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1. RAR’s interne forhold 

- 1.1. Godkendelse af dagsorden (B)  

 

Anledning Rådet fastlægger dagsorden for dagens møde. 
 

Indstilling Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen. 
 
Beslutning Rådet godkendte dagsordenen som indstillet.  
 
Sagsfremstilling Det er Formandskabet, der fastlægger dagsorden for Rådets møder. Sekretariatets 

opfølgningsark samler beslutningsrettet hovedpunkterne fra seneste Rådsmøde. 
Arket er brugt som indspil til denne dagsorden som sekretariatet har udarbejdet.  

 Evaluering af Job-VEU modellen og Rådets branchefokus på bygge- og anlægsområ-
det særligt med fokus på bæredygtighed får status af udvidede dagsordenspunkter.    

 
Bilag Bilag 1.1. – Opfølgningsark efter seneste Rådsmøde. 
 

- 1.2. Referater (O) 

 

Anledning Referater fra seneste Råds- og Formandskabsmøder fremlægges til orientering. 
 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Rådet tager referaterne til efterretning.  
 
Beslutning Taget til efterretning.  
 
Sagsfremstilling Referat af Rådets møde den 24. marts 2021 er offentliggjort på Rådets hjemme-

side: https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/om-rar-oestjylland/moeder/.  
 
Bilag  Bilag 1.2 - Referat af Formandskabsmødet den 4. maj 2021.  
 

- 1.3. Rådets aktiviteter 2021 (O) 

 
Anledning Rådet kigger frem mod kommende aktiviteter og arrangementer i RAR-regi. 
 
Indstilling Formandskabet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning -  og potentielt 

kvalificerer med kommentarer og forslag. 
 
Beslutning Rådet tog orienteringen fra Formandens til efterretning. Input fra mødet i koordina-

tionsforum tages med i punkt 2.1. Sekretariat og Formandskab arbejder videre med 
strategidrøftelser til næstkommende Formandskabsmøde.  

 
Sagsfremstilling  A) Opfølgning på møde i Koordinationsforum Østjylland den 29. april. Mødet havde 

særligt fokus på den grønne omstilling inden for bygge- og anlægsbranchen som RAR 
har fastholdt som VEU-indsats i 2021. RAR efterlyste på mødet indspil til hvordan vi 
i samarbejde kan sikre branchen kvalificeret arbejdskraft. Både VEU-indsats og ind-
sats for at få flere unge ind er nødvendig. Ikke mindst fordi sektoren spiller en væ-
sentlig rolle i den grønne omstilling. Programmet var som følger:  
 
1. Velkommen, v. Jakob Beck Wätjen, RAR formand 

https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/om-rar-oestjylland/moeder/
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2. Nyt fra uddannelses‐, erhvervs‐ og beskæftigelsesområdet 
3. Status på VEU‐indsatsen, v. Anders D. Stryhn, direktør 
4. Behov for arbejdskraft og nye kompetencer i bygge‐ og anlæg, v. Jakob Beck 
Wätjen  
Hvordan lykkes vi i vores interaktion med virksomheder om kompetence til 
grøn omstilling og øget digitalisering? Særligt fokus på bygge‐ og anlægs‐ 
branchen. Indlæg ved: 
Annemarie Elverum, projektleder, Erhvervshus Midtjylland 
Kim E. Clausen, afdelingschef, Learnmark   
5. Nye analyser og værktøjer, v. Susanne M. Nielsen, AMK Midt‐Nord 
6. Afrunding og eventuelt, v. Jakob Beck Wätjen 

Referat er vedlagt som bilag. Det indstilles, at Rådet tager referat og orientering til 
efterretning. Læring fra mødet – herunder referatets oplistning af forslag og syns-
punkter indgår i forhold til dagsordenspunkt 2.1 der vedrører grøn omstilling inden 
for bygge- og anlægsområdet.  Næste møde i koordinationsforum holdes 29. okto-
ber 2021.  

B) Rådets interne fokus - strategidrøftelser i forbindelse med septembermødet  
Formandskabet lægger på baggrund af seneste møde op til at der afsættes tid på 
Rådets møde den 23. september til drøftelse af strategi og fremdrift.  Inden for ram-
merne af det ordinære møde gives mulighed for et tjek på de strategiske priorite-
ringer.  

 
Dagsordensemner i spil til kommende Rådsmøder: 

 Kompetencebehov for fremtidens arbejdsmarked –VEU-initiativer og konkretise-
ring af megatrends samt afledte indsatser. Hvor skal RAR lægge fokus?  

 Opfølgning på IGU  

 Besøg af STARs direktion 

 Erfaringer med ’Læse-, skrive- og regneambassadører’ – løft af basale færdighe-
der for de i målgruppen, som har et behov.  

 Samarbejde med Erhvervshus Midtjylland – videre samspil om initiativer baseret 
på fælles nedslagsområder.  

 Handicap og beskæftigelse – Rådets rolle og indsats. Herunder anlægning af 
jobugen 2021 + øvrige initiativer mv.  

 Tilføjelser til Positivlisten for den regionale uddannelsespulje 

Årshjul 2021: Løbende overblik over Rådets arbejde og initiativer præsenteres for 
Rådet på alle Rådsmøder via årshjul. Årshjulet opdateres efter dagens møde. Rådet 
kan fremføre ønsker om emner, der skal have særligt fokus på årets møder.   

 
Bilag Bilag 1.3.1 – Årshjul 2021 
 Bilag 1.3.2 – Referat af mødet i Koordinationsudvalget 29. april 2021. 
 
 

2. Rette kvalifikationer til virksomhedernes behov i rette tid 

- 2.1. Grønt branchefokus på bygge- og anlægsområdet (D + oplæg)  

  

  Anledning Rådet har i januar fastlagt VEU-nedslagsområder 2021. Derfor kigger Rådet nu mere 
i dybden og mere indsatsrettet på bygge- og anlægsområdet. Afsættet er branchens 
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rekrutteringsudfordringer, udækket efterspørgsel på kompetencer og udfordringer 
med at matche udbud og efterspørgsel på VEU. Målet for det udvidede dagsordens-
punkt er at afdække forventninger til udvikling på bygge- og anlægsområdet, her-
under også i relation til grøn omstilling -  og på den baggrund at konkretisere Rådets 
indsats.    

  
Indstilling Formandskabet indstiller, at Rådet på baggrund af oplæg fra Byggeriets Uddannelser 

og NIRAS samt plenumdrøftelser drøfter de største udfordringer og mulige initiativer, 
der kan bidrage til løsninger.  

 
Beslutning Rådet kiggede et spadestik dybere på fremtidige behov, efterspørgsel på kompeten-

cer og mulige indsatsområder. Konklusionen lød, at der fortsat er behov for og alle-
rede er god gang i indsatsen på bygge- anlægsområdet.   

 
 Rådet kvitterede for et inspirerende oplæg fra Henrik Graun fra Byggeriets Uddannel-

ser og Tom Heron fra NIRAS. Rådet fik her et kvalificeret indblik i branchens udfor-
dringer og potentialer, når det gælder efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft – og 
konkrete efterspurgte kompetencer samt megatrends inden for bygge- og anlægs-
området. Beskæftigelses-, uddannelses- og opkvalificeringspotentialet inden for bæ-
redygtighed og grøn omstilling var i fokus, og begreber som bæredygtighed og grøn 
omstilling blev vekslet til konkrete behov i bygge- og anlægsbranchen. Rådet tog Hen-
riks og Toms indspil til efterretning, når det drejer sig om behov for at bidrage til at 
motivere branchen til målrettet opkvalificering og til generelt at understøtte virksom-
heder og beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsbranchen. Herunder a markeds-
føre de gode konkrete historier. 

  
 Rådet fik endvidere et indblik i hvad brancheaktøerne aktuelt tænker om bæredyg-

tige inden for bygge- og anlægsområdet. På den baggrund er det centralt for Rådet 
at målrette positivlisten mod virksomhedernes behov, herunder ift. grøn omstilling. 
Det blev fremhævet at der udfordringer med udbud og efterspørgsel når det kommer 
til relevante kurser ift. fremtidens kompetencebehov. Bæredygtighed bliver driveren.  

 
 Input fra oplæg, gruppedrøftelser og konklusionerne fra plenum debatten tages med 

ind i Rådets videre arbejde.  
 
Sagsfremstilling Rådet har en strategisk ambition om at understøtte opkvalificering af kompetencer 

til fremtidens østjyske arbejdsmarked. Særligt når det gælder branchenedslaget; 
bygge og anlægsområdet. Rådets VEU-indsats har bl.a. fokus på kompetencebehov 
som følge af krav om bæredygtighed i byggeriet samt krav og forventninger i ny kli-
malovgivning. RAR er særligt interesseret i virksomhedernes behov for kompetencer 
hos ledere og medarbejdere for at kunne byde ind på opgaver i relation til grøn om-
stilling.  

 
 Jævnfør seneste rekrutteringssurvey (marts 2021) er der i Østjylland en forgæves 

rekrutteringsrate i bygge- og anlæg på 31%. Bygge- og anlægsbranchen udgør dermed 
den branche med den højeste forgæves rekrutteringsrate.  Der er vedvarende udfor-
dringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til branchen, navnlig faglærte, men 
også højtuddannede. Aktuelt skaber fremrykkede offentlige investeringer sammen 
med den normale aktivitet et stort behov for kvalificeret arbejdskraft. Rekrutterings-
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udfordringerne drejer sig aktuelt om for eksempel anlægsstruktører, elektrikere, mu-
rere og tømrere. Der er tilmed gode muligheder for benytte beskæftigelsesordnin-
gerne i branchen, eksempelvis uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.  

 
 Indhold:  

 Dagsordenspunktet introduceres af Rådsformanden, hvorefter Arbejdsmarkeds-
kontoret kort præsenterer baggrundsviden og aktuelle VEU-indsatser på bran-
cheområdet.  

 Direktør for Bæredygtighed, digitalisering, planlægning og Miljø i NIRAS, Tom He-
ron vil herefter fortælle om branchens arbejde med grøn omstilling og bæredyg-
tighed og hvilke kompetencekrav der stilles til medarbejdere i virksomheder der 
satser på at levere bæredygtige byggerier i dag. Herunder hvor langt vi er med 
bæredygtighed i byggeriet og hvad de største udfordringer er – og hvordan vi 
løser dem. Som rådgivende ingeniørvirksomhed har NIRAS et indgående kend-
skab til virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling inden for byggeriet.  

 Henrik Graun Hermann, konsulent i Byggeriets Uddannelser vil herefter i sit op-
læg fokusere på bæredygtighed, byggeri og efteruddannelse. I oplægget præsen-
teres også ny viden om hvad brancheaktørerne tænker om bæredygtighed i byg-
geriet. Henrik vil også kort komme ind på de aktuelle trends i branchen samt 
komme med indspark til RAR.  

 Endeligt vil Arbejdsmarkedskontoret kort præsentere hvordan kompetence-
værktøjet konkret kan bruges i forhold til målrettet opkvalificering til branchens 
arbejdskraftbehov.  

Bilag Intet bilag til dette punkt  
 
 

- 2.2. Job-VEU-evaluering – konklusioner, anbefalinger og det videre arbejde (B+oplæg) 

 

Anledning Job-VEU modellen er STAR’s konkrete udmøntning af RARs koordinerende VEU-op-
gave på regionalt plan. Opgaven fik RAR i 2018 som del af VEU trepartsaftalen, der 
løber frem til udgangen af 2021. Der er opstillet både nationale og regionale succes-
kriterier for indsatsen. STAR har bedt to konsulentfirmaer (BDO og HBS Economics) 
evaluere Job-VEU modellen. Resultatet heraf ligger nu klar. Rådet har fået evaluering, 
cases og orienteringsskrivelse fra Rådets formandskab tilsendt den 26. maj. Rådet for-
holder sig til evalueringen – herunder i forhold til Rådets egen rolle og resultater samt 
bud på yderligere optimering af indsatsen. 

 
Indstilling                      Det indstilles at Rådet drøfter: 

a. Job-VEU evalueringens centrale resultater, konklusioner og potentielle  
  konsekvenser. 

b. Hvilke potentialeområder og anbefalinger fra evalueringen, som Rådet ser som 
de mest centrale at arbejde med fremadrettet. 

c. Om RAR Østjylland vil udsende nyhed om elementer af Job-VEU evalueringen. 
 
Beslutning Rådet kvitterede for et godt indblik i evalueringen fra Mette Egelund Fog fra BDO. 

Rådet konkluderer, at evalueringen rummer en positiv bedømmelse af Rådets rolle 
og opgavevaretagelse i VEU-koordineringen samt af VEU-koordinatorernes ind-
sats.  
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 Evalueringens oplistede forslag til yderligere styrkelser af indsats og redskab udgør 
et konstruktivt katalog, som Rådet vil adressere i sit videre arbejde. Rådet fremhæ-
vede endvidere vigtigheden i at få udbredt Job-VEU-modellen til flere områder, 
dyrke de gode relationer til aktøerne der kan være medspillere ift. at definere kom-
petencekrav og at sikre det bedst mulige kursusudbud fremadrettet.  

 
Sagsfremstilling  Behandlingen på Rådsmødet indledes med et oplæg fra BDO, der præsenterer Job-

VEU evalueringen og de mest centrale resultater og konklusioner. Ydermere vil op-
lægget introducere og uddybe de anbefalinger, som Job-VEU evalueringen peger på 
for fremadrettet styrkelse og udbredelse af Job-VEU modellen.   

 
 Evalueringen af Job-VEU modellen er overvejende positiv. Den konkluderer, at Job-

VEU modellen er implementeret efter hensigten, bidrager til kompetenceløft, og at 
der generelt er stor tilfredshed med modellen.  

 
 Evalueringen understreger bl.a., at Job-VEU modellen indfrier trepartsaftalens am-

bition om en styrket opkvalificeringsindsats, og samtidig har bidraget til at styrke 
ufaglærtes kompetencer og udbygget vejen for disse til at blive voksenlærling; dette 
dog i mindre grad for udsatte ledige. 

 
 Der fremstår tilfredshed med og bred opbakning til modellen blandt de relevante 

aktører. Evalueringen konkluderer tilmed, at modellen har resulteret i et nyt og for-
bedret aktørsamarbejder på tværs af beskæftigelses- og uddannelsessystemet.  

 
 Evalueringen påpeger, at drift af Job-VEU modellen kræver en del ressourcer, da 

fokus og indsats særligt retter sig mod aktuelle områder, hvor den faglærte arbejds-
kraft er vanskelig at skaffe, og hvor aktørerne kan have svært ved at finde hinanden. 
Baseret på evalueringens konklusioner og fund er der udarbejdet 5 potentialeområ-
der for at styrke Job-VEU modellen fremadrettet: 

 
1. Udvidelse af Job-VEU modellen 
 - Kommunikations- og udbredelsesplan målrettet virksomheder 
 - Kommunikation- og udbredelsesplan målrettet aktører 
2. Udvikling og styrkelse af samarbejdet om Job-VEU modellen 
 - Indsats for at videreudvikle samarbejdet med jobcentre 
 - Indsats for at udvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutioner 
3. Videreudviklingen af Job-VEU modellen 
 - Ny vejviser målrettet virksomheder og beskæftigede 
 - Justering og tilpasning af Job-VEU modellen 
4. Videreudvikling af VEU-koordinatorernes opgaveløsning 
 - Eftersyn og optimering af VEU-koordinatorernes opgaveløsning 
5. Videreudvikling af viden og data om VEU-forløb og resultater 
 - Landsdækkende overblik over VEU-forløb og inspirationsmateriale 
 - Videreudvikling af data om Job-VEU modellen og VEU-indsatsen 
 - Særlig overvågning af fremtidige potentielle mangelområder 

 
 Hvordan har RAR understøttet de bærende principper i Job-VEU modellen? 
 Evalueringen vurderer – understøttet af interviews med alle otte RAR formandska-

ber - at RAR er nået langt med at løfte VEU-opgaven, og at der generelt er tilfredshed 
med viften af redskaber og virkemidler, som gode handlemuligheder. Det vurderes 
ligeledes, at VEU-koordinatorerne er helt afgørende for, at RAR kan løfte opgaven 
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med at koordinere VEU-indsatsen, implementere Job-VEU modellen, og etablere 
konkrete VEU-forløb.  

 
Bilag Evaluering og cases er den 26. maj udsendt til Rådet. Job-VEU evalueringen kan findes 

her: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/05/job-veu-modellen-er-med-
til-at-loefte-ufaglaertes-kompetencer/  

 
 

3. Samarbejde og partnerskaber  

- 3.1. Opfølgning på Rådets ungetopmøde d. 8. juni 2021 (D+B) 

 
Anledning  Rådet evaluerer Rådets ungetopmøde den 8. juni 2021, hvor de regionale arbejds-

markedsråd i samarbejde med KKR Midtjylland og Region Midtjylland er værter for 
det første midtjyske ungetopmøde. Parterne har forpligtet hinanden til den fælles 
ambition – at vise veje til uddannelse eller beskæftigelse for ungemålgruppen. 

 
Indstilling Sekretariatet indstiller, Rådet drøfter: 

a. Drøfter relevante input og læring fra ungetopmødet  

b. Beslutter hvilke input som Rådet ønsker at bringe videre i forhold til det fremad-

rettede arbejde  

Beslutning Rådet drøftede indledningsvist den generelle afvikling af ungetopmødet. Rådet kvit-
terede for et godt afviklet Rådsmøde med gode input. AV-siden fungerede fint, dog 
med et kiks til sidst hvor de virtuelle deltagere blev koblet af før afrunding. Overord-
net dog fint flow og sammenhæng, i afviklingen af programmet. Dertil inspirerende 
praksisnære oplæg i breakout-sessions – særligt vedrørende erhvervsmentorer, fri-
tidsjob og erhvervspraktik i folkeskolen. Endeligt stak de unge stemmer og virksom-
hedsrepræsentanterne positivt ud i paneldebatten.  

 
 Rådet fremhævede derudover en række input som skal bringes videre i forhold til det 

fremadrettede arbejde:  

 Partnerskabet mellem RAR’erne, Regionen og de midtjyske kommuner sætter 
fokus på et vigtigt område – unge. Samarbejdet kan evt. fortsætte i en mere 
operationel form.  

 Inspirationskataloget skal leve videre – mange gode midtjyske initiativer som 
parterne kan udbrede viden om. Evt. i digitalt format som opslagsværk, der lø-
bende opdateres. Mulighed for at dele gode erfaringer med erhvervspraktik i 
folkeskolen, vejledning, erhvervsmentorer, fritidsjob mv.  

 De gode pointer fra ungetopmødet kan sammenfattes i et brev til ministeren 
som tak for deltagelse. Heri kan RAR komme med anbefalinger med udgangs-
punkt i nogle af dagens gode oplæg fra bl.a. Viborg og Horsens kommune. Gerne 
med fokus på betydning for de unge. 

 Vigtigt at samle de unge op tidligt og videndele hvad jobbet betyder for de unge. 
Skabe kendskab til arbejdsmarkedet for de unge. Eksempelvis igennem er-
hvervspraktikker i folkeskolen.  

 Huske unge med psykiske handicap der udgør en del af den samlede ungemål-
gruppe som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.  

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/05/job-veu-modellen-er-med-til-at-loefte-ufaglaertes-kompetencer/
https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/05/job-veu-modellen-er-med-til-at-loefte-ufaglaertes-kompetencer/
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Opsamling bringes videre til Formandskabet der drøfter videre initiativer og sam-
arbejder.  

Sagsfremstilling  Den overordnede fælles ambition er, at ungetopmødet og det tværgående samar-
bejde kan understøtte nye og styrke eksisterende samarbejder og dermed skabe sy-
nergi mellem indsatserne for unge. Således aktøerne i Midtjylland står sammen om 
at sikre de bedst mulige vilkår for udvikling i vækst, beskæftigelse og kompetencer.  

 
 Ungetopmødet giver virksomheder, praktikere, forskere, unge og politikere mulighed 

for sammen at drøfte forslag til løsningerne, ud fra de udfordringer som aktørerne og 
ikke mindst de unge står med i dag. Det overordnede formål med ungetopmødet er 
at sikre samarbejder om udfordringerne. Der er særligt fokus på, hvad arbejdsmarke-
det og uddannelsessystemets respektive aktører hver især kan bidrage med, og hvor 
de unge selv ser potentialerne. På ungetopmødet, vil blandt andet følgende perspek-
tiver blive afdækket: 

 Hvordan kan vi gøre mere for de unge på kanten af arbejdsmarkedet som er 
uden uddannelse, og hvilke redskaber kan anvendes?  

 Hvordan ser de unge selv udfordringerne og løsningerne?  

 Hvordan kan virksomhederne og erhvervslivet være en understøttende faktor?  
 
Forslag til videre initiativer kan tage udgangspunkt i input fra dagen herunder forsker-
oplæg, ministertale, paneldebat og Formandskabernes opsamling.  
  
Afvikling: Program er udsendt. Ungetopmødet afholdes grundet de nuværende re-
striktioner efter en hybridmodel, hvor Formandskaber, arrangører, oplægsholdere og 
paneldebattører og teknikere samles på Viborg Golfhotel mens ungetopmødet stre-
ames til øvrige deltagere – herunder også Rådets øvrige medlemmer. Inden ungetop-
mødet udsendes pressemeddelelse og analysenotat.   

Bilag: Læs mere om Rådets ungefokus og find analyse, samarbejdspapir, inspirationska-
talog mv på Rådets hjemmeside: https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/beskaeftigel-
sespolitik/faelles-ambition-paa-ungeomraadet-rar-oestjylland/  

 
 

4. Gensidig orientering  

- 4.1. Formandskabet (O)  

 
Anledning Formandskabet har lejlighed til at orientere Rådet om relevante emner. Der er på 

Rådsmøderne mulighed for kort mundligt med eller uden bilag at orientere om ny-
heder og relevante emner. 

 
Indstilling Det indstilles at Rådet tager orienteringen til efterretning.   
 
Beslutning Intet yderligere at orientere om.  
 
Sagsfremstilling Formandskabet orienterer mundtligt om relevante emner.    
   
Bilag Intet bilag til dette punkt   
   

https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/beskaeftigelsespolitik/faelles-ambition-paa-ungeomraadet-rar-oestjylland/
https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/beskaeftigelsespolitik/faelles-ambition-paa-ungeomraadet-rar-oestjylland/
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- 4.2. Rådets forvaltningssager + orientering fra Sagsudvalget (O)  

 

Anledning Sagsudvalgets formand har lejlighed at give en mundtlig orientering om status på ud-
valgets arbejde. Udvalget har behandlet indkomne sager siden Rådsmødet i marts.  

 
Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning Formanden for Sagsudvalget orienterede om seneste møde i Sagsudvalget, hvor re-

præsentanter for SIRI deltog med henblik på videndeling om sagsbehandlingspraksis 
og aktuelle sager.  

 
Sagsfremstilling Sagsudvalget afgiver fortsat en stigende mængde høringssvar vedrørende arbejds-og 

opholdstilladelse til SIRI. Med henblik på gensidig forståelse og dialog deltog to repræ-
sentanter fra SIRI på Sagsudvalgets seneste møde d. 27. april. SIRI kvitterede for et 
godt møde, som for dem gav et godt indblik i Sagsudvalgets og sekretariatets arbejde 
og processer i forhold til høringssvar i opholds- og arbejdstilladelsessager. 

 
 Den 6. maj blev der igen holdt møde mellem RAR, STAR og SIRI. Søren Erik Pedersen 

deltog på vegne af RAR Østjylland, orienterer ved ønske herom. Referat kan rekvire-
res.  

  
Udvalget har behandlet sager siden seneste Rådsmøde. Oversigt kan rekvireres.    

 
Bilag Bilag 4.2 - Referat fra Sagsudvalgsmøde den 27. april 2021  
   
  

- 4.3. Tilforordnede (O) 

 

Anledning  De tilforordnede i RAR Østjylland har lejlighed til at give en orientering om aktuelle 
emner fra deres bagland. 

 
Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning Orientering givet.  
 
Sagsfremstilling De tilforordnede fra det tidligere VEU-område samt fra professionshøjskoler, er-

hvervsakademier og universiteter har lejlighed til at orientere.  
 

Bilag Ingen bilag til dette punkt.  

 

- 4.4. Arbejdsmarkedskontoret (O) 

 

Anledning Arbejdsmarkedskontoret orienterer om relevante emner.  

Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning  Sekretariatet orienterede om seneste nyt med udgangspunkt i sagsfremstillingen. 
Rådet besluttede, at sekretariatet undersøger muligheden for at lave et overblik 
over træk på uddannelsespuljen til næste møde. Rådet foreslog i denne forbindelse 
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at invitere en kommune med til næstkommende Rådsmøde til at fortælle om hvor-
dan kommunen gør brug af kurser på positivlisten. 

  
Sagsfremstilling Kommunernes forbrug af den regionale uddannelsespulje. Der er meldinger om, at 

der (potentielt grundet aktuel ret til korte erhvervsrettede kurser) har været et højt 
forbrug på den regionale uddannelsespulje i 2021. For at øge indblikket har de tre 
AMK’er ultimo april sendt en rundspørge til landets jobcentre. Her anmodes om op-
lysninger vedrørende forbruget på den regionale uddannelsespulje og puljen til ud-
dannelsesløft (80%). Sekretariatet giver et indblik i tilbagemeldingerne fra de østjy-
ske jobcentre. 

  
 Samspil med Vækstteams. Regionale vækstteams har haft til opgave at komme med 

anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsfyrtårne. De 
Regionale vækstteams er nu kommet med deres anbefalinger der bl.a. omhandler 
bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft i den midtjyske vandsektor. Det indebærer 
en styrkelse af indsatsen i den nuværende Job-VEU-model med et fokus på vandtek-
nologi og etablering af regionale partnerskaber, som skal samle de regionale ar-
bejdsmarkedsråd, vandteknologiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, forsy-
ningsselskaber og aktører i erhvervsfremmesystemet. Der er afsat 500 mio. kr. til at 
følge op på anbefalingerne. Midlerne skal anvendes inden medio 2023. Anbefalin-
gerne kan findes her: https://em.dk/media/14203/anbefalinger-fra-regionale-vaekstte-

ams_20210531_webtilgaengelig.pdf  
  
 Ny rekrutteringssurvey viser gang i arbejdsmarkedet og efterspørgsel på arbejds-

kraft. Data beskriver udviklingen i omfang og karakteren af manglen på arbejdskraft 
aktuelt. Det fremgår, at antallet af forgæves rekrutteringer i marts 2021 er opgjort 
til 74.700 målt over det seneste halvår, hvilket er ca. på niveau med før corona-kri-
sen. Der er væsentlige variationer i brancherne. Særligt bygge- og anlægsbranchen 
oplever forgæves rekrutteringer i hele landet. Læs mere her: 

 https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/rekrutteringssurveys/  

   
Genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesindsatsen er gradvist blevet 
genåbnet de seneste måneder. Der blev åbnet for, at ledige kan komme i virksom-
hedspraktik og løntilskud med fysisk fremmøde. Fra den 16. maj 2021 gælder en 
bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsat-
sen som følge af covid-19, BEK nr. 885 af 11. maj 2021. Denne bekendtgørelse giver 
mulighed for, at der igen kan gives tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering samt 
nytteindsats til alle borgere. En ny bekendtgørelse ventes at træde i kraft den 12. 
juni.   

  
 
 Skærpet tilsyn: Ingen kommuner bliver omfattet af skærpet tilsyn i 2021 på bag-

grund af indsatsen i 2020. Desuden vil der ikke blive udvalgt kommuner til skærpet 
tilsyn på grund af manglende opfyldelse af fokusmålet om beskæftigelsesrettede 
tilbud eller ordinær beskæftigelse i 2021 og 2022. Selvom kommunerne ikke kan 
komme under Skærpet Tilsyn - grundet manglende tilbudsafgivelse - er der indført 
et Skærpet Tilsyn Light, hvor AMK fortsat monitorerer på kommunerne tilbudsafgi-
velse for at sikre, at borgerne ikke går passive, men modtager et aktivt tilbud.  

 
 Læs mere om genåbningen på STARs hjemmeside: 
 https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/  

https://em.dk/media/14203/anbefalinger-fra-regionale-vaekstteams_20210531_webtilgaengelig.pdf
https://em.dk/media/14203/anbefalinger-fra-regionale-vaekstteams_20210531_webtilgaengelig.pdf
https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/rekrutteringssurveys/
https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/
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 Den årlige redegørelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg 2021 er offentliggjort. 
 Partierne bag Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (2018) har aftalt, at der 

vil blive udarbejdet en årlig redegørelse om beskæftigelsesindsatsen. Dette er den 
første redegørelse. Den indeholder tal for arbejdsmarkedet 2020, hvor COVID-19 
har haft sin indvirkning. Redegørelsen indeholder tre kapitler: 

 1.) Det danske arbejdsmarked 
 2.) Den kommunale beskæftigelsesindsats 
 3.) Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats 
  
 Læs mere om på STARs hjemmeside:  
 https://www.star.dk/da/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/05/ny-redegoerelse-stiller-skarpt-paa-ar-

bejdsmarkedet-i-2020/  

 
Bilag Intet bilag til dette punkt 

   

- 4.5. Kommunikation fra RAR (D) 

 
Anledning Efter hvert møde tager Rådet stilling til, hvilke emner fra mødet, der eventuelt giver 

anledning til udsendelse af en pressemeddelelse og nyhedsbreve.  

Indstilling Rådet tager ideer til nyheder til efterretning og kan komme med forslag til nyhedsca-
ses  

 
Beslutning Rådet godkendte forslag som indstillet. Derudover besluttede Rådet at videndele mu-

ligheder for unge med udgangspunkt de gode input fra ungetopmødet.  
 
Sagsfremstilling Rådet prioriterer styrket kommunikation om behov, eksempler og indsats i forhold til 

afdækning og tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til de østjyske virksomheder. 
Formandskabet og sekretariatet tager hul på en justeret model, der betyder måned-
lige nyhedsmails og opslag på Rådets hjemmeside – særligt med fokus på VEU udfor-
dringer og indsats. Endvidere justerer Rådet praksis i forhold til formidling af ledig-
heds- og beskæftigelsestal. Data-status opdateres fortsat på hjemmesiden månedligt 
med udsendt advis herom. Automatik med relaterede udtalelser fra Formanden kan 
potentielt erstattes med ad hoc praksis med udtalelser, når data indbyder til det, eller 
Rådet har budskaber, der ønskes understøttet. 

 
Rådet har siden mødet den 24. marts offentliggjort følgende:  

 Nyt om ledighed og beskæftigelse – 2021-06-01. Link: https://rar-bm.dk/rar-oes-
tjylland/nyheder/2021/nyt-om-oestjysk-ledighed-og-beskaeftigelse-2021-06-01/  

 Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - 2021-05-03 

 Analyse viser: Ufaglærte unge får nyt mod på livet med praktik og job - 2021-
03-26 

Der planlægges udsendt nyheder i forbindelse med Rådsmødet d. 10. juni. Næst-
kommende nyhedsmail omhandler opstart af nyt opkvalificeringsprojekt inden for 
CNC-industrien – for både beskæftigede og ledige. En arbejdsgruppe bestående af 
Dansk Metal, Dansk Industri, Industriens Uddannelser, TECHCOLLEGE, Mercantec, 
Herningsholm Erhvervsskole, Skive College, og Rådets VEU-konsulenter er i gang 
med at udrulle projektet i fællesskab. Der holdes desuden webinar for 20 jobcentre 
omkring CNC-projektet, og mulighederne for både beskæftigede og ledige inden 

https://www.star.dk/da/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/05/ny-redegoerelse-stiller-skarpt-paa-arbejdsmarkedet-i-2020/
https://www.star.dk/da/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/05/ny-redegoerelse-stiller-skarpt-paa-arbejdsmarkedet-i-2020/
https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/nyheder/2021/nyt-om-oestjysk-ledighed-og-beskaeftigelse-2021-06-01/
https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/nyheder/2021/nyt-om-oestjysk-ledighed-og-beskaeftigelse-2021-06-01/


Dagsorden til RAR Østjyllands møde den 10. juni 2021 
 

 

14 

for denne branche. Der er især fokus på at sikre en opkvalificering til fremtidens 
kompetencer, og at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel hos virksom-
hederne. 

 
Pressemeddelelser m.m. siden sidst kan ses på Rådets hjemmeside:  
https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/nyheder/pressemeddelelser/  

 
Bilag Ingen bilag til dette punkt.   
 

- 4.6. Eventuelt (O) 

 

På mødet deltog:  

 
Agnetha Nielsen (DA Horesta) 
Finn D. Pedersen (DA Dansk Byggeri) 
Jakob Beck Wätjen (DA Horesta) 
Ann B. Poulsen (DA) 
Joan Brøgger (FH 3F) 
Hans A. Sørensen (FH 3F) 
Daniel Isak Dallerup (FH Dansk Metal) 
Ulla Gram (FH FOA) 
Trine Quist (FH DS)  
Keld Hvalsø (KL Aarhus Kommune) 
Else Søjmark (KL Norddjurs Kommune) 
Kristian Würtz (KL Aarhus Kommune) 
Christian Brøns (KL Randers Kommune) 
Søren Erik Pedersen (KL Skanderborg Kommune) 
Merete Birk Nielsen (DH) 
Ib Bjerregaard (Regionsrådet) 
Anette Schmidt Lauersen (SOSU Østjylland)  
Annette E. Lauridsen (Aarhus Tech)  
Rune Kristensen (FH) 
Ann Poulsen (DA) 
Christian Budde (KL) 
 
Fra sekretariatet deltog:  
Anders Stryhn  
Kirstine Lindved  
Kristoffer Brix Andersson 
 
Øvrige oplægsholdere:  
Henrik Graun (Byggeriets Uddannelser) 
Tom Heron (NIRAS)  
 

 

https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/nyheder/pressemeddelelser/

