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Forord
RAR Sjællands strategi- og handlingsplan beskriver rådets overordnede målsætninger og konkrete mål for indsatsen i 2021-2022. Planen blev til under Covid-19-krisen, hvor arbejdsmarkedet var præget af, at nogle brancher var hårdt ramt, mens andre oplevede vækst og efterspurgte arbejdskraft. Derfor var udgangspunktet for RAR det dobbelte fokus: Dels at afhjælpe
mangel/rekrutteringsudfordringer og dels at medvirke til at afbøde konsekvenserne af Covid19.
Ved indgangen til 2022 står vi i en noget anderledes situation. Trods det store tilbageslag som
følge af Covid-19 er der sket en hurtig genopretning på store dele af arbejdsmarkedet, og
fuldtidsbeskæftigelsen er på et højere niveau end før krisen. I RAR Sjællands område har det
været en kraftig stigning i antallet af nyopslåede stillinger og rekrutteringssituationen er præget af mange forgæves rekrutteringer inden for en række brancher.
Med beskæftigelsesindsatsen skal vi bidrage til at løse udfordringerne på arbejdsmarkedet, og
arbejdskraftmanglen står højt på vores dagsorden. I 2022 vil RAR Sjælland derfor fortsat have
stort fokus på rekrutteringssituationen og bl.a. følge udviklingen i forhold til jobordrer. Det er
vigtig at kende ordrerne, og at der bliver formidlet arbejdskraft på dem.
Samtidig vil vi sætte fokus på uddannelse og opkvalificering. For både virksomhederne og de
mange ufaglærte i Sjællandsregionen byder de kommende år på store behov for faglige kvalifikationer og nye kompetencer. Det gælder ikke mindst i forhold til store projekter som Femern-forbindelsen og hele den grønne omstilling. Og også i den forbindelse skal vi have fokus
på de unge – mange flere skal have en erhvervsrettet uddannelse.
Med trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft får RAR yderligere muligheder for at sætte
initiativer i gang, som er målrettet brancher med rekrutteringsudfordringer. Det vil vi udnytte
som en del af Job-VEU-indsatsen, som vi vil sætte endnu mere turbo på. Trepartaftalen gør
bl.a. ordningen med 110 % dagpenge i forbindelse med uddannelsesløft permanent, og det er
vores ambition, at aktivitetsniveauet skal op i forhold til erhvervsrettede kurser og områder
med mangel. I den sammenhæng har vi også stort fokus på at gøre positivlisten for den regionale uddannelsespulje så målrettet som muligt.
Ledigheden er faldet markant, og det giver mulighed for at få flere af de mere udsatte borgere
ind på arbejdsmarkedet, herunder også personer med handicap. Her er en potentiel ressource, som skal tænkes ind i konkrete initiativer ift. mangel- og paradoksproblemer samt opkvalificeringsindsatsen, og i RAR vi vil bidrage med at viderebringe gode erfaringer og viden
om ordninger og muligheder til kommuner og virksomheder.
De fokusområder og målsætninger, vi i øvrigt har udpeget i "strategi- og handlingsplanen
2021-2022, er fortsat aktuelle og gælder også i 2022. Men samtidig er strategi- og handlingsplanen opdateret med vores beslutninger om konkrete indsatsområder i afsnittet ”Aktuelle
aktiviteter i 2022”. Vi tager løbende stilling til, hvilke konkrete aktiviteter der aktuelt er behov
for. På den måde sikrer vi, at der altid er et beredskab til at sætte hurtigt ind med en målrettet
indsats i forhold til beskæftigelsessituationen og udviklingen på det regionale arbejdsmarked.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen med alle relevante aktører i Region Sjælland til gavn for borgere og virksomheder i regionen.
Formandskabet for RAR Sjælland
Rie May Hansen

Ann B. Poulsen

Troels Brandt
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1. RARs overordnede fokus og målsætninger
Store forskelle på arbejdsmarkedet
RAR har en overordnet målsætning om at afhjælpe og forebygge rekrutteringsudfordringer,
og i 2021 rettede vi samtidig fokus mod at afbøde konsekvenserne af Corona-krisen og mod
at understøtte en generel opkvalificeringsindsats af ledige og beskæftigede i Sjællandsregionen.
Coronakrisen har præget store dele af arbejdsmarkedet siden marts 2020. Selv om Sjællandsregionen ikke har været helt så hårdt ramt som andre dele af landet, er der brancher som er
blevet ramt af krisen, og hvor en række virksomheder vil have brug for en understøttende
indsats med råd og vejledning til at fastholde medarbejdere via bl.a. faglig opkvalificering. Det
skal både hjælpe virksomheder og medarbejdere her og nu, men samtidig også ruste dem til
fremtiden.
I mange brancher er der fuld damp på og øget efterspørgsel på arbejdskraft. Her skal der være
fokus på at mindske antallet af forgæves rekrutteringsforsøg, så virksomhederne ikke kommer
ud i alvorlige mangelproblemer. Det gælder fx inden for bygge & anlæg samt på SOSU-området.
Som følge af mange aktiviteter inden for byggeriet i RAR Sjællands område, forventes således
fremadrettet et stort behov for arbejdskraft bl.a. i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen
og andre projekter inden for grøn omstilling m.v. Og på social- og sundhedsområdet forventes
rekrutteringsudfordringer både aktuelt og fremover. Det samme er tilfældet på andre områder, hvor aktiviteten blev øget i takt med genåbningen af samfundet.

Opkvalificering
Et af rådets centrale redskaber er vores Job-VEU indsats, som kan bringes i spil i forhold til
både virksomheder med rekrutteringsbehov og virksomheder med udfordringer som følge af
Covid-19. Samtidig vil Job-VEU indsatsen omfatte såvel indsatser, der vedrører strukturelle
udfordringer i regionen (fx SOSU-området), som indsatser der løbende besluttes og prioriteres
i rådet i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet - hvad enten det drejer sig om opstået mangel på arbejdskraft eller negative følger af Covid-19. I begge situationer vil efteruddannelse/opkvalificering være et vigtigt redskab til at sikre, at både ledige og beskæftigede kan
matche de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet både aktuelt og på lidt længere sigt.

Unge
Sjællandsregionen har en særlig udfordring i forhold til de unge:
 Der er relativt flere unge på offentlig forsørgelse end i resten af landet.
 Hver 7. af de unge i regionen har hverken en uddannelse eller er i gang med en.
 En tredjedel har ikke gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse 10 år efter,
at de er gået ud af 9. klasse.
RAR vil derfor fortsat have fokus på indsatser, der kan bidrage til, at flere unge får en uddannelse - gerne faglært – og efterfølgende kommer i beskæftigelse. Der kan være mange barrierer for uddannelse, og bl.a. FGU-indsatsen i kommunerne vil være et opmærksomhedspunkt
for rådet, da den for nogle unge kan være et springbræt til efterfølgende at påbegynde en
egentlig uddannelse.
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Udsatte grupper
For borgere på kanten af arbejdsmarkedet ligger der en særlig opgave i at bidrage til, at flest
muligt bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet. Der skal en intensiv indsats til for at bringe udsatte grupper tættere på job, og vi vil bidrage med anbefalinger og opmærksomhedspunkter
i forhold til konkrete målgrupper. Vi har solid viden om, at en virksomhedsrettet indsats på en
arbejdsplads virker, og at det virker, når sagsbehandleren møder borgeren med en tro på, at
borgeren kan. Det skal derfor fortsat være omdrejningspunktet for indsatsen for disse grupper.
Samtidig skal vi sikre, at det sker på en respektfuld måde med udgangspunkt i ”tro på borgeren”, og hvor nogle af målgrupperne indtænkes i den øvrige indsats omkring opkvalificering
og rekruttering. Specielt lægger rådet vægt på, at ansættelse af personer med handicap bliver
en mere integreret del af beskæftigelsesindsatsen.

Overordnede målsætninger
RARs fokusområder kan sammenfattes i en række målsætninger, der angiver den retning vi
sigter mod i rådsarbejdet:
 Mangel og paradoksproblemer skal begrænses.
 Konsekvenserne af Covid-19 skal afbødes.
 Opkvalificeringsindsatsen skal styrkes og målrettes, og flere ledige og beskæftigede, skal
have de nødvendige kurser/kompetencer.
 Antallet af unge, der hverken er i job eller uddannelse, skal reduceres. Flere ikke-uddannelsesparate unge skal understøttes i at blive klar til at påbegynde en uddannelse.
 Antallet af udsatte personer på offentlig forsørgelse skal reduceres - og flest muligt skal
være en aktiv del af arbejdsmarkedet.
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2. Strategiske projekter og indsatsområder 2021-2022
Med udgangspunkt i det todelte fokus vil RAR udpege strategiske projekter og konkrete indsatsområder, hvor rådet vil igangsætte understøttende indsatser. Udpegningen vil ske ud fra
følgende overordnede principper:
 Der er tale om mangel på arbejdskraft og/eller paradoksproblemer af et ikke-ubetydeligt
omfang. - Viden hentes fra arbejdsmarkedsbalancen og rekrutteringssurveys suppleret
med data fra Jobindsats.dk og konkrete meldinger om aktuelle tendenser fra brancher,
netværk og rådets baglande.
 Der forventes øget aktivitet i en branche eller i forbindelse med større anlægsprojekter.
Viden hentes fra rådets baglande og samarbejdsparter på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet.
 Der er konkrete henvendelser fra/om kriseramte brancher/virksomheder. Enten i form af
et specifikt behov eller som potentiale for afbødeforanstaltninger (fx varslingsindsats, afklarings- og opkvalificeringsforløb).
 Analyser/konkrete afdækninger/meldinger peger på særlige udfordringer i forhold til eksempelvis ledighed inden for geografiske, faglige eller uddannelsesmæssige områder. Viden hentes bl.a. fra jobcentre, regionen, faglige organisationer m.fl.

VEU-indsatsområder
VEU-indsatsområderne udpeges løbende med henblik på, at der hurtigt og effektivt kan igangsættes indsatser, som imødekommer de aktuelle behov, fx afhjælpning af mangel eller iværksættelse af afbødeforanstaltninger. Fokus kan være på hele brancher og/eller konkrete virksomheder eller stillingsbetegnelser.
På baggrund af aktuel viden og data om efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft samt forventninger til udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden, vurderer rådet, om der behov for
ændringer, nye aktiviteter eller nærmere afdækning af et område.
Aktuelle aktiviteter i 2022
I 2022 sætter RAR ind med en intensiveret indsats inden for de eksisterende udpegede brancheområder, hvor der fortsat er omfattende mangeludfordringer:





Industri
Social & sundhed
Bygge & anlæg
Hotel & restauration

I den styrkede indsats er der særligt fokus på:





Intensivering af det systematiske virksomhedsopsøgende arbejde.
Styrkelse af samarbejdet med centrale organisationer.
Tættere samarbejde med jobcentre inden for geografiske klynger, mhp. at sikre leverancekæden ift. virksomhedernes behov, herunder en styrket indsats ift. Femern-forbindelsen og Kalundborg-området.
Jobmuligheder for ledige med helbredsbegrænsninger.

Efter behov igangsættes opkvalificeringsforløb målrettet de adspurgte virksomheders behov.
Forløb kan omfatte både beskæftigede og ledige. Eksempelvis lærlingeindsats/voksenlærlingeforløb for ufaglærte beskæftigede eller opkvalificeringsforløb for ufaglærte ledige, bl.a. med
henblik på substitution.
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Strategiske projekter
De strategiske projekter er større indsatsområder, som kræver tværgående samarbejde med
aktører på beskæftigelsesområdet og andre relevante politikområder i og uden for regionen:
 Femern Bælt-forbindelsen: Samarbejde og koordination med RAR Hovedstaden og de relevante aktører omkring byggeriet (herunder Femern Agency) om arbejdskraftbehov og
opkvalificering til de enkelte faser i etablering af Femern Bælt forbindelsen.
 Akademikerområdet: Tværgående samarbejde med RAR Hovedstaden, relevante jobcenter og faglige organisationer omkring dimittend-problemstillinger og geografisk mobilitet
mv. Vi planlægger bl.a. at nedsætte en tværregional arbejdsgruppe.
 Grøn omstilling: Nærmere afdækning/indsamling af viden om betydningen for det regionale arbejdsmarked og forventninger til kompetencebehov på lidt længere sigt.

3. Det gør RAR konkret
Vi indsamler viden:
Via data om arbejdsmarkedet og på beskæftigelsesområdet, interne/eksterne analyser og undersøgelser samt indsatser og resultater i jobcentre og kommuner.
Vi følger op på udviklingen på det regionale arbejdsmarked og rekrutteringssituationen:
Beslutter hvor der skal sættes ind med VEU-indsatser eller afbødeforanstaltninger og brug af
varslingspuljemidler. Vi sikrer, at positivlisten for den regionale uddannelsespulje er et opdateret og relevant redskab til brug for opkvalificeringsindsatsen.
Vi følger op på beskæftigelsesindsatsen i kommunerne:
Går i dialog med kommunernes politiske og administrative ledelser på beskæftigelsesområdet
om fælles problemstillinger. Inddrager a-kassernes indsats og sætter spot på konkrete udfordringer i forhold til specifikke målgrupper. Inviterer jobcentre m.fl. til at fortælle om indsats
og resultater, og bringer viden om det der virker i spil. Understøtter konkret indsats via AMK’s
taskforce.
Vi deltager i samarbejde:
Formandskabet repræsenterer rådet ved møder og i styregrupper og eksterne fora. Rådets
medlemmer bidrager med deres specifikke ekspertise eller sparring i relevante arbejdsgrupper/baggrundgrupper, på opstartsmøder o.l. Rådet går i dialog med erhvervshuse, uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører om tværgående samarbejde om fælles løsninger
på konkrete udfordringer.
Vi kommunikerer:
RAR formidler viden om data, analyser, indsatser og erfaringer fra projekter m.m. via rådets
hjemmeside, nyhedsbreve og på seminarer og konferencer, hvor vi sætter spot på regionale
arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og beskæftigelsespolitiske tiltag. Derudover henvender
vi os til kommuner og samarbejdspartnere om specifikke emner fx med konkrete bemærkninger/oplysninger, invitation til dialog eller deltagelse i arbejdsgrupper, opstartsmøder i forbindelse med konkret indsats o.l. Og endelig bringer vi relevant viden og initiativer med ud i de
fora, vi i øvrigt indgår i.
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4. Succesmål for indsatsen
RARs resultatmål for 2021-22 skal afspejle rådets fokus og påvirkningsmuligheder. Set i lyset
af, at arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i store dele af 2020 har været stærkt påvirket af Covid-19-situationen, giver det ikke så meget mening kun at måle indsatser i 2021 i
forhold til en 2020-baseline.
Vi vil derfor i større grad også følge udviklingen hen over året og løbende vurdere, om der er
sammenhænge mellem aktiviteter/igangsatte indsatser og aktuelle resultater. Vi vil bl.a. se
på:
 Rekrutteringssituationen: Udviklingen i antallet af paradoksproblemer og den forgæves
rekrutteringsrate. Begge dele skal falde i løbet af året, og vi vil have opmærksomhed på,
inden for hvilke brancher/stillingsbetegnelser, der især er udfordringer, og som giver
grundlag for en specifik indsats.
 Job-VEU-forløb: Vi vil løbende følge udviklingen i antallet af igangsatte og afholdte kursusforløb og antallet af kursister, der deltager i/gennemfører forløb, som igangsættes i RAR
Sjællands område og med medvirken af AMK Øst.
 Opkvalificeringsforløb: Flere ledige skal opkvalificeres, og vi vil følge udviklingen i andel/antal af ydelsesmodtagere (i relevante målgrupper) der deltager i opkvalificeringsforløb. Sammenligningsgrundlaget vil være tilsvarende perioder i tidligere år.
 Borgere på offentlig forsørgelse: Vi vil løbende følge udviklingen i antallet af borgere på
offentlig forsørgelse, herunder unge under 30 år og udsatte borgere.
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Bilag
Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2021 og 2022
1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
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