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Forord 

RAR Bornholms strategi- og handlingsplan er en beskrivelse af rådets målsætninger 
for indsatsen i 2021-2022. Handlingsplanen tager udgangspunkt i den aktuelle situ-
ation på det bornholmske arbejdsmarked.  

Udviklingen på det bornholmske arbejdsmarked er pt. påvirket af både Covid-19-
krisen og forventningerne til efterspørgslen efter arbejdskraft som følge af Krigers 
Flak/Arcadis Ost og energiøen. Samtidig er der risiko for, at Brexit får en betydning 
om ikke direkte så via afledte effekter i forhold til virksomheder, der ikke længere 
kan afsætte/eksportere de varer, de plejer. 

Rådet vil derfor prioritere 3 centrale områder: 

 Vi vil medvirke til at afhjælpe mangel/rekrutteringsudfordringer.

Konkret vil vi sætte rekrutteringsinitiativer i gang på områder med mangel på
arbejdskraft, herunder understøtte efteruddannelse/opkvalificering.

 Vi vil medvirke til at afbøde konsekvenserne af Covid-19.
Konkret vil vi sætte initiativer i gang i forhold til Covid-19-ramte brancher og
virksomheder, fx med afbødeforanstaltninger (Job-VEU) og varslingsindsatser.
Samtidig vil vi have fokus på erhverv/uddannelser, som ikke er så krise/konjunk-

tur følsomme, med henblik på – i dialog med Erhvervshuset -  at skabe et overblik
over og understøtte dét, der bidrager til at sikre et stabilt bornholmsk arbejds-
marked. Og vi vil understøtte deling af viden herom via tværgående samarbej-
der mellem relevante parter.

 Vi vil medvirke til at afbøde konsekvenserne af Brexit.
Konkret vil vi også her have fokus på dels afbødeforanstaltninger dels er-
hverv/uddannelser, som ikke er så krise/konjunktur følsomme, og understøtte
videndeling via tværgående samarbejder mellem relevante parter.

Vi vil samtidig fortsat have opmærksomhed på 2 overordnede fokusområder: 

 At sikre kvalificeret arbejdskraft og understøtte efteruddannelse/opkvalificering
 At udsatte grupper kommer tættere på job og får fodfæste på arbejdsmarkedet

Vi følger fokusområderne og udviklingen på arbejdsmarkedet tæt på alle rådsmø-
der, så vi løbende kan tage stilling til, hvilke konkrete aktiviteter der aktuelt er behov 
for.  

Vi har udpeget tre strategiske projekter, som vi har særligt fokus på i 2021: 

 Afdækning af behov for arbejdskraft og opkvalificering i forbindelse med

de forskellige trin i etableringen af Krigers Flak/Arcadis Ost og Bornholm

som energi-ø.
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 Afdækning af erhverv/uddannelser, som ikke er så krise/konjunktur føl-

somme, med henblik på at understøtte et stabilt bornholmsk arbejdsmarked

og deling af viden herom.

 Grøn omstilling. Nærmere afdækning/indsamling af viden om betydningen
for det bornholmske arbejdsmarked og forventninger til kompetencebehov
på lidt længere sigt.

Samtidig vil vi indsamle viden om indsatser, der virker. Vi vil formidle de gode ek-
sempler med anbefalinger til relevante samarbejdspartnere på beskæftigelsesom-
rådet. Og vi vil bidrage til dialog og erfaringsudveksling på tværs af parterne. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen med alle re-
levante aktører på Bornholm, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for bor-
gere og virksomheder i Bornholms regionskommune.  

………………………………………………. 

Jens Christian Olsen (Formand) 

Michael Dam (1. Næstformand) 

Jonna Nielsen (2. næstformand) 
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1. RAR Bornholms fokusområder

1.1. RAR Bornholm skal medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft og understøtte 
efteruddannelse/opkvalificering  

Udviklingen på det bornholmske arbejdsmarked er pt. anderledes end tidligere. Det 
bornholmske arbejdsmarked har i en årrække været karakteriseret ved en stigende 
beskæftigelse og en faldende ledighed. Samtidig har der generelt været en stor 
jobomsætning på Bornholm. Det sidste års tid har Bornholm imidlertid haft et fald i 
beskæftigelsen og en stigning i ledigheden. Samtidig har der været et fald i antal 
nye ugentlige jobopslag på Jobnet på 23 %.  

Det skyldes i vid udstrækning Covid-19-krisen, som har påvirket det bornholmske 
arbejdsmarked gennem det meste af 2020 og fortsætter med at påvirke det born-
holmske arbejdsmarked ind i 2021. Nogle brancher er hårdt ramt, mens andre bran-
cher er i stand til forstsat at vækste og har brug for arbejdskraft. Samtidig er der 
risiko for, at Brexit får en betydning om ikke direkte så via afledte effekter i forhold 
til virksomheder, der ikke længere kan afsætte/eksportere de varer, de plejer. Rådet 
vil derfor have fokus på både at afhjælpe en eventuel mangel på arbejdskraft og på 
at afbøde konsekvenserne af Corona-situationen og Brexit.  

Efterspørgslen efter arbejdskraft må dog forventes at stige på Bornholm som følge 
af Krigers Flak/Arcadis Ost og energiøen. Samtidig forventes det, at beskæftigelsen 
stiger og ledigheden falder i takt med at Corona-krisen aftager og samfundet åbnes 
op igen. Det kan medføre rekrutteringsudfordringer på udvalgte områder. 

Rådet prioriterer derfor: 

 At afhjælpe eventulle mangelproblemer

 At afbøde konsekvenserne af Covid-19 situationen

 At afbøde eventuelle konsekvenser af Brexit

Et af rådets centrale redskaber er Job-VEU indsatsen, som kan bringes i spil i forhold 
til både virksomheder med rekrutteringsbehov og virksomheder med udfordringer 
som følge af Covid-19 eller Brexit.  

Job-VEU indsatsen kan omfatte både indsatser, der vedrører strukturelle udfordrin-
ger på Bornholm (fx SOSU), og 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 eller Brexit.  
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1.2. RAR skal medvirke til at sikre, at udsatte grupper kommer tættere på job og får fod-
fæste på arbejdsmarkedet 

Gruppen af borgere, som ikke umiddelbart kan varetage et arbejde på ordinære vil-
kår, udgør en ressource, som kan mobiliseres til gavn for arbejdsmarkedet og for 
den enkelte. Corona-nedlukningen har imidlertid bidraget til at gøre overgangen til 
arbejdsstyrken sværere for denne gruppe. 

RAR har derfor fokus på, at de udsatte borgere bringes tættere på job og/eller ud-
dannelse. 

Det sker blandt andet ved: 

 At udsatte borgere tænkes ind i rådets konkrete initiativer i forhold til både man-
gelindsatsen og opkvalificeringsindsatsen.

 At der sættes øget fokus på langtidsledighed og de faggrupper, der er hårdest
ramt (fx via temadrøftelser i rådet).

 At have særlig fokus på beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, fx
via:
o Løbende dialog med Specialfunktionen for Job og Handicap
o Understøtning af kampagner som fx Jobugen
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2. Strategiske projekter og indsats-

områder 2021-2022

På baggrund af de to fokusområder udpeger rådet strategiske projekter og konkrete 
indsatsområder. 

De overordnede principper for udpegning af strategiske projekter og indsatsområ-
der er: 

 Rekrutteringsudfordringer på områder med mangel på arbejdskraft. Viden hen-

tes fra fx arbejdsmarkedsbalancen, rekrutteringssurveys (incl. supplerende

data), Jobindsats.dk og konkret information fra netværk og forskellige arbejds-

grupper m.v.

 Forventning om øget aktivitet eller omstillingsprocesser på et område eller i en

branche. Viden hentes fra rådets samarbejdsparter på erhvervs-, uddannelses- 

og beskæftigelsesområdet, herunder den særlige taskforce på hotel- og restau-

rationsområdet.

 Konkrete henvendelser vedrørende kriseramte virksomheder eller brancher.

 Analyser eller lign. som peger på udfordringer inden for givne områder.

 Erhverv/uddannelser, som ikke er så krise/konjunktur følsomme. Her har rådet

fokus på - i dialog med Erhvervshuset - at skabe et overblik over, hvilke brancher

der kan medvirke til at give det mest stabile arbejdsmarked på Bornholm og

samtidig dele viden herom via tværgående samarbejder mellem relevante par-

ter.

VEU-indsatsområder 
Et af rådets centrale redskaber er Job-VEU indsatsen, som kan bringes i spil i forhold 
til både virksomheder med rekrutteringsbehov og virksomheder med udfordringer 
som følge af Covid-19 eller Brexit.  

VEU-indsatsområderne drøftes løbende og kan ændres i takt hermed med henblik 
på, at der hurtigt kan igangsættes indsatser, som imødekommer de aktuelle behov. 
Fokus på nedenstående områder kan variere afhængig af den aktuelle udvikling. Det 
betyder også, at områder, der tidligere var en del af en mangelindsats nu kan være 
en del af en afbødende indsats. 

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 er behov for ændringer, nye aktiviteter eller nærmere afdækning af et om-
råde. 
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Rådets VEU-indsatsområder: 

 Industri (opmærksomhed på at industriarbejdet ændrer karakter: automatise-
ring, digitalisering, miljøkrav m.v.).

 Turisme (opkvalificering uden for turistsæsonen i detailhandelen).

 Plejeområdet – sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter

 Bygge- og anlæg.

 Off-shore, Krigers Flak/Arcadis Ost og Bornholm som energiø.

 Rengøringsområdet

 Restaurationsområdet – kokke

 IGU-ordningen

Strategiske projekter 
De strategiske projekter er større indsatsområder, som kræver samarbejde på tværs 
af aktører på beskæftigelsesområdet og andre relevante politikområder på Born-
holm:  

 Afdækning af behov for arbejdskraft og opkvalificering i forbindelse med de for-
skellige trin i etableringen af Krigers Flak/Arcadis Ost og Bornholm som energi-
ø.

 Afdækning af erhverv/uddannelser, som ikke er så krise/konjunktur følsomme,

med henblik på at understøtte et stabilt bornholmsk arbejdsmarked og deling
af viden herom.

 Grøn omstilling: Nærmere afdækning/indsamling af viden om betydningen for
det bornholmske arbejdsmarked og forventninger til kompetencebehov på lidt
længere sigt.
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3. Det gør RAR

Vi indsamler viden: Via data om arbejdsmarkedet og på beskæftigelsesområdet, in-
terne/eksterne analyser og undersøgelser samt indsatser og resultater i jobcentret 
og kommunen. 

Vi følger op på udviklingen på det bornholmske arbejdsmarked og rekrutteringssi-
tuationen: Beslutter hvor der skal sættes ind med VEU-indsatser eller afbødeforan-
staltninger og brug af varslingspuljemidler. Vi sikrer, at positivlisten for den regio-
nale uddannelsespulje er et opdateret og relevant redskab til brug for opkvalifice-
ringsindsatsen. 

Vi er i kontakt med virksomhederne og følger op på behov: Job-VEU aktiviteter 
igangsættes på baggrund af konstaterede behov i én eller flere virksomheder. Det 
sker i samarbejde med relevante aktører, fx jobcentret, faglige organisationer, bran-
cheorganisationer, uddannelsesinstitutioner mv. 

Vi følger op på beskæftigelsesindsatsen i kommunen: Går i dialog med kommunen 
på beskæftigelsesområdet (JUFU) om fælles problemstillinger. Inddrager jobcen-
trets og a-kassernes indsats og sætter spot på konkrete udfordringer i forhold til 
specifikke målgrupper - 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 øvrige 
eksterne fora. Rådets medlemmer bidrager med deres specifikke ekspertise og spar-
ring i relevante arbejdsgrupper/baggrundgrupper m.v. Rådet går i dialog med er-
hvervshuset, uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører om tværgående 
samarbejde om fælles løsninger på konkrete udfordringer. 

Vi behandler ansøgninger og høringer på en række konkrete områder, bl.a. i forbin-
delse med varslingspuljemidler, kommunens nytteindsats, arbejds-og opholdstilla-
delser, samfundstjeneste.  

Vi kommunikerer: RAR formidler viden om data, analyser, indsatser og erfaringer 
fra projekter m.m.  via rådets hjemmeside, pressemeddelelser og på seminarer og 
konferencer, hvor vi sætter spot på arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og be-
skæftigelsespolitiske tiltag på Bornholm. Derudover går vi i dialog med kommunen, 
jobcentret og øvrige samarbejdspartnere om specifikke emner. Fx med konkrete 
bemærkninger/oplysninger, invitation til dialog eller deltagelse i arbejdsgrupper 
m.v. 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 indsåtsen 

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 meget mening 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 for-
gæves rekrutteringsrate (incl. supplerende data). Begge dele skal falde i løbet af
året, og vi vil have opmærksomhed på, inden for hvilke brancher/stillingsbetegnel-
ser, 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 igang-
sættes på Bornholm og med medvirken af RARs VEU-koordinatorer.

 Opkvalificeringsforløb: Flere ledige skal opkvalificeres, og vi vil følge udviklingen i
andel/antal af ydelsesmodtagere (i relevante målgrupper) der deltager i opkvalifi-
ceringsforløb. 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 udsatte borgere.
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Bilag 

Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 

2021 

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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