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Arbejdsmarkedsrådenes rolle i Femern Bælt samarbejdet
Baggrund

De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Hovedstaden og Sjælland ønsker at udvikle en
dynamisk strategi for rådenes rolle i relation til Femern forbindelsen med henblik
på at følge projektets udvikling og drøfte mulige fælles initiativer.
Arbejdet med etablering af Femern forbindelsen forventes at skabe et ekstraordinært stort arbejdskraftbehov i de kommende år inden for bygge- og anlægsområdet og afledte beskæftigelsesmuligheder inden for tilgrænsende brancheområder.
Rekrutteringsopgaverne kan ikke løftes alene lokalt, men stiller krav til formel opbakning og en aktiv medvirken fra regionale og centrale myndigheder og aktører.
Samarbejdet om Femern vil derfor være et centralt fokusområde i Arbejdsmarkedsrådenes strategiske prioriteringer for 2021-22.
Det er aftalt at formandskaberne for RAR Hovedstaden og RAR Sjælland fremadrettet mødes regelmæssigt fx kvartalsvist, med henblik på at følge udviklingen i Femern projektet og drøfte indstillinger til understøttende aktiviteter i RAR.
RAR Hovedstaden og Sjællands overordnede strategiske fokus på Femern

RAR vil medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i forbindelse med Femern projektet og understøtte konkrete initiativer til efteruddannelse/opkvalificering.
Det sker ved at prioritere følgende tværgående indsatsområder:


Løbende monitorering af rekrutteringssituationen på Femern projektet og afledte beskæftigelsesområder. RAR/AMK vil bl.a. kunne medvirke til sikring af et
fælles overblik med fx arbejdsmarkedsdata, brancheinformation, analyser og
surveys.



Løbende formidling af nyheder omkring aktuelle aktiviteter/tiltag i projektet og
det løbende behov for arbejdskraft, jf. monitoreringen ovenfor. RAR kan være

med til at skærpe opmærksomheden hos relevante aktører omkring konkrete
aktiviteter/tiltag og arbejdskraftbehov i projektet, så disse aktører kan spille
aktivt med og dermed bidrage til projektets gennemførelse.


Dialog i RAR om konkrete rekrutteringsudfordringer i relation til Femern og
forankring af evt. løsningsforslag i de respektive medlemsorganisationer. RAR
vil medvirke til at sætte fokus på evt. strukturelle, organisatoriske, tekniske
forhold i Femern beredskabet, som kan hindre eller fremme at rekrutteringspotentialet i Danmark udnyttes fuldt ud.
Dialogen med parterne vil endvidere omhandle de afledte konsekvenser af Femern projektet, for rekrutteringssituationen på det øvrige arbejdsmarked i hovedstaden og på Sjælland, hvor der i forvejen er stor efterspørgsel/mangel på
arbejdskraft inden for B&A.



Støtte til en effektiv koordineret indsats i Femern beredskabet (Femern
Agency) og samarbejde om udvikling af afledte jobmuligheder, lokalt, regionalt
og i hele Danmark.
RAR/AMK vil være i tæt dialog med Lolland kommune og de etablerede Femern fora, om de konkrete behov for støtte til den lokale indsats, og med henblik på at sikre fælles forståelse i den erhvervspolitiske og beskæftigelsespolitiske indsats. Derudover vil formanden for RAR Sjælland sidde med i diverse
fora omkring Femern, og dermed gøre RAR til en aktiv del af projektet.



Målrettet opkvalificeringsindsats med anvendelse af positivlister, uddannelsespuljer og Job-VEU indsats, hvor AMK understøtter med koordinering af aktiviteter. RAR/AMK vil sikre at opdateringen af de regionale positivlister løbende
vil opfange kvalifikationsbehov, målrettet Femern projektet og afledte beskæftigelsesområder.



RARs formandskaber vil sikre, at RAR Hovedstaden og RAR Sjælland løbende
orienteres om udviklingen og aktuelle udfordringer i Femern projektet.
Formandskaberne/AMK vil give indstillinger til RAR initiativer, fx i forbindelse
med analyser, dialogmøder & konferencer, opkvalificeringsprojekter m.v.
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