravn Jyrkinewsky, chief technology officer, Odense Maritime Technology 

 Søren E. Nielsen, president, Mobile Industrial Robots A/S 

 Bo Hansen, borgmester, Svendborg Kommune 

 Erling Jensen, regionsformand for Dansk El-Forbund Fyn 

 Bodil Sejer, afdelingsformand for Teknisk Landsforbund Sydvest 

 Katrine Forsberg, adm. dir., Atea A/S, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

 Kenneth Muhs, borgmester, Nyborg Kommune, Bestyrelsesformand for Erhvervshus Fyn 

 Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune, Næstformand for Erhvervshus Fyns bestyrelse 

 Henrik Dam, rektor, Syddansk Universitet, medlem af Erhvervshus Fyns bestyrelse. 

Bilag 

Ingen. 

Referat 

Formanden orienterede om Vækstteam Fyn. 

Rådet tog orienteringen til efterretning.  
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Mødet den 25. marts 2021 

Pkt. 2.1: Justering/udvælgelse af VEU-indsats- og fokusområder  nrv/uch 

Anledning 

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

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at RAR Fyn beslutter at: 

Fortsætte med de fire nuværende indsatsområder for VEU-indsatsen – men med tilføjelse af 
”herunder fokus på den grønne omstilling” til indsatsområdet Bygge og anlæg. 

Der fortsættes med følgende indsatsområder: 

 IT og Robot/automation 

 Bygge og anlæg (herunder med fokus på den grønne omstilling) 

 Det offentlige område (SOSU) 

 Eksportvirksomheder inden for industrien. 

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

Følgende fokusområde fortsætter uændret: 

 Der er fortsat fokus på afbødeforanstaltninger som følge af COVID-19. Restaurations- og 
servicebranchen er udvalgt som særligt fokusområde, hvor der ydes en proaktiv indsats. 

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

Sagsfremstilling 

Der er p.t. både behov for proaktivt at understøtte rekruttering til mangelområder via målrettet 
opkvalificering og proaktivt at understøtte afbødende foranstaltninger som alternativ til afskedigel-
ser. Derfor er VEU-indsatsen både målrettet rekrutteringsudfordringer, opkvalificeringskoordinering 
og afbødeforanstaltninger alt efter behovet. 

Jf. bilag ”Status på RAR Fyns indsatsområder” viser status følgende: 

 IT og Robot/automation: En afdækning hos virksomheder på Fyn viser en afmatning i re-
krutteringsudfordringer grundet COVID-19-krisen hos nogle virksomheder. Det kræver en 
fortsat proaktiv indsats at hjælpe branchen med rekruttering og fastholde medarbejdere. 

 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 vil øge efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft. I 
2021-2026 er der fx afsat 30,2 mia. kr. til bl.a. energirenovering af almene boliger.  

 Det offentlige område (SOSU): Rekrutteringsudfordringer bl.a. pga. den demografiske 
udfordring betyder, at der fortsat er behov for en proaktiv indsats. Rådet har medvirket til 
tværkommunalt samarbejde med deltagelse af relevante aktører. 

 Eksportvirksomheder inden for industrien: En proaktiv tilgang til at afhjælpe virksom-
hedernes udfordringer med både rekruttering og fastholdelse via opkvalificering af med-
arbejdere vurderes nødvendig grundet COVID-19-krisen. 

Derudover arbejdes der proaktivt på følgende område, som er særligt ramt pga. COVID-19: 

 Restaurations- og servicebranchen: Som følge af COVID-19-restriktionerne har der 
været faldende efterspørgsel på bl.a. kokke og tjenere. Behovet for arbejdskraft ventes at 
komme igen. RAR Fyn fortsætter derfor en proaktiv afbødende indsats med opkvalificering 
for såvel ansatte som ledige - erfarne såvel som nye i branchen. 
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Bilag 

Status på RAR Fyns indsatsområder. 

Referat 

Det blev påpeget, at det på områder med stor arbejdskraftefterspørgsel er vigtigt at have fokus på 
initiativer inden for paradoksområder.  

Med denne bemærkning blev indstillingen godkendt.  



RAR Fyn – Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn 
 

8 
 

Mødet den 25. marts 2021 

Pkt. 2.2: 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 ude-
lukker 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: 

 Kurserne skal som udgangspunkt relatere til listen over stillingsbetegnelser/fagområder god-
kendt på rådsmødet i januar. 

 Understøtte områder, som RAR har udpeget til at være VEU-indsatsområder. 

 Der skal stadig som udgangspunkt være tale om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, og 
dermed medtages almene kurser som udgangspunkt ikke.  

 Uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at udbyde kurserne, få kursuspladserne besat og 
dermed kurserne gennemført. 

 Kurserne er klart relevante mht. at flytte ledige i job, og hvor der er tale om faglærte områder, 
skal kurserne have relevans for ledige faglærte. 

Der er i alt 351 forløb på listen, fordelt på 13 erhvervsområder (på den nuværende gældende liste 
er der 401 kurser, fordelt på 12 erhvervsgrupper). I bilaget kan desuden læses om særlig 
behandling af stillingsbetegnelserne Akademisk medarbejder og Programmør og systemudvikler. 

Bilag 

Forslag til endelig positivliste for RAR Fyn.  
Notat om tilblivelsen af positivlisten for RAR Fyn.  

Referat 

Det blev påpeget, at erhvervsgruppen ”Akademisk arbejde” er meget bred. Sekretariatet vil 
fortsætte arbejdet med at relatere AC-kurserne til stillingsbetegnelser/funktioner.  

Med denne bemærkning/beslutning blev indstillingen godkendt.  
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Mødet den 25. marts 2021 

Pkt. 2.3: 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 fynske arbejdsmarked 
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 det fynske arbejdsmarked – herunder den delvise genåbning af 
samfundet. 

 Justerede VEU-indsatsområder 

 Rådets godkendelse af positivlisten for den regionale uddannelsespulje  
Side 2: 

 Den grønne omstilling, jf. temaet for rådsmødet. 

Bilag 

Ingen. 

Referat 

Indstillingen blev godkendt.  
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Mødet den 25. 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-partaftale 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 familiesammen-
førte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejds-
marked. 

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 de senere år er tilgangen af flygtninge og familiesammenførte faldet, og det afspejler sig i antallet 
af aftaler om IGU-forløb. 

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

 Udvide målgruppen for IGU ved at ændre kravet om max. 5 års ophold i landet til max. 10 års 
ophold. 

 De 20 ugers undervisning i IGU-forløbet udvides til 23 uger, men den samlede varighed er fort-
sat 2 år. 

 Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til en styrkelse af ”sprogmakker-ordningen” i 2021-2024. 

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

Drøftelsen i RAR 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 opret-
tes 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. 

Faktaark om IGU-forløb. 

Referat 

Et rådsmedlem efterlyste et bedre statistisk grundlag. Sekretariatet oplyste, at der ikke for nuvæ-
rende forefindes statistik på området i jobindsats.dk  

Med denne bemærkning blev orienteringen taget til efterretning. 
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Mødet den 25. marts 2021 

Pkt. 3.2: Udviklingen på arbejdsmarkedet  HFP/uch 

Anledning 

Udviklingen på arbejdsmarkedet i RAR Fyn kommer til dette rådsmøde i form af notatet ”Udvik-
lingen på arbejdsmarkedet”, som på udvalgte parametre giver et overblik over udviklingen i RAR 
Fyn-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 Fyn 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 Fyns 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 medio marts er 13.030 til-
meldte ledige i RAR Fyn – 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 stigende udvikling er dels sket 
pga. COVID (nedlukning 2), men er også et udtryk for en sæsonudvikling. I slutningen af et år ses 
således normalt et stigende antal ledige. Den seneste udvikling bl.a. med delvis genåbning fra uge 
7 og frem til statusuge 10 viser igen en faldende tendens.  

Siden 8. marts 2020 er der i alt kommet 1.881 flere tilmeldte ledige. Det svarer til en stigning på 
14,7 pct. I hele landet er stigningen på 35.053, hvilket svarer til en stigning på 26,6 pct. Fyn er det 
RAR-område, 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 januar-februar og frem til nu.  

Bilag  

Udviklingen på Arbejdsmarkedet RAR Fyn – marts 2021. 

Referat 

Rådet drøftede bl.a. det todelte arbejdsmarked, hvor brancherne er forskelligt berørt af Covid-19-
krisen, samt det forhold, at der fortsat har været et stort antal nye jobopslag på Jobnet.  

Orienteringen blev taget til efterretning.  



RAR Fyn – Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn 
 

12 
 

Mødet den 25. marts 2021 

Pkt. 3.3: Status på VEU og COVID-19-indsatsen cbn/uch 

Anledning 

I henhold til RAR Fyns VEU-delstrategi følger RAR Fyn på hvert rådsmøde op på VEU-indsatsen. 

Indstilling  

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

Sagsfremstilling 

I det sidste år, siden midten af marts 2020, har store dele af VEU-indsatsen også skullet håndtere 
COVID-19-krisen med afbødende foranstaltninger for de beskæftigede, så virksomheder i så stort 
omfang som muligt kan undgå afskedigelser.  

I bilag til pkt. 3.3”Overblik over VEU-indsatsen for RAR Fyn” er det særligt værd at fremhæve for 
hele den samlede VEU-indsats følgende: 

Eksportvirksomheder inden for industrien har oplevet en stigning i kursister og er det 
indsatsområde med flest kursister, mens bygge og anlæg er den branche med flest kurser. 

Der er p.t. ikke igangsatte VEU-projekter inden for rekruttering samt for ufaglært til faglært. Af kom-
mende projekter kan dog nævnes 2 projekter i pipeline inden for SOSU-området, som kan ses i 
skemaet. 

Der er vedlagt skema for COVID-19 VEU-indsatsen siden oktober 2020 med afbødende foranstalt-
ninger. Dette vises i bilag til pkt. 3.3 ”Overblik over COVID-19 VEU-indsatsen” med 1 forløb: 

 Øvrige: 1 forløb med 35 deltagere (hotel- og restaurationsbranchen). 

Der er dialog med flere industrivirksomheder omkring mulige opkvalificeringsprojekter, men da un-
dervisningsinstitutioner grundet Covid-19 har lukket ned for afholdelse af mange kurser, er der e-
nighed om at vente med planlægning af projekter til der er overblik over, hvornår og hvilke kurser 
der kan afholdes fysisk. 

Øvrig status i forbindelse med VEU-indsatsen: 

Koordinationsforum Fyn har holdt sit 11. ordinære møde, hvor der bl.a. var fokus på stimuli-pak-
ken, input til den regionale uddannelsespulje og den grønne omstilling.  

Formandskabet for RAR Fyn er blevet orienteret om dagsorden samt opsamling på mødet. Næste 
møde i Koordinationsforum Fyn bliver afholdt i maj. 

Bilag 

Overblik over VEU- og COVID-19-aktiviteter. 
Overblik over VEU-indsatsen for RAR-Fyn. 
 

Referat 

Et rådsmedlem påpegede, at der i overskriften til overblikket over Covid-aktiviteter stod RAR Syd-
jylland. Det kan efterfølgende oplyses, at bilagets indhold er korrekt for RAR Fyn, og at det er over-
skriften, der er forkert. Et korrekt bilag er lagt i Rådets filkasse. 

Med denne bemærkning blev orienteringen taget til efterretning.  
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Pkt. 3.4: Status på Indsats og Resultater NSN/UPO 

Anledning 

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

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Til mødet er udarbejdet rapporten ”Status på Indsats og Resultater”. Rapporten viser, hvordan det 
går med arbejdsmarkedsindsatsen i kommunerne i RAR Fyn 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 januar 2021. Derved baserer rapporten sig 
på data fra november 2019 til januar 2021, hvor nedslagspunkterne baserer sig på gennemsnit 
over data fra de seneste tre 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 fra 81 pct. til at ligge på 98 pct. i november-januar 2021. I hele perioden har andelen ligget 
over tærskelværdien på 80% og over landsgennemsnittet. Dette gælder for alle ydelsesgrupper.  

I forhold til den aktive indsats ligger RAR Fyn i hele måleperioden over tærskelværdien på 80% og 
på landsgennemsnittet for den aktive indsats. Alle ydelsesgrupper på nær Sygedagpenge, 
Jobafklaringsforløb og Ledighedsydelse ligger over tærskelværdien. 

Bilag 

Status på Indsats og Resultater, RAR Fyn, januar 2021. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Pkt. 3.5: 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 har siden sidste rådsmøde ikke været behandlet nogen sager om arbejdsfordeling ud over 13 
uger under den gamle eksisterende arbejdsfordelingsordning. Der har siden sidste rådsmøde væ-
ret 1 dispensationssag ift. den midlertidige arbejdsfordelingsordning. Sagen vedrørte undtagelse af 
personer i fleksjob fra arbejdsfordeling. 

Afsluttede varslinger siden sidste møde i Rådet 

Der er afsluttet 2 varslingssager siden sidste møde omfattende 30 medarbejdere. 

Arbejds- og opholdstilladelser: 

Der har siden sidste rådsmøde ikke været nogen sager om arbejds- og opholdstilladelse. 

Samfundstjeneste: 

Der er ikke godkendt samfundstjenestesteder siden sidste møde. 

KLV-lister 4. kvartal 2020: 

Metoden bag Arbejdsmarkedsbalancen for 2. halvår 2020 er udfordret af Corona-krisens påvirk-
ning af det danske arbejdsmarked. Brugere af Arbejdsmarkedsbalancen kan derfor med fordel 
supplere med anden aktuel viden om udviklingen på arbejdsmarkedet.  

For løntilskud gælder, at 12 stillingsbetegnelser er inden for gode beskæftigelsesområder, 1 stilling 
inden for paradoksområdet og 7 stillingsbetegnelser er inden for mindre gode beskæftigelses-
muligheder: pedelmedhjælper, cafemedarbejder, biblioteksmedhjælper, køkkenmedhjælper, 
landbrugsmedhjælper, gartneriarbejder samt specialarbejder byggeri. 

For virksomhedspraktik gælder, at 14 stillingsbetegnelser er inden for gode beskæftigelsesområ-
der, og 6 stillingsbetegnelser er inden for mindre gode beskæftigelsesmuligheder: pedelmedhjæl-
per, gartneriarbejder, landbrugsmedhjælper og specialarbejder byggeri, omsorgsmedhjælper og 
køkkenmedhjælper. 

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.  
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Mødet den 25. marts 2021 

Pkt. 4: Eventuelt 

Referat: Der var intet til punktet. 

Referatet blev godkendt den 25. marts 2021          

Stig Møller  

Formand for Rådet  

Peter Graversen 

Arbejdsmarkedsdirektør 
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