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 Mangel er også chancen for at få alle med

Vi har heldigvis set stigende be-
skæftigelse i en lang periode på 
Fyn, men det er også årsagen til, 
at det inden for flere brancher er 
svært at rekruttere.  Med faldende 
ledighed er det ekstra vigtigt, at vi 
er opmærksomme på, om der er 
ressourcer vi har overset. Vi skal 
fortsat gøre, hvad vi kan for at få 
de ledige, der stadig er, i job via 
bl.a. opkvalificering, men også 
have inddraget andre målgrup-
per. Eks. borgere med handicap 
og unge, som hverken er i job eller 
uddannelse. 

Forgæves rekrutteringer rammer 
direkte velfærden, der leveres i 
den offentlige sektor, i den private 
bliver det et omsætningstab for 
virksomhederne, tabte skatteind-
tægter og uanset sektor forspildte 
muligheder for de borgere, der 
stadig ser langt efter et job. Derfor 
har vi mangelsituationen og fore-
byggende initiativer oppe at ven-
de på hvert møde i RAR Fyn. 

Samarbejde på tværs af de 
fynske kommuner 

På det seneste møde i RAR Fyn 
fortalte Odense Kommune om 
arbejdet med virksomhedsind-
satsen, og hvordan der samarbej-
des på tværs af kommunegrænser i 
Rekrutteringsservice Fyn.  

Et styrket samarbejde om rekrut-
tering og ikke mindst opkvali-
ficeringsprojekter kan netop være 
med til at forebygge forgæves 
rekrutteringer. 

Flere borgere med handicap 
skal i job 

I RAR Fyn opfordrer vi til at styrke 
det strategiske fokus på at få flere 
borgere med handicap i job. Her 
tænker vi især i forhold til det 
virksomhedsopsøgende arbejde og 
særlig med fokus på brancher med 
rekrutteringsproblemer. Vi har 
desuden bedt Specialfunktionen 
for Job og Handicap om at under-
støtte med viden om de handicap-
kompenserende ordninger, og 
hvordan de kan anvendes i forhold 
til rekrutteringsproblemer.  

Forventninger til det nye år   

Vi afslutter desværre året med 
stigende smittetal, en ny Corona-
variant og Corona-restriktioner.  
Erfaringerne fra 2021 viser dog, at 
vi ikke skal aflyse forventningerne 
om fortsat stigende beskæftigelse 
og rekrutteringsproblemer i det 
nye år af den grund. Der bliver også 
nok at tage fat på i 2022. 

Glædelige jul og Godt nytår 

Stig Møller 
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 Rekruttering til transportbranchen  

Transportbranchen har i længere tid oplevet mangel på arbejdskraft. De fynske job-

centre, 3F, AMU-Fyn, Arbejdsmarkedskontor Syd og en række transportvirksomhe-

der etablerede i 2. halvår 2021 et samarbejde omkring 4 transportprojekter. 

Transportbranchen er hårdt 
ramt af rekrutteringspro-
blemer 

Med 47 pct. er transport blandt de 
4 brancher, som har de højeste 
forgæves rekrutteringsrater på 
Fyn. Det fremgår af den seneste 
Rekrutteringssurvey, som netop 
er offentliggjort. Heldigvis er vi på 
Fyn allerede godt på vej med et 
rekrutterings- og opkvalifice-
ringsprojekt, som kan afhjælpe 
problemet. 

Både til gods-, bus- og taxa-
chauffører  

De 4 projekter omhandler trans-
portvirksomhederne Alex Ander-
sen Ølund samt Peder Olsen & 
Søn til godschauffører, Keolis til 
buschauffører og Taxa Syd til ta-
xachauffører. 

Hvert projekt er bygget op ud fra 
en dialog mellem Arbejdsmar-
kedskontor Syd og den pågæld-
ende virksomhed. Her tages der 
udgangspunkt i den konkrete 
efterspørgsel og der lægges en 
tidsramme for projektet. I pro-
cessen inddrages 3F, så der er 
gennemsigtighed omkring ansæt-
telser efter overenskomst. Ud-
dannelsesinstitutionerne inddra-
ges ligeledes for at sikre den 
relevante opkvalificering. Når 
rammerne for projektet er på 
plads aftales møde med jobcentre 
og 3F, hvorefter samarbejdet 
begynder at tage form. 

Rekruttering til projekterne 
via jobcentre og 3F 

Jobcentre og 3F begynder her-
efter at finde interesserede ledige, 
som vil passe ind i de fremtidige 

job som chauffører. De ledige in-
viteres til et informationsmøde, 
hvor de præsenteres for branchen 
og de deltagende virksomheder. 
Her kan de ledige få svar på alle 
deres spørgsmål, og det er også 
her der afholdes jobsamtaler. De 
ledige, som virksomheden kan se 
som kommende medarbejdere, 
tilbydes en arbejdsgivererklæring 
om, at der er et job til dem, hvis de 
gennemfører den nødvendige op-
kvalificering hos uddannelses-
udbyderen. 

Jobcenter Odense har været med 
til at rekruttere ledige til alle 4 
transportprojekter og koncern-
chef Gorm Hjelm Andersen 
udtaler:  

”Vi er glade for samarbejdet med 
AMK-Syd om større opkvalifice-
ringsprojekter. VEU-koordinato-
rerne arbejder struktureret og 
systematisk med at håndtere 
processen. Det gør det lettere for 
jobcentrene at medvirke med at 

finde egnede og motiverede 
ledige. Gerne mere af den slags 
projekter”. 

For RAR Fyn er der ingen tvivl 
om, at det tætte samarbejde med 
alle relevante aktører, er vejen 
frem til at afhjælpe manglen på 
kvalificeret arbejdskraft på Fyn – 
og altså også i transportbranchen. 
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