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1. Rådets interne fokus: strategi, indsats, opfølgning mv. 

- 1.1.1 Referater til orientering (O)  

Sagen kort: Referater fra seneste Råds- og Formandskabsmøde fremlægges til orientering. 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at Rådet tager referaterne til efterretning.  

Beslutning: Rådet tager referaterne til efterretning.  

Sagsfremstilling: Referat af Rådsmødet den 29. september blev godkendt på mødet. Referat findes 

på hjemmesiden:  https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/om-rar-nordjylland/moeder/  

 Formandskabet har på møde den 26. oktober fastlagt ramme for denne dagsorden.      

Bilag: 1.1.1 - Referat af Formandskabsmødet den 26. oktober 2021. 

- 1.2.1 Dagsorden for dagens møde (B)  

Sagen kort: Rådet skal ved mødestart godkende dagsorden. 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.  

Indstilling: Det indstilles, at Rådet godkender dagsorden og opfølgningsark.  

Beslutning: Rådet godkendte dagsorden og opfølgningsark. Rådet kvitterede for resultaterne 

fra CNC-projektet. Fokus og model tages med i Rådets videre arbejde. Rådet 

kvitterede for brevet fra Det Centrale Handicapråd og imødeser fremadrettet 

samspil om fokus og aktiviteter på området.  

Sagsfremstilling: Mødet får ikke et særligt tema. Følgende emner suppleres med oplæg: 

1. Regionens udmøntning af uddannelsesmidler fra Europæisk socialfond. 

2. Skærpet opfølgning på og understøtning af kommunernes 

beskæftigelsesindsats.  

 Udbygget fokus sættes endvidere blandt andet på: - Fokus og tiltag på baggrund af 

Rådets strategi.  

 - Evaluering af Nordjysk BootCamp  

 - Opkvalificering og rekruttering fra kanten af arbejdskraftreserven.  

 - Ny trepart om flere hænder til virksomhederne. 

 Der er justeret på dagsordenens traditionelle blokke. Blandt andet indgår emner fra 

Borgere på kanten og den særlige VEU-sektion nu under overskriften: Kvalificeret 

arbejdskraft til virksomhederne – Nordjylland i balance. Under den blok rummes 

Rådets strategiske fokus på at styrke rekrutteringsindsatsen - særligt på områder 

https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/om-rar-nordjylland/moeder/
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med mangel på arbejdskraft -  herunder de to relaterede spor i Rådets indsats: 1) at 

udvide arbejdsstyrken jobrettet og kvalificeret 2) at sikre opkvalificering af 

virksomhedernes medarbejdere.   

 Emner, der ikke er medtaget på novembermødet, er i spil til kommende møder.  

  Perspektivering på Rådets CNC-projekt, der viser gode resultater og potentialer, 

tilgår Rådet i en opfølgningsmail samt i en pressemeddelelse frem for at indgå som 

emne på Rådsmødet. 

 Handicap og beskæftigelse: Arbejdsgruppen bestående af DH-repræsentanter, 

specialfunktionen for Job og Handicap og AMK overvejer fælles arrangement og/eller 

udpeger arrangementer, som RAR kan støtte op om/deltage i for at fremme 

beskæftigelses- og uddannelsesfrekvens for borgere med handicap. Tidspunkt for 

dagsordensætning af emnet for Rådet afhænger heraf.  

 Det Centrale Handicapråd har i henvendelse til RAR den 3. november inviteret til 

samspil om udfordringer og opfordrer RAR til at styrke fokus på mennesker med 

handicap i beskæftigelsesindsatsen. Det Centrale Handicapråd gør opmærksom på, 

at nuværende situation med mangel på arbejdskraft er en oplagt chance for at få 

flere borgere med handicap i job og samtidig afhjælpe virksomhedernes mangel på 

arbejdskraft. Dette flugter med RAR Nordjyllands fokus, som er indskrevet i 

strategien. Det Centrale Handicapråd ser gerne, at RAR understøtter kommunernes 

beskæftigelsesindsats på området.    

Bilag: 1.2.1 – Opfølgningsark efter seneste Rådsmøde.  

 1.2.2 – Brev til RAR Nordjylland fra Det Centrale Handicapråd. 

- 1.3.1 Fokus og tiltag med udgangspunkt i Rådets strategi (B) 

Sagen kort: Den 29. september vedtog Rådet en strategi med øget fokus på understøtning af 

virksomhedernes rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Rådet drøfter 

implementeringens fokus og tiltag. Særligt fokus rettes mod Rådets aktiviteter. 

Indspil hertil er vedlagt i bilag 1.1.3: Strategiske indsatser og prioriteringer frem 

mod juni 2022. 

Indstilling: Formandskabet indstiller at Rådet godkender - potentielt kvalificerer - 

opsamlingsarket: Strategiske indsatser og prioriteringer frem mod juni 2022 (bilag 

1.3.1) 

Beslutning: Rådet godkendte opsamlingsarket: Strategiske indsatser og prioriteringer frem 

mod juni 2022. Opkvalificeringspotentiale ved produktionsudfordringer grundet 

materialemangel i virksomheden medtages under indsatser. Arket lægges på 

hjemmesiden.   

Sagsfremstilling: På seneste Rådsmøde fastlagde Rådet strategisk fokus for den resterende del af 

Rådsperioden. Forslag til justeret strategi blev på den baggrund godkendt. 

Sekretariatet har gjort strategien tilgængelig for Rådets samarbejdsparter på 
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Rådets hjemmeside. Den nye strategi erstatter dermed den oprindelige strategi og 

covid-19 tillæg. Strategien findes her: https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/om-rar-

nordjylland/strategi-og-fokusomraader/  

 Formandskabet har drøftet indspil til kort overblik over udmøntning af strategien, 

som er beskrevet i sekretariatets udkast: Strategiske indsatser og prioriteringer 

frem mod juni 2022. Her har sekretariat som efterspurgt på en enkelt side 

kondenseret Rådets fokus og relaterede indsatser. Det er gjort i tråd med Rådets 

anbefalinger. Formandskabet indstiller, at Rådet godkender bilag 1.1.3, som 

derefter lægges på Rådets hjemmeside som supplering af strategien.  

 Materialemangel i virksomhederne. 

 På baggrund af flere virksomheders generelle mangel på materialer, er AMK lige 

nu i gang med en opsøgende indsats blandt virksomhederne med henblik på at 

afdække udfordringer og behov. Indsatsen kan potentielt tilføjes i bilag 1.3.1. 

 Punktets drøftelse på Rådsmødet: 

 - Formandskabet/AMK introducerer indsatsarket og perspektiverer. 

 - AMK supplerer med uddybning, der hvor Rådet ønsker.  

 - Drøftelse og opsamling i plenum.   

Videre proces: Strategiens fokus og initiativer markedsføres over for Rådets samarbejdsparter. 

Aktiviteter sættes i værk, og der inviteres til samspil om løsninger. Rådet følger 

resultater – blandt andet med henblik på anbefalinger i forhold til det kommende 

RAR. 

Baggrund:  Dataindblik og seminarets drøftelser af nordjysk virkelighedsbillede på bagkant af 

corona har givet anledning at konsekvensjustere strategien. Frem for 

afbødeforanstaltninger rettes fokus mere på mangel og tilvejebringelse af 

kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Data og drøftelser peger blandt andet 

på at spore yderligere ind på efterspørgselsrettet tilgang til arbejdsstyrken (af 

unge, borgere på kanten, borgere med handicap, flygtninge/indvandrere mv), samt 

efterspørgselsrettet opkvalificering af arbejdsstyrken + jobrettet brancheskifte. 

Bæredygtighed, grøn omstilling og digitalisering er fremhævet som 

dagsordensættende konkurrenceparametre og dermed et fokus for Rådets mål og 

indsats kompetencemæssigt og beskæftigelsesmæssigt.    

Bilag: 1.3.1. - Opsamlingsark: Strategiske indsatser og prioriteringer frem mod juni 2022. 

- 1.4.1 Årshjul + up-date på møder og arrangementer (B) 

Anledning: Formandskabet og sekretariatet har siden Rådsmødet holdt møder i forbindelse 

med forberedelse eller implementering af Rådets beslutninger og initiativer. Rådet 

forholder sig til orientering herom og afledte beslutninger og initiativer.  

https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/om-rar-nordjylland/strategi-og-fokusomraader/
https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/om-rar-nordjylland/strategi-og-fokusomraader/
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Indstilling: Det indstilles, at Rådet tager bilag og orienteringer til efterretning, forholder sig til 

de relaterede indstillinger - og potentielt kvalificerer med kommentarer og forslag. 

Beslutning: Rådet tog bilag og orienteringer til efterretning. Beslutninger og indspil i forhold til 

de enkelte punkter: 

A. Formandskabet overvejer januar fokus på fremtidens arbejdsmarked og 

relaterede kompetencebehov. Alternativt flyttes fokus til martsmødet, hvor 

FremKom-resultater samtidig byder ind i forhold til drøftelse af fremtidens 

kompetencer. 

B. Taget til efterretning. Der var blandt andet kvalificeret fokus på unge og på 

østeuropæisk arbejdskraft og kompetenceløft generelt. Rådet ser frem til 

styrket mødeudbytte og nytænkning fremover. Det begrundes særligt i, at 

AMK’erne har budt ind i forhold til planlægning af næste års møde. 

C. Henvendelse fra Regionen om samspil med RAR om kommende regional 

konference blev taget positivt imod. Sekretariatet og Formandskabet medtager 

Rådets bemærkninger i en videre drøftelse om model for medfinansiering og 

indholdsfokus for konferencen.  

D. AMK orienterede yderligere om de afholdte workshops. Opsamling herfra 

drøftes i strategiske Forum og derefter lægges anbefalinger for 

formandskaberne. Rådet tog orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling: A) Temaer og emner for Rådsmøder i 2022. Emner på kommende møder tager 

udgangspunkt i Rådets strategisk fokus og afledte aktiviteter. Januar- og 

martsmøderne er de sidste to i indeværende Rådsperiode.  

 STAR’s direktion deltager på Rådsmødet den 26. januar 2022. Ud over drøftelse 

med STAR-direktion overvejer Formandskabet på samme møde at sætte fokus på:  

Kompetencebehov på fremtidens arbejdsmarked som følge af grøn omstilling og 

nordjyske virksomheders arbejde med grøn energi – herunder brintteknologi. 

Mødet kan potentielt holdes på en relateret virksomhed og have oplæg fra 

Vækstteam med flere. Rådet forholder sig til, om der skal arbejdes videre med 

sådanne planer.  

 På Rådsmødet i marts drøftes opsamling på Rådsperioden – overdragelse til nyt 

Råd. Et fokus vil igen kunne rettes mod fremtidens kompetencebehov med 

udgangspunkt i Rådets samspil med Regionen om FremKom 4 resultater og 

arrangementer. Desuden skal Rådet vedtage ny positivliste for den regionale 

uddannelsespulje. Endelig afgøres senest på martsmødet, om der skal afholdes et 

afrundingsarrangement for det nuværende RAR. 

 B) Opfølgning på mødet med Ministeren og BER FU den 4. oktober. 

Arrangementet var en halvdagskonference, hvor temaet var mangel på 

arbejdskraft i samspil med grøn omstilling/grønne kompetencer. Med på mødet 

var de 8 RAR formandskaber. For RAR Nordjylland deltog Lars Christensen og Lars 

Holt, da Birgit og Peter var forhindret i at deltage. Emneindspil, samt potentielle 
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oplæg og spørgsmål fra Rådet var koordineret sammen med RAR Østjylland og RAR 

Vestjylland.  

 Ministeren lyttede til oplæg fra alle 8 RAR og besvarede de forud indsendte 

spørgsmål. Derudover indledte Ministen med en stor tak til RAR + parterne for en 

fornem afbøde- og kommunikationsindsats under Covid-19. Formandskab og AMK 

fortælles yderligere om mødet og afledte perspektiver. 

C) RAR Nordjylland følger og understøtter Fremkom4, som er en platform for 

politisk dialog om fremtidens kompetencer blandt alle centrale aktører på 

arbejdsmarkedet i Nordjylland. Det er et udgangspunkt for at tale om 

opkvalificering af virksomhedernes personale og om opkvalificering af ledige, så de 

har bedre mulighed for at komme i job. Projektet er under udarbejdelse af Oxford 

Research med Region Nordjylland som projektejer og en række centrale aktører 

som medlemmer af henholdsvis ekspertgruppe og styregruppe - herunder AMK 

Midt-Nord på vegne af RAR Nordjylland.  

Region Nordjyllands analyseprojekt, FremKom4, er godt i gang. Der er rekvireret 

nye, supplerende data, som kan belyse situation og tendenser efter Corona. Det 

betyder, at der bliver genereret en fremskrivning af behovet for kompetencer, som 

indarbejder tendenserne efter Corona. I november/december gennemfører 

projektet interviews med virksomheder, som kompletterer datagrundlaget. 

Regionen forventer derfor, at styregruppen kan behandle analysens resultater i 

december/januar. Dermed vil RAR kunne behandle det færdige rapportsæt på 

mødet i marts 2022.  

Region Nordjylland planlægger sammen med styregruppe og ekspertgruppe én 

regional konference og 4 oplandskonferencer, hvor resultaterne fra FremKom4 

bliver lagt frem og diskuteret. Styregruppen har drøftet, hvordan konferencerne 

kan lægges til rette, således at der kommer et output, hvor aktørerne kan samles 

om at arbejde videre med konkrete initiativer og projekter. 

Sekretariatet giver en yderligere status – herunder om relateret henvendelse fra 

Regionen om involvering i forhold til en kommende regional konference. Rådets 

betragtninger tages med i Formandskabet til proces, før yderligere fremlæggelse 

og involvering af Rådet. 

 D) Det Kompetente Nordjylland - status og det videre arbejde. Parterne 

igangsætter indledende sparringsmøder, der skal give faglig indsigt i udfordringer, 

målgrupper og potentialer til at løse problematikkerne inden for de fire tematikker. 

Der afholdes fire sparingsmøder i november. Deltagerkredsen er personer med 

ansvar for drift og andre fagpersoner fra beskæftigelses-, uddannelses- og 

erhvervsområdet samt Regionen. AMK –Midt Nord er tovholder på to møder. 

Tematikker/indsatsområder behandles i følgende rækkefølge - de to første den 11. 

november og de to sidste den 24. november: 
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 1). Vejledning og indsatser der skaber tættere bånd til arbejdsmarkedet. 

2). Uddannelse i hele Nordjylland.  

3). Fælles nordjysk indsats for faglært arbejdskraft på tværs af uddannelses-, 

 beskæftigelses- og erhvervsfremmesystemet. 

4). Efter-/videreuddannelse og opkvalificering. 

Efter sparringsmøderne vil sekretariaterne samle op på inputs til prioriteringer for 

indsatsområderne. AMK/RAR har tovholderrollen på tematikker inden for efter-

/videreuddannelse og opkvalificering og faglært arbejdskraft. Rådet informeres og 

inddrages løbende. Sekretariatet giver yderligere status. 

Bilag 1.4.1 – Opdateret årshjul for RAR Nordjylland. 

2. Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne – Nordjylland i balance 

- 2.1.1 Regionens udmøntning af uddannelsesmidler fra Europæisk Socialfond (B) 

Sagen kort: Regeringen har tilbudt regionerne, at de kan indstille 20 pct. af EU’s 

Socialfondsmidler 2021-2027 til projekter inden for deres 

ungdomsuddannelseshjemler. Regionerne har igennem det seneste år udarbejdet 

programtekst for den regionale prioritet samt model for inddragelse af RAR i 

udmøntningen. Region Nordjylland giver en indflyvning og deltager i drøftelse med 

Rådet om udmøntning, rolle og sammenhæng med Rådets fokus på aktuelle 

kompetencebehov og opkvalificering. 

Indstilling: Det indstilles, at Rådet: 

A. På baggrund af Regionens orientering forholder sig til forslag om fokus og 

proces for relateret udmøntning og samspil mellem Regionen og RAR. 

B. Beslutter, at sekretariatet på baggrund af Rådets tilbagemelding indgår i 

samspil med Regionen om yderligere proces – blandt andet med sigte på at 

optimere sammenhæng med Rådets strategi og indsats. Sekretariatet inddrager 

Formandskab og Rådet i processen, når det er relevant.  

Beslutning: Rådet kvitterede for oplæg og for Regionens forslag om fokus og proces for 

relateret udmøntning og samspil mellem Regionen og RAR. Rådet tiltrådte, at der 

på baggrund af oplæg og drøftelse udarbejdes et forslag til udmøntning, der 

forelægges RAR og Regionsrådet.  

Sagsfremstilling: Rådets drøftelse på november mødet bliver med indledende oplæg fra Charlotte 

Bisbjerg, som er chef for Uddannelse, Kompetence og Kultur i Region Nordjylland, 

suppleret af Anders Stryhn fra AMK. Regionen har i orienteringen fokus på:  

1. Foreslåede indsatser for de regionale indsatser under EU's socialfond 2021-

2027 – beskrevet i bilag 2.1.1 

2. Økonomien for socialfonden.  
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3. Orientering om og forslag til proces og samspil mellem RAR og Regionsrådet 

omkring udmøntning af midlerne, hvor Regionen medbringer forslag til proces. 

 Der er på mødet fokus på den regionale opgave vedrørende EU’s Socialfond og på 

koordinering og samspil med RAR. For at opnå en koordineret indsats med 

opbakning fra arbejdsmarkedets parter høres RAR således forud for regionernes 

indstilling. Regionerne har været i dialog med STAR, Erhvervsministeriet og 

Erhvervsstyrelsen om, hvordan høringen tilrettelægges. Parterne er blevet enig om 

rammen for en samarbejdsmodel, som indgås mellem hvert RAR og de respektive 

regioner. Modellen lægger op til en ubureaukratisk koordinering. I aftalen hedder 

det, at ”der skal aftales en proces for, hvordan RAR høres om den konkrete 

regionale udmøntning af socialfondsmidlerne. 

 Prioritering i henhold til Socialfondsmidlerne ligger i naturlig forlængelse af 

regionernes nuværende ansvar for at sikre sammenhæng i udbuddet af 

ungdomsuddannelser, og at regionsrådene kan yde tilskud til udvikling af 

ungdomsuddannelserne, almen voksenuddannelse, forberedende 

voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne samt til udvikling af en 

institution i et landdistrikt eller udkantsområde. Regionerne vil efter koordinering 

med RAR prioritere midlerne i overensstemmelse med politikker på området, 

herunder de regionale udviklingsstrategier, uddannelsesstrategier mv.  

Region Nordjyllands programtekst for prioritet omfatter blandt andet følgende 

indsatsområder (se uddybning heraf i bilag 2.2.1): 

Kompetencer til fremtiden  

- Forbedre gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser: 

1) Bæredygtighed og grønne kompetencer 

2) STEM 

3) Flere faglærte 

4) Fleksible uddannelses- og læringsformer, udvikling af uddannelsesformater, 
didaktik, fag og nye fagkombinationer mv. 

Uddannelse til alle: 

- Fremme lige adgang til + færdiggørelse af uddannelse for både unge og voksne: 

1) God uddannelsesdækning i hele regionen. 

2) Attraktive uddannelsesmiljøer, fastholdelse, trivsel og sundhed. 

3) Ugunstigt stillede grupper, herunder FGU og livslang læring. 

Videre proces: Ved tilsagn til proces vil Rådet på et senere møde blive inddraget, og det tilstræbes, 

at Regionens og RARs indsatser understøtter og inkluderet hinanden gensidigt. 
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Rådets involvering og bidrag til implementering spilles videre til det nye RAR-

Nordjylland, som tiltræder i juni 2022.  

Baggrund: Regionerne får indstillingsret på 171 millioner kroner i perioden 2021-2027. Region 

Nordjylland kan over en periode på syv år forvente at administrere 15,7 mio. kr. 

fra EU-midlerne. For at udløse disse skal der leveres en nordjysk medfinansiering 

på 23,6 mio. kr. Altså en samlet forventet projektsum på 39,3 millioner kroner.  

Bilag: 2.1.1 - Foreslåede indsatspunkter og delindsatser under Socialfondsprogrammet.  

 - Mere inspiration om fokus findes i den regionale udviklingsstrategi 2020-2023: 

 https://rn.dk/regional-udvikling/strategier-og-planer/rus  

- 2.2.1 Skærpet opfølgning på og understøtning af kommunernes indsats (oplæg + D)   

Sagen kort: Rådet har en koordinerende rolle i forhold til videndeling og at støtte op om 

beskæftigelsesindsatsen regionalt og lokalt – herunder med udgangspunkt i 

ministermål og Rådets strategi. En vigtig samarbejdspart i forhold til 

beskæftigelsesindsatsen er kommunerne. På mødet får Rådet et indblik i STAR's og 

herunder AMK's opgave i forhold til øget monitorering, skærpet opfølgning og 

understøtning af kommunernes indsats, der er et initiativ i 'Aftale om en forenklet 

beskæftigelsesindsats', som trådte i kraft januar 2020.  

Indstilling: Det indstilles, at Rådet beslutter, at: 

A. Tage indblik og orientering til efterretning. 

B. Tage stilling til, hvordan og med hvilket fokus Rådet ønsker at følge AMK's 

arbejde i forhold til den skærpede opfølgning og understøtning af 

kommunernes indsats. 

C. Tage stilling til, hvordan RAR kan spille aktivt ind i den skærpede opfølgning på 

politisk niveau.    

Beslutning: Rådet tog indblik og orientering til efterretning. Rådets fokus er på at understøtte 

kommunernes behov i forhold til at skabe resultater på beskæftigelsesområdet. 

AMK’s indsats skal bidrage positivt til resultaterne. Rådet følger ad hoc AMK's 

indsats med skærpet opfølgning og følger løbende sekretariatets understøtning af 

kommunernes indsats. Rådets tilgang er, at effektive sagsgange og indsatser i 

kommunerne kan være en forudsætning for, at ressourcer udnyttes optimalt, og 

at resultater dermed styrkes. Rådet besluttede, at Formandskabet på baggrund af 

mødets drøftelser kommer med indspil til, hvordan Rådet følger emnet. Rådet 

fortsætter praksis med fokus på beskæftigelsesplaner og kontakt med udvalg.  

Sagsfremstilling: Med ”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats” fik kommunerne større 

frihedsgrader til at tilrettelægge indsatsen. De øgede frihedsgrader er i aftalen 

blevet fulgt op af et opfølgningskoncept, der skal skabe gennemsigtighed og 

åbenhed omkring kommunernes resultater. 

https://rn.dk/regional-udvikling/strategier-og-planer/rus
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 Ovenstående betyder konkret, at der indført skærpet opfølgning for kommuner 

med utilfredsstillende resultater. Kommuner, der har en højere andel personer på 

offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår, og 

samtidig ikke lever op til fastsatte fokusmål omkring den aktive indsats, udpeges 

derfor til skærpet tilsyn. 

 Her har AMK en aktiv rolle i at følge monitorering og understøtte kommunerne i 

ikke at komme under 'skærpet tilsyn'. I denne opgave trækker AMK på flere 

monitoreringsopgørelser og aktive redskaber. Nogle af de centrale 

monitoreringsredskaber, som anvendes, er Ministerens benchmarking: 

 https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmarking/  

 samt Jobcenterindbliksrapport, som ligger på jobindsats.dk:  

 https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx  

 De redskaber, som AMK anvender i den understøttende indsats, er forskellige 

afhængigt af den enkelte kommunes behov. Det kan fx være gennemførelsen af en 

sagsgennemgang, workflow-analyse eller andet i samspil med den enkelte 

kommune. I den understøttende indsats arbejder AMK altid på baggrund af et 

videngrundlag om, hvad der virker bedst i beskæftigelsesindsatsen for at få ledige 

ind på arbejdsmarkedet.  

 Punktets drøftelse på mødet indledes med en intro fra Formanden om 

begrundelsen for at tage et kig ned i kommunernes maskinrum, når det kommer 

til beskæftigelsesindsats. Dernæst giver sekretariatet et overblik over STAR's fokus 

på monitorering, proces i det skærpede tilsyn og de redskaber, som AMK arbejder 

med for at understøtte kommunernes indsats.  

Videre proces: Rådet inddrager fremadrettet viden fra punktets drøftelse som et baggrundstæppe 

for, hvordan STAR og AMK monitorerer og understøtter kommunerne i den 

skærpede opfølgning på beskæftigelsesindsatsen. Afhængigt af sin beslutning 

herom kan Rådet potentielt hvert halve år få en status på arbejdet med den 

skærpede opfølgning og understøtning af kommunernes indsats. Rådet kan med 

fordel tage stilling til, hvorvidt de kan spille aktivt ind på politisk niveau. 

Baggrund: Punktet giver Rådet en baggrundsviden i forhold til det beskæftigelsespolitiske 

fokus på den skærpede opfølgning med kommunernes indsats, som er en del af 

'Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats'. Rådet indgår i en koordination af 

beskæftigelses- uddannelses- og erhvervsområdet via et samarbejde - herunder 

med henblik på at sikre en drøftelse af, hvordan den regionale udvikling bedst 

muligt kan understøttes og koordineres i retning af, at flest mulige ledige kan 

komme i beskæftigelse. Derfor følger Rådet også STAR's monitorering og 

understøtning af aktørernes indsats – herunder jobcentrenes.   

Bilag: 2.2.1 – Benchmark / Regionale nordjyske nøgletal for november 2021 eftersendes. 

https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmarking/
https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx
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- 2.3.1 Nordjysk BootCamp – evaluering og perspektivering (D + B) 

Sagen kort: Nordjysk BootCamp 2021 for ledige dimittender er et samarbejde med skarpt fokus 

på veje mod job. Det et af Rådets modelprojekter, der - i et samspil mellem aktører 

- understøtter ledige dimittenders vej mod job. Anledningen er en høj ledighed i 

en periode med efterspørgsel på arbejdskraft. Nordjysk BootCamp for ledige 

dimittender og sidste-års studerende med videregående uddannelser blev afholdt 

i dagene 26. til 28. oktober. Rådet skal drøfte evaluering af arrangementet og på 

den baggrund tage stilling til potentiel gentagelse og egen involvering i 2022. Flere 

evalueringsresultater fremlægges på mødet.  

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Rådet:  

a. Tager orienteringen til efterretning og drøfter evaluering af Nordjysk 

BootCamp.  

b. Beslutter på baggrund af evalueringens resultater samt indspark fra 

arbejdsgruppen, om Rådet også i 2022 vil prioritere deltagelse i og koordinering 

af en Nordjysk BootCamp. 

c. Bidrager med forslag til konceptoptimering og tager stilling til de oplistede 

anbefalinger om proces og afvikling af eventuelt kommende arrangementer.  

Beslutning: Rådet:  

a. Tog orienteringen om den foreløbige evaluering af BootCamp til efterretning.  

b. Besluttede på den baggrund, at Rådet vil anbefale det nye RAR også i 2022 at 

prioritere deltagelse i og koordinering af en Nordjysk BootCamp. 

c. Rådets indspil til konceptoptimering og de oplistede anbefalinger bringes med 

på følgegruppens møde den 1. december. Tilbagemelding herfra lægges for 

Formandskabet på deres møde den 17. december. 

Sagsfremstilling: Punktets drøftelse på mødet indledes af AMK med uddybning og mere kig ind i 

tilbagemeldinger fra samarbejdsparter og deltagere. 

 Formål:  

 Rådet tog initiativ til samskabelsesprojektet Nordjysk BootCamp, som blev afholdt 

den 26-28. oktober som et pilotprojekt. Der blev afholdt 21 events, som 

overordnet havde til formål at booste nordjyske dimittenders jobsøgning og sikre, 

at nordjyske virksomheder kan tilgå kvalificeret arbejdskraft. 

 Gennemførelse og deltageres udbytte: 

  Arrangørerne for Nordjysk BootCamp lagde vægt på, at programmet skulle rumme 

både fysiske og online events i form af webinarer. Heraf var 9 events med fysisk 

fremmøde og 12 var webinarer. Ugen før måtte ét event aflyses grundet lavt 

deltagerantal. Derudover har der været en ambition om, at så mange events som 

muligt skulle være med virksomhedsdeltagelse. Totalt set var der virksomheder 
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repræsenteret på 10 ud af 21 events.  Programmet indeholdt fire spor, der løb over 

tre dage: 

 Fremtidens job (job og ansættelsesformer)  

 Jobsøgning (CV, ansøgning, kompetencer)  

 Case Competitions (match-events) 

 Kanaler og aftagere 

 Tilmelding og deltagelse:  

 AMK Midt-Nord var som projektleder ansvarlig for tilmelding til Nordjysk 

BootCamp og for at udarbejde markedsføringsmateriale. Dog havde enkelte 

aktører særskilt tilmelding. Tilmeldingen byggede på en model om gratis og frivillig 

deltagelse. 406 personer var tilmeldt, heraf 167 i det tilmeldingssystem, som AMK 

Midt-Nord administrerede. De 167 personer havde i gennemsnit tilmeldt sig 4,7 

events. Det gav en samlet tilmelding på 1032 personer, når der summeres op for 

de 21 events.  

 Der har været udfordringer med at sikre en solid fremmødeprocent. 52% af de 

tilmeldte deltog i de events, de havde tilmeldt sig. I gennemsnit har 25 personer 

deltaget i de forskellige events. Online events var mest efterspurgte. Et event 

måtte aflyses grundet lavt deltagerantal. 

 Deltagernes tilfredshed:  

 Arrangørerne har givet tilbagemelding til AMK om deres oplevelse med afholdelse 

af deres events. På trods at et lavere fremmøde end forventet har de oplevet 

deltagerne som nysgerrige, spørgelystne og med lyst til at lære nyt. Overordnet set 

har deltagerne været tilfredse med indholdet og udbytte af at deltage i Nordjysk 

BootCamp. Nedenstående vises foreløbige resultater fra spørgeskemaet til 

deltagerne, som AMK Midt-Nord udsendte for at opnå viden om deltagernes 

udbytte af Nordjysk BootCamp. 

 Spørgsmål: Har du fået nye redskaber til at booste din jobsøgning? Her svare 
70,9 % ja, 16,4 % svarer i nogen grad, og 12,7 % svarer nej.  

 Spørgsmål: Hvis din ven er ledig om et år, vil du så anbefale at deltage i et 
arrangement som Nordjysk BootCamp? Her svarer 73,2 % ja, 16,1 % svarer i 
nogen grad, og 10,7 % svarer nej. 

 Konkret vurderer mange af deltagerne at de har fået inspiration/hjælp til 

jobsøgningsprocessen – hvad enten det er tips til jobsøgning, brug af LinkedIn, 

inspiration til jobsamtalen eller virksomhedernes perspektiver på onboarding. 

 Forslag til justeringer: 

 For projektet var der opstillet to formål:  
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 At booste nordjyske dimittenders jobsøgning på et kvalificeret grundlag.  

 At give nordjyske virksomheder mulighed for at tilgå kvalificeret arbejdskraft 
blandt dimittenderne med henblik på udvikling og øget vækst. 

 Relativt lavt fremmøde:  

 Arbejdsgruppen vurderer, at det forholdsvis lave fremmøde ikke skyldes en intern 

konkurrence mellem de forskellige events, men i højere grad et post-corona 

resultat. Det forklarer arbejdsgruppen ved, at flere af deres events for samme 

målgruppe er blevet rykket til efteråret, hvorfor der har været en vis form for 

”arrangements-træthed”. Ligeledes vurderer flere af at have oplevet den samme 

udfordring med deres initiativer/events for målgruppen i efteråret.  

 Anbefalinger:  

 Såfremt Nordjysk BootCamp skal afholdes igen, anbefales det blandt andet fra 

arbejdsgruppen og arrangørerne (herunder AMK): 

A. At planlægningen påbegyndes tidligt på året, sådan at det kan koordineres med 

øvrige indsatser for målgruppen.  

B. Derudover skal markedsføringen styrkes, dels decentralt for arrangørerne, men 

også markedsføring af navnet.  

C. At en mere forpligtende tilmelding ville sikre et bedre fremmøde.  

D. At der mere målrettet arbejdes med markedsføring og ny tilmeldingsplatform, 

som fungerer mere smidigt og samtidigt giver bedre overblik over indhold. 

Videre proces Rådets bemærkninger og potentielle beslutninger på november mødet 

fremlægges i Styregruppen for Nordjysk BootCamp, som holder møde den 1. 

december med henblik på at evaluering. Herefter udfærdiges evalueringen, som 

eftersendes til Rådet.   

Baggrund Baggrunden for Nordjysk BootCamp støtter sig op af Rådets strategi om at mindske 

dimittendledigeden samt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. 

Projektet skal styrke indsatsen for ledige dimittenders vej mod job. Følgende 

aktører indgik i arbejdet med Nordjysk BootCamp:  

 RAR Nordjylland, virksomheder, Akademikerne, Akademikernes A-kasse, AMK 

Midt-Nord, konsulenthuset ballisager, Business Region North, Dansk Industri, 

Erhverv Norddanmark, International House North Denmark, Erhvervshus 

Nordjylland, erhvervskontorer og jobcentre i Nordjylland, KKR Nordjylland, 

Magistrenes A-kasse, Move North, Professionshøjskolen UCN, Tange Gruppen og 

Aalborg Universitet. 

Bilag 2.3.1 – Resultater fra evaluering / uddybes udleveres på Rådsmødet. 

 - Se også Rådets nyhed om JobCamp udsendt 21. oktober: 
 https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/nyheder/2021/bootcamp-for-hoejtuddannede-2021-10-21/   

https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/nyheder/2021/bootcamp-for-hoejtuddannede-2021-10-21/
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- 2.4.1 Arbejdskraftreserver: Indspil fra Koordinationsforum om opkvalificering/rekruttering (D) 

Sagen kort Det nordjyske Koordinationsforum har på sit møde den 14. oktober forholdt sig til 

og drøftet Rådets fokus på frem mod juni 2022 at få flere udsatte ledige med i 

virksomhedernes rekrutteringsgrundlag. Rådet drøfter, hvordan forslag fra 

Koordinationsforum kan omsættes – herunder tager Rådet stilling til, hvordan det 

i givet fald kan integreres i Rådets Job-VEU indsats for 2022. 

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Rådet:  

A) Drøfter indkomne forslag og input fra Koordinationsforum om kilder til 

arbejdskraft gennem arbejdskraftsreserven.  

B) Peger på, hvordan forslagene potentielt omsættes og integreres i Rådets Job-VEU 

indsats. 

Beslutning: Rådet besluttede, at input fra Koordinationsforum om kilder til arbejdskraft 

gennem arbejdskraftsreserven omsættes og integreres i Rådets Job-VEU indsats. 

Sekretariat og Formandskab følger op. Der sendes et kvitteringsbrev til 

Koordinationsforum med tak for input.   

Sagsfremstilling: Formandskab og sekretariat indleder punktet med en indflyvning om mødet og om 

potentielle kilder til udvidelse af arbejdsstyrken sammenholdt med planlagte og 

aktuelle VEU-tiltag.  

 Rådet har med sin reviderede strategi sat fokus på en styrket tilgang til 

arbejdstyrken fra gruppen af borgere, der befinder sig på kanten af eller længere 

væk fra arbejdsmarkedet. Rådet lægger vægt på at sikre et bedre match mellem 

arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter 

arbejdskraft. Det understøttes blandt andet gennem Job-VEU modellen. Derfor var 

temaet på mødet i Koordinationsforum, hvordan vi gearer vores arbejdsstyrke 

rigtigt, når virksomhederne mangler arbejdskraft. Temaet var rammesat ud fra den 

nuværende arbejdsmarkedssituation, understøttende initiativer landsdækkende 

og regionalt samt to oplæg om indsatser for borgere længere væk fra 

arbejdsmarkedet. 

 Forslag til indsatser på baggrund af drøftelser i Koordinationsforum Nordjylland: 

 Jobrettet opkvalificering for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet 

(aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere) 

 Der er behov for at spotte brancheområder, hvor målgruppen vil passe ind i 

jobfunktioner. Herunder hvilke områder, der er relevante for substitution. 

 Erfaringerne viser, at det ofte er koordineringsopgaven, som er udfordrende 

og kræver mange ressourcer. Rådets JobVEU-konsulenter kan have en rolle i 

at koordinere på tværs af kommuner. Gå ud til virksomhederne sammen – 
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jobcenter, uddannelsesinstitution, erhvervsservice - og træk på VEU-

koordinatorernes ekspertviden om ordningerne. 

 SOSU-området kan bruges som rekrutteringsvej ind på arbejdsmarkedet for 

denne målgruppe.  

 Corona-nedlukningen har boostet digitale muligheder i 

beskæftigelsesindsatsen, som kan sættes ind for målgrupperne længere væk 

fra arbejdsmarkedet. 

 At skabe småjob er særligt succesfuldt i de små virksomheder, fordi der skabes 

en god relation, og virksomheden tager ansvar for medarbejderen.  

 Jobrotation anvendes i samme grad som tidligere, men kan give 

virksomhederne gode muligheder for opkvalificering af medarbejdere – selv i 

travle perioder, sådan at medarbejdere erhverver nye kompetencer. 

 RAR skal være opmærksom på, at volumen (deltagere på kurser) er en 

udfordring. Der er meget få ledige, og man er nødt til at se på tværs af flere 

end to kommuner. RAR skal gøre koncepterne bredere, end de er i dag.  

 Grundlæggende kompetencer 

 Tænk i helheder! De basale færdigheder skal være på plads, inden personen 

er klar til en fagfaglig uddannelse/efteruddannelse eller varigt arbejde. Vær 

opmærksom på 2-sprogede borgere! 

 Udenlandske arbejdstagere skal vedligeholde deres danskkundskaber for at 

kunne fastholde job.   

 Det kan være vanskeligt for virksomhederne at motivere medarbejdere til at 

få styrket de basale kompetencer. 

 Behov for systematisk screening af ledige i målgruppen med manglende 

basale kompetencer. Mange vil vise sig at være ordblinde – dem kan man 

hjælpe. Personer med hyppige ledighedsforløb, er ofte dem, som mangler 

basale kompetencer.  

 Forslag om at RAR påtager sig en kommunikationsopgave målrettet 

virksomhederne som en oplysningskampagne. Hvordan kan 

opkvalificeringsforløbene planlægges sammen med virksomhederne?   

Meldingerne fra Koordinationsforum Nordjylland peger på at sikre, at de basale 

kompetencer er i orden hos personer i de grupper, Rådet har peget på som mulige 

kilder til at udvide virksomhedernes rekrutteringsgrundlag. Indstillingerne til Rådet 

er derfor baseret på at få udviklet og indarbejdet dette perspektiv i JOB-VEU 

indsatsen og at få nye og eksisterende, jobrettede ordninger til udsatte grupper 

effektivt i spil.  

Videre proces: Input fra Rådets drøftelser indgår efter behandling i Formandskabet i Rådets 

implementering af Rådets strategi for VEU-indstsen. Rådet informeres og 

involveres løbende. Koordinationsforum får på mødet i april en status.  
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Baggrund: På dagsorden den 14. oktober var:  

 1.) Velkommen og siden sidst ved Rådsformand Birgit Frederiksen. 

 2.) Status på VEU-indsatsen ved Anders Stryhn – herunder væsentlige pointer fra 

VEU-evaluering, aktuel scene på arbejdsmarkedet, VEU-indsats og projekter. 

 Tema:  ”Investering i målgrupper længere væk fra arbejdsmarkedet” 

 Oplæg ved Jeanett Andersen, centerchef i Job- og Aktivhuset Jobcenter Aalborg. 

”Behov for almene kompetencer og kvalificering af arbejdsstyrken”, oplæg ved  

Simon Skogberg, Chef Erhverv & Uddannelse, HF&VUC Nord.  

 Debat om forslag til initiativer, der tackler udfordringer med langtidsledige og 

kompetencer, så målgruppe kommer i spil til job. 

 3) VEU-projekter i støbeskeen ved Kirstine Lindved. 

 4) Afrunding og eventuelt ved Rådformand Birgit Frederiksen.  

  

Bilag 2.4.1 - Referat af mødet i Koordinationsforum den 14. oktober 2021. 

- 2.5.1 Ny trepart om flere hænder til virksomhederne (D) 

Sagen kort: I Trepartsaftalen indgået den 6. oktober 2021 er det besluttet, at RAR i 2022 og 

2023 skal iværksætte indsatser målrettet de brancher, der nu og her efterspørger 

arbejdskraft. RAR skal komme med indspil til hvordan de 5 mio. kr. årligt i 2022 og 

2023 ønskes anvendt, RAR kan anvende midlerne til konkrete aktiviteter i forhold 

til virksomheder med mangeludfordringer. 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at Rådet drøfter retning for og prioritering af indsatser.  

Beslutning: Rådet kvitterede for det beskrevne fokus og imødeser, at ekstra hænder hos 

sekretariatet vil understøtte Rådets strategiske indsatser. Der indkom en række 

forslag til områder, som AMK – herunder de to nye medarbejdere - i samarbejde 

med RAR kommer til at kigge mere ind i. Opsamling herpå tages med i 

Formandskabet. På januar mødet kommer sekretariatet med forslag til 

udmøntningsfokus.    

Sagsfremstilling: Som følge af den nye trepartsaftale om mangel på arbejdskraft lægges op til tæt 

samspil særligt med virksomheder og jobcentre – men også brancheorganisationer, 

a-kasser og uddannelsesinstitutioner for at udtænke og iværksætte indsatser, der 

løser virksomhedernes behov for arbejdskraft. Det kan eksempelvis være:  

 At tilrettelægge og gennemføre en systematisk opsøgende indsats målrettet 
virksomheder med mangel på arbejdskraft 

 At afdække virksomhedernes rekrutterings- og kompetencebehov inden for 
brancher med mangel på arbejdskraft.  

 At finde løsninger på mangel- og kompetenceudfordringerne i samarbejde 
med virksomhederne. 
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 At tilrettelægge målrettede rekrutterings- og opkvalificeringsforløb i 
samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og andre 
relevante interessenter. 

Videre proces: Sekretariatet koordinerer prioriteringer med RAR Vestjylland og RAR Østjylland. 

Rådet kan herefter forvente at høre mere herom senest på næste Rådsmøde.   

Baggrund: I Trepartsaftalen indgået den 6. oktober 2021 er det besluttet, at RAR i 2022 og 2023 

skal iværksætte indsatser målrettet de brancher, der nu og her efterspørger 

arbejdskraft. Arbejdsmarkedskontoret styrkes med to ekstra medarbejdere, der i 

tæt samspil med særligt virksomheder og jobcentre – men også 

brancheorganisationer, a-kasser og uddannelsesinstitutioner - kan udtænke og 

iværksætte indsatser, der løser virksomhedernes behov for arbejdskraft. 

Bilag: 2.5.1 - aftaletekst – trepartsaftale om mangel på arbejdskraft. 

3. Orientering og videndeling 

- 3.1.1 Kommunikation – herunder nyhedshistorier fra RAR (B) 

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

anledning til udsendelse af en pressemeddelelse og nyhedsbreve. 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at Rådet tager de foreslåede emner til nyheder til 

efterretning og potentielt bidrager yderligere.  

Beslutning: Indstillingen blev taget til efterretning.  

Sagsfremstilling: Rådet prioriterer styrket kommunikation om behov, eksempler og indsats i forhold 

til afdækning og tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til de nordjyske 

virksomheder. Der betyder månedlige nyhedsmails og opslag på Rådets 

hjemmeside – særligt med fokus på VEU udfordringer og indsats. Ledigheds- og 

beskæftigelsestal opdateres på hjemmesiden månedligt med udsendt advis 

herom. Det sker ad hoc med udtalelser fra Formanden. 

 Webinar den 13. oktober. På Rådets webinar var der godt 75 deltagere. Fokus var 

på at formidle aktuelt overblik over beskæftigelsessituation på det nordjyske 

arbejdsmarked, orientere om Rådets strategiske fokus og indsats i den anledning 

– samt at give status og resultater fra Rådets CNC modelprojektet, hvor fælles 

udfordringer løses i fællesskab. Formandskabet er tilfreds med afvikling og 

tilslutning til Rådets webinar den 13. oktober. Der lægges op at holde et webinar 

igen senest ultimo januar/primo februar. 

 Rådet har siden mødet den 29. september sendt følgende til pressen med flere: 

 Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse -  30. september 2021. 
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 Nordjyske virksomheder mangler arbejdskraft og ledige med videregående 
uddannelser mangler job. Nordjysk BootCamp. (2021-10-20)  

 Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse -  01. november 2021. 

 Næste nyhed om ledighed/beskæftigelse er planlagt til den 30. november. 

 Der planlægges udsendt nyheder efter Rådsmødet i november. Forslag til emner:   

 Resultater af CNC projektet + evt opfølgning på BootCamp. 

 Fokus for Rådets partnerskaber om rekruttering/opkvalificeringstiltag. 

 Der arbejdes på en nordjysk/midtjysk pressehistorie om SOSU-workshop/Temadag 

der holdes den 18. november. Her stilles skarpt på fremtidens medarbejdere på 

området – næremere bestemt nye veje og muligheder til rekruttering på social- og 

sundhedsområdet.   

Bilag  Se nyheder og pressemeddelelser: https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/nyheder/   

- 3.2.1 Rådets forvaltningssager + orientering fra Sagsudvalg (O + B) 

Anledning: Kommunerne underretter Rådet om anvendelse af virksomhedspraktik og 

nytteindsats samt ansættelse med løntilskud. Herudover varetages Rådets 

sagsbehandling i forhold til arbejds- og opholdstilladelse til tredje lands 

statsborgere, arbejdsfordelinger, arbejdssteder til samfundstjeneste og varslinger 

af større afskedigelser. Udvalget behandler sager på Rådets vegne via elektroniske 

høring samt på møder. Sagsudvalget rapporterer løbende videre til Rådet.   

Indstilling: Formanden for Sagsudvalget orienterer om mødet. Sekretariatet indstiller, at 

Rådet godkender nyt kommissorium for Sagsudvalget, som er vedlagt som bilag 

3.2.2 og tager orientering til efterretning. 

Beslutning: Rådet tog orienteringen til efterretning og godkendte Kommissorium for 

Sagsudvalget. Udvalget ser gerne fokus på KLV-lister på et Rådsmøde. Rådet 

imødeser indspil til model for behandling af emnet.   

Sagsfremstilling: Opfølgning på møde i Sagsudvalget den 14. oktober 2021. Referat er vedlagt som 

bilag. På Sagsudvalgets dagsorden var blandt andet: 

 - Valg af formand for Sagsudvalget. Søren Eriksen blev valgt som ny formand. 

- Sagsudvalgets opgaver/kompetencer + udkast til tilrettet kommissorium. 

- Dataudtræk fra KLV-listerne 2. kvartal 2021. + sagsoversigt. 

 Kommissoriet for udvalget er opdateret i forhold til udvalgets lovbundne opgaver. 

Vedlagte bilag er godkendt i udvalget og skal godkendes officielt i Rådet, inden det 

lægges på hjemmesiden. 

Videre proces: På Sagsudvalgsmødet den 7. december er følgende emner planlagt til drøftelse: 

https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/nyheder/


   

Referat af RAR Nordjyllands møde den 25. november 2021 

20 

 Samfundstjeneste – kriterier for godkendelse af samfundstjenestesteder med 
særligt fokus på arbejdsopgaver og arbejdssteder. Enhedschef ved 
Kriminalforsorgen deltager på mødet til dialog. 

 Beskæftigelseseffekter af varslingspuljemidler – hvordan bruges midlerne? 
Hjælpes borgerne videre i beskæftigelse mv.? Der stilles skarpt på de 
nordjyske varslingspuljeprojekter. 

 Udenlandsk arbejdskraft + KLV-lister for 3. kvartal 2021. 

Bilag 3.2.1 – Referat af Sagsudvalgsmødet den 14. oktober 2021. 

3.2.2 – Udkast til nyt kommissorium for Sagsudvalget.  

- 3.3.1 Orientering fra Formandskab, tilforordnede og sekretariat (O) 

Anledning: Der er mulighed for kort at orientere om nyheder og relevante emner.  

Indstilling: Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: Rådet tog orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling: Formandskab, Rådet, tilforordnede og sekretariatet orienterer.  

 Sekretariatet orienterer om:  

 - Evaluering om varslingsindsatsen i 2020. Formålet med at evaluere 

varslingsindsatsen har været at styrke resultaterne af varslingsindsatsen samt at 

vurdere mulighederne for at forenkle og afbureaukratisere 

administrationsprocessen til gavn for de omfattede personer. Varslingsprojekter i 

Aalborg, Frederikshavn og Hjørring kommuner indgår. I 2020 har der været en 

betydelig udvidet brug af varslingsindsats finansieret af varslingspuljen på grund af 

de afledte effekter af COVID-19. Evalueringen kommer blandt andet med 

anbefalinger til, hvordan man kan modernisere varslingsindsatsen og styrke 

resultaterne til gavn for borgerne.  

 Ny evalueringen udarbejdet til STAR forventes offentliggjort snarligt. Med 

baggrund i Sagsudvalgets opgave i forhold til at godkende ansøgninger til 

varslingspuljen, foreslår sekretariatet, at Sagsudvalget på næstkommende møde 

kigger videre på anbefalinger- og effektanalysen. Fokus kan være på forslag til 

drøftelse af emnet i Rådet. I givet fald fremsendes forslag i første omgang til 

Formandskabet, som tager stilling til videre proces.   

 - Der gives endvidere en kort intro til Vækstteams Nordjyllands anbefalinger.  

Bilag:              Ingen bilag til punktet.  
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- 3.4.1 Eventuelt (O) 

Anledning: Eventuelt er fast punkt, som kan omfatte afsluttende bemærkninger samt info fra 

Rådet, sekretariat mv, der ikke er fundet plads til tidligere på dagsordenen. 

Mødet sluttede kl. 16.15 

På mødet deltog:  

 DA - Birgit Frederiksen 
 DA - Hanne Toppenberg 
 DA – Frede Hansen 
 DA - Susanne Nielsen 
 FH - Lars Christensen (tidligere LO)  
 FH - Ole Madsen (tidligere LO) 
 FH - Søren Eriksen (tidligere FTF) 
 FH - Charlotte Enevoldsen 
 FH – Pia Pedersen 
 Akademikerne - Morten Thiessen  
 Kommunerne - John Karlsson 
 Kommunerne - Peter Hansen 
 Kommunerne - Lars Jørgen Holt  
 Kommunerne – Mai-Brit Iversen 

Tilforordnede:  Peter Thomsen, AMU Nordjylland og Rikke Jønson fra AAU. 

Baglande repræsentanter:  Netta Ben-Yedidia og Line Frejlev. 

Fra sekretariatet: Anders Stryhn, Kirstine Lindved og Hans Svenstrup. 

Under punkt 2.1.1 deltog Charlotte Bisbjerg, som er chef for Uddannelse, Kompetence og Kultur i 

Region Nordjylland med oplæg.  

Under punkt 2.2.1 deltog Ulrikka Sletten fra AMK med oplæg 
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