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REFERAT 

af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland  

2. december 2021 kl. 13.00-15.00 

Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 

Deltagere: Marita Geinitz, Sune Aagot Sckerl, Ann B. Poulsen, Birgit Kjærside Storm, Turan 
Savas, Ellen Dall, Ruth Nykjær, Kurt Almestrand, Bjørn Nedergård Nielsen.  

Afbud: Jens Gaarde Gad, Lene Stejnicher, Lars M. Bjørnhardt, Peder Pedersen, Connie Ander-
sen, Ole Kjær, Line Gessø Hansen, Kirsten Nyboe Hansen, Jens Ejner Christensen, Henrik 
Frandsen, Frank Schmidt-Hansen, Niels Therkildsen, Kristian Nørgaard, Eva Lundgren, Henrik 
Larsen, Torben Klovborg. 

Observatører og andre: Lone Frank, Birgitte Lambrechtsen. 

Deltagere fra AMK: Peter Graversen, Anja Poulsen.  

Dagsorden: 

Tema:  
Mangelsituationen, centrale initiativer og RAR-arbejdet v. Helle Rasmussen, 
vicedirektør i STAR 

1. Meddelelser fra formand 

1.1. ½-dagskonferencen med Ministeren og BER-FU d. 4. okt. 2021 

1.2. Møde med formandskaberne for RAR Sydjylland, RAR Fyn og Udvalget for Ud-

dannelse og Arbejdskraft i Region Syddanmark d. 26. okt. 2021 

1.3. Brev til ministeren om delegering til sagsudvalget vedr. nytteindsats 

2. Beslutningspunkter 

2.1. Flere med handicap i job kan afhjælpe mangel 

2.2. Evaluering af varslingsindsatsen 

2.3. Tilbagemeldinger fra kommunerne på brev om målretning af virksomhedsvendt 

indsats 

2.4. Rådets Nyhedsbrev, december 2021 

3. Drøftelsespunkter 

3.1. Udviklingen på arbejdsmarkedet  

3.2. Status på VEU- indsatsen 

4. Orienteringspunkter 

4.1. 3-partsaftale om mangel på arbejdskraft 

4.2. Resultater og indsats 

4.3. Orientering om status på forvaltningssager 

5. Eventuelt 

Sekretariatet, Arbejdsmarkedskontor Syd, Dannebrogsgade 3, 2., 5000 Odense C, tlf. 7222 3800, amksyd@star.dk

RAR Sydjylland – Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland.

mailto:amksyd@star.dk
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Mødet den 2. december 

Mødet blev ledet af 1. næstformand Marita Geinitz, der indledte med at meddele, at da der var 
færre end 11 deltagere på mødet, var Rådet ikke beslutningsdygtig. 

Tema:  

Mangelsituationen, centrale initiativer og RAR-arbejdet v. Helle Rasmussen, vicedirektør i 
STAR 

Temapunktet udgik. 

Pkt. 1.1: ½-dagskonferencen med Ministeren og BER-FU d. 4. okt. 2021 

Marita Geinitz orienterede om mødet, hvor der var fokus på mangel samt grøn opstilling. 

Meddelelsen blev taget til efterretning. 
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Mødet den 2. december 2021 

Pkt. 1.2: Møde med formandskaberne for RAR Sydjylland, RAR Fyn og Udvalget for 
Uddannelse og Arbejdskraft i Region Syddanmark d. 26 okt. 2021 vje/uch 

Anledning 

Formandskabet deltog i mødet på baggrund af en invitation fra Udvalget for Uddannelse og ar-
bejdskraft i Region Syddanmark. Formålet var en gensidig orientering og udveksling af erfaringer 
om igangværende initiativer og evt. mulige fælles indsatser i forhold til den fremtidige efterspørgsel 
efter kompetencer til den grønne omstilling i Syddanmark. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager meddelelsen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Mødet blev afhold virtuelt og med flg. dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation v/ udvalgsformand Tage Petersen 
2. Efterspørgslen efter kompetencer til den grønne omstilling v/ Arbejdsmarkedskontor Syd  
3. Hvordan arbejdes der med kompetencer til den grønne omstilling i RAR’erne og Region 

Syddanmark? v/ Region Syddanmark og RAR’erne  
4. Hvad mangler der i indsatsen for at imødekomme efterspørgslen efter kompetencer til den 

grønne omstilling? 
5. Orientering om regionernes rolle i socialfondsprogrammet for perioden 2021-2027 v/ Re-

gion Syddanmark  
6. Næste skridt 

Under pkt. 4 var der enighed om, at der er behov for at fokusere på et tæt samarbejde mellem de 
forskellige aktører på beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsesområdet. Samtidig blev der peget 
på, at der er brug for at sætte fokus på, hvordan de forskellige politikker kan spille sammen.  

Region Syddanmark informerede om, at regionen arbejder på at igangsætte en analyse af fremti-
dens grønne kompetencer med særligt fokus på, hvorledes der skaffes kvalificeret arbejdskraft til 
at understøtte den grønne omstilling. Mere præcist skal analysen vurdere, i hvilket omfang det er 
realistisk at finde arbejdskraften inden for forskellige tilgange (f.eks. at flere skal tage en erhvervs-
uddannelse, øget efter- og videreuddannelse mv.) på udbuds- og efterspørgselssiden af arbejds-
markedet.  

Som led i analysearbejdet lægges op til, at relevante aktører og samarbejdspartnere inddrages i 
processen omkring analysearbejdet – f.eks. gennem deltagelse i workshops. Der har været afholdt 
et indledende møde mellem regionen og AMK Syd om indhold og formål med analysen.  

Det blev foreslået, at der nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter for arbejdsmar-
kedets parter, kommunerne i Syddanmark, uddannelsesinstitutioner, Region Syddanmark og AMK 
Syd. 

Der var bred opbakning til analysen og den foreslåede proces og organisering med nedsættelse af 
en følgegruppe. Det blev aftalt, at Region Syddanmark nu går videre med at formulere opgavebe-
skrivelsen med henblik på at sende opgaven i udbud blandt tre analysefirmaer.  

Under pkt. 5 oplyste Region Syddanmark, at der senere tages kontakt til RAR/AMK Syd med hen-
blik på at indgå en aftale om, hvordan RAR inddrages i processen om socialfondsprogrammet. 

Under pkt. 6 blev det aftalt, at Region Syddanmark indkalder til et nyt møde, når der foreligger re-
sultater fra analysen. F.eks. inden sommerferien 2022. 

Bilag 

Intet. 

Referat 

Meddelelsen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 2. december 

Pkt. 1.3: Brev til ministeren om delegering til sagsudvalget vedr. nytteindsats     

  vje/uch 

Anledning 

Der har været rejst tvivl om det juridiske grundlag for de 8 RAR’s delegering til sagsudvalget af 
sagsbehandling vedr. dispensation fra rimelighedskravet ifm. anvendelsen af nytteindsats.   

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager meddelelsen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

For at få afklaret, hvorvidt det juridiske grundlag er dækkende for den nuværende praksis, udarbej-
dede RAR Hovedstaden et brev til beskæftigelsesministeren med forslag om at få afklaret regel-
grundlaget og om nødvendigt at få det ændret, således at den hidtidige praksis kan fortsætte.  

RAR Hovedstaden foreslog at afsende brevet på vegne af alle 8 RAR, og formandskabet for RAR 
Sydjylland har på møde den 11. november 2021 tilsluttet sig forslaget. 

Bilag 

Brev til ministeren fra de 8 RAR. 

Referat 

Meddelelsen blev taget til efterretning. 
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Mødet den 2. december 

Pkt. 2.1: Flere med handicap i job afhjælper mangel vje/emb/uch 

Anledning 

Rådet har modtaget brev fra Det Centrale Handicapråd med opfordring til at styrke fokus på 
mennesker med handicap i beskæftigelsesindsatsen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet beslutter: 

 At Rådet i et kvitteringsbrev for beskæftigelsesplan 2022 opfordrer kommunerne til styrke det 
strategiske fokus på personer med handicap i beskæftigelsesindsatsen. Herunder i forhold til 
det virksomhedsopsøgende arbejde generelt, men særligt inden for brancher med rekrutte-
ringsproblemer.  

 At opfordre Specialfunktionen for Job og Handicap til at tage kontakt til jobcentrene med  
lav anvendelsesgrad af handicapkompenserende ordninger med henblik på at: 

 Styrke jobcentrenes viden om nøglepersonernes opgave og specielt deres interne rolle i 
forhold til at understøtte og formidle viden til deres kollegaer. 

 Øge deres viden om de handicapkompenserende ordninger, og hvordan de kan anven-
des til afhjælpning af rekrutteringsproblemer.  

Sagsfremstilling 

Det Centrale Handicapråd gør i brevet opmærksom på, at den 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. 

I brevet opfordres RAR Sydjylland til at drøfte, hvordan fokus på borgere med handicap kan styr-
kes i beskæftigelsesindsatsen. Konkret opfordres til at: 

 Få styrket jobcentrenes strategiske fokus på personer med handicap i beskæftigelsesindsat-
sen, herunder fokus på brancher, hvor der p.t. er rekrutteringsudfordringer. 

 Opfordre jobcentrene til at styrke det opsøgende arbejde i virksomhederne, herunder arbejde 
strategisk med at øge viden om kompenserende ordninger og nedbryde barrierer for ansættel-
se af mennesker med handicap.  

 Prioritere og tydeliggøre nøglepersoners opgave og rolle, herunder at øge kendskabet til deres 
funktion internt i jobcentrene. 

Anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger i RAR Sydjyllands område ligger over 
landsniveauet, men med stor variation imellem kommunerne. I betragtning af den gunstige situa-
tion for at få flere borgere med handicap i job foreslås, at anvendelsen af kompenserende ordnin-
ger drøftes med jobcentrene, og at der opfordres til et større strategisk fokus. 

Bilag 

Brev fra Det Centrale Handicapråd.  

Referat 

Rådet drøftede punktet. RAR fandt indstillingerne fornuftige og vurderede også, at RAR ved lejlig-
hed skulle have en temadrøftelse af handicapindsatsen. Rapport fra DH blev præsenteret af Ellen 
Dall. Rapporten medsendes referatet. 
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Mødet den 2. december 2021 

Pkt. 2.2: Evalueringen af varslingsindsatsen /EVE/uch 

Anledning 

Beskæftigelsesrådet har besluttet at iværksætte en evaluering af varslingsindsatsen som følge af 
den betydelige brug af varslingsmidlerne i 2020 og denne evaluering er netop offentliggjort.  

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet drøfter evalueringen og kommer med anbefalinger til Beskæftigel-
sesrådet.  

Sagsfremstilling 

Beskæftigelsesrådet besluttede at iværksætte en evaluering af varslingsindsatsen på baggrund af 
betydelig udvidet brug af varslingsindsats i 2020 som følge af COVID-19. Ved udgangen af 2020 er 
der afgivet tilsagn om tilskud til varslingsindsatser til 66 projekter i 18 kommuner (jobcentre) for i alt 
ca. 95 mio. kr. i hele landet. I RAR Sydjylland blev der bevilliget knap 7,6 mio. kr. i 2020. 
Resultater 

 Der er stor opbakning til ordningen blandt både jobcentre og virksomheder.  

 Et godt samarbejde mellem aktørerne understøtter en tidlig, effektiv indsats. Når samarbejdet 

mellem jobcenter, virksomhed og STAR’s arbejdsmarkedskontorer etableres tidligt nok, har 

varslingsindsatsen også kunnet fungere som forlængelse af afbødeindsatsen, hvor man ved 

hjælp af bl.a. opkvalificering har mindsket antallet af opsigelser. 

 Indsatsen bidrager til brancheskift og kompetenceudvikling. Deltagerne i indsatsen finder såle-

des oftere job i en ny branche end de personer, som takker nej til tilbuddet 

 En effektanalyse viser, at 13 uger efter ansættelsens ophør var 37 % af deltagerne i arbejde 

igen, hvorimod 52 % af kontrolgruppen var i arbejde. En mulig forklaring herpå kan være en 

fastholdelseseffekt, der også ses ved andre uddannelsesindsatser, hvor personerne ved del-

tagelse i opkvalificering fastholdes i indsatsen, hvilket udskyder deres overgang til ordinær be-

skæftigelse. 

 Administrationen af indsatsen gennemføres overordnet fleksibelt, men omfatter mange trin. Der 

går typisk 2,5-5 uger, fra jobcenteret starter ansøgningsprocessen til puljen, til indsatsen gen-

nemføres. 
Anbefalinger 
BDO anbefaler følgende: 

 Videreudvikling og styrkelse af de jobrettede indsatser, så jobcentrene tidligt identificerer og 

planlægger indsatsen efter, om de enkelte deltagere har mest behov for et opkvalificeringsspor. 

 Større sammentænkning af afbødeindsatser og varslingsindsats, så jobcentrene tidligt efter 

meddelelse om større afskedigelser i en virksomhed kan igangsætte. 

 Udarbejdelse af vejlednings- og inspirationsmateriale rettet mod jobcentrene. Evalueringen pe-

ger på, at kun få af jobcentrene opbygger erfaring med brug af varslingsindsatsen, da der er re-

lativt få varslingssager. Materialet kan give eksempler på best practices eller fungere som hånd-

bog for arbejdet med varslingsindsatsen. Materialet kan udarbejdes i samarbejde med de job-

centre, som har større erfaring med varslingsindsatser. 

 Formalisering og i nogen grad målretning af AMK’ernes rolle i varslingsindsatsen med at rådgi-

ve og hjælpe jobcentrene.  

 En strategisk og rammesættende rolle til RAR. Under den nuværende ordning godkender 

RAR’erne ansøgninger til varslingspuljen. Da en tidlig indsats er målet, og for at reducere 

antallet af administrative trin i processen, kan RAR gives mulighed for at uddelegere denne 

kompetence til AMK’erne. I stedet kan parternes dialog fokusere på en strategi for den regiona-

le varslingsindsats og at sætte rammer for vurderingen af ansøgninger. Ensartet dokumentation 

kan også understøtte opfølgning på indsatsen i RAR og AMK’erne.  
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Bilag 

Brev til RAR Formandskab af 22. november 2021. 
Resumé af resultater og anbefalinger fra evalueringen af varslingsindsatsen af 4. november 2021. 
Evaluering af varslingsindsatsen i 2020, link: https://star.dk/media/19019/evaluering-af-
varslingsindsatsen-endelig-rapport.pdf 

Referat 

Evalueringens hovedpunkter og konklusioner blev gennemgået og drøftet. 

  

https://star.dk/media/19019/evaluering-af-varslingsindsatsen-endelig-rapport.pdf
https://star.dk/media/19019/evaluering-af-varslingsindsatsen-endelig-rapport.pdf
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Mødet den 2. december 2021 

Pkt. 2.3: Tilbagemeldinger fra kommunerne på brev om målretning af virksomheds-

vendt indsats                                                                                         EVE/uch 

Anledning 

På RAR møde den 16. september 2021 blev det besluttet at sende brev til jobcentrene om den 
virksomhedsvendte aktiveringsindsats.  

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet beslutter at invitere et jobcenter til Rådsmøde i 1. halvår 2022 for 
at belyse den virksomhedsvendte aktiveringsindsats yderligere.  

Sagsfremstilling 

Rådet besluttede på møde den 16. september 2021 at sende et brev til jobcentrene om at udnytte 
den nuværende gunstige mulighed på arbejdsmarkedet til at skabe en forskel for både virksomhe-
der og ledige, ved at fokusere den virksomhedsvendte aktiveringsindsats mod områder med gode 
beskæftigelsesmuligheder. Brevet er sendt til 12 kommuner i RAR Sydjylland med tilbagemelding 
fra 9 kommuner. 

Generelt er jobcentrene agerende i forhold til den positive beskæftigelsesudvikling og lokale virk-
somheders efterspørgsel efter nye medarbejdere. Flere af jobcentrene skriver ligeledes, at de på 
baggrund af Rådets henvendelse har haft drøftelser med medarbejderne om, at der skal fokuseres 
på Arbejdsmarkedsbalancens stillingsbetegnelser med gode beskæftigelsesmuligheder, når der 
etableres virksomhedspraktik og løntilskud. Arbejdsmarkedsbalancen er dog et ”her-og-nu-billede”, 
der opdateres i juni og januar og dermed har overlappende perioder for borgere i virksomheds-
praktik og løntilskud, når beskæftigelsesmulighederne ændrer sig. 

Når der så alligevel etableres virksomhedspraktikker og løntilskud inden for brancher med mindre 
gode beskæftigelsesmuligheder, er det med baggrund i disse årsager: 
 

Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere  

- Ledige finder selv en virksomhedspraktik eller løntilskudsplads, jf. lovgivningen. 
- Ledige deltager i virksomhedspraktik/løntilskud som led i indgået aftale om efterfølgende mulig-

hed for fastansættelse i virksomheden. 

- Der kan være et godt individuelt match med beskæftigelsesmuligheder i en virksomhed, selv-
om det er en stillingsbetegnelse inden for mindre gode beskæftigelsesmuligheder. 

- Inden for flere brancher er der stillingsbetegnelser med mindre gode beskæftigelsesmulig-
heder, hvor der helt lokalt kan være gode muligheder for ansættelser. 

- Blandt de få tilbageværende ledige dagpengemodtagere kan der være personer med kognitive 
udfordringer, sproglige barrierer samt geografisk begrænset mobilitet, hvor der tages hensyn til 
dette i valg af virksomhed og stillingsbetegnelse. 

Ikke jobparate ydelsesmodtagere 

- De ledige er i aktivering i en branche eller en virksomhed, der kan håndtere den enkelte ledi-
ges individuelle behov, herunder skånehensyn, kompetencer (faglige, sproglige) og sociale 
hensyn m.m.  

- Mobilitetsproblemer og arbejdstider i brancher og virksomheder kan reelt begrænse, hvor virk-
somhedspraktik kan etableres for ikke-jobparate ledige. 

Sygedagpengemodtagere  

- Sygemeldte personer, der fortsat har en tilknytning til virksomheden, søges gennem virksom-
hedspraktik fastholdt med tilbagevenden til samme stilling i samme virksomhed. 

Pedelmedhjælper har mindre gode beskæftigelsesmuligheder 

- Praktik og løntilskud som pedelmedhjælper giver sjældent ansættelse efterfølgende, men 
mangfoldigheden i opgaver og kontakt til kollegaer opfylder andre af de ovenfor nævnte 
årsager. 

Bilag 

Eksempel på brev sendt til kommunerne. 
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Referat 

Rådet drøftede materialet og fandt, at det var en god ide at invitere en kommune ind i løbet af 1. 

halvår 2022, hvor den virksomhedsvendte indsats for alle målgrupper foldes ud for Rådet.  
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Mødet den 2. december 2021 

Pkt. 2.4: Rådets Nyhedsbrev, december 2021 vje/uch 

Anledning 

Nyhedsbrevet skal bidrage til at formidle Rådets politik, initiativer, viden om udviklingen på arbejds-
markedet og beskæftigelsesindsatsen ud til en bred skare af aktører på det sydjyske arbejdsmar-
ked og bl.a. via pressen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet drøfter og godkender de foreslåede emner til Nyhedsbrevet og be-
myndiger formandskabet til at foretage den endelige godkendelse af Nyhedsbrevet.  

Sagsfremstilling 

Forslag til emner der kan tages op i Nyhedsbrevet: 

Side 1:  

 Rådets drøftelse af mangel  

 Emner fra tema-oplægget 

 Møde med Region Syddanmarks Udvalg for Uddannelse og Arbejdskraft 
 
Side 2: 

 Rekruttering til offshore og den grønne omstilling.  

Bilag 

Intet. 

Referat 

Formandskabet bemyndiges til at foretage den endelige godkendelse. Emner fra tema-oplægget 

udgår. Der tænkes gode cases ind, herunder blev Job-VEU case på SOSU Sprog og Kultur fore-

slået. Forslag til endnu et emne: Rådet har drøftet handicap-indsats.  
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Mødet den 2. december 2021 

Pkt. 3.1: Udviklingen på arbejdsmarkedet  

HFP/emb/uch 

Anledning 

Udviklingen på arbejdsmarkedet i RAR Sydjylland kommer til dette rådsmøde i form af notatet 
”Udviklingen på arbejdsmarkedet”, som på udvalgte parametre giver et overblik over udviklingen i 
RAR Sydjylland-området. 

Rapporten udsendes efterfølgende til jobcentrene til forelæggelse for de beskæftigelsespolitiske 
udvalg i kommunerne. Rapporten er et element i Rådets formidling af viden om arbejdsmarkedet til 
øvrige aktører og samarbejdspartnere. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Udviklingen på arbejdsmarkedet i RAR Sydjylland har fokus på efterspørgslen på det sydjyske 
arbejdsmarked i form af et tema om den aktuelle situation med stigende beskæftigelse og udvik-
lingen i forgæves rekrutteringer. 

I Danmark er lønmodtagerbeskæftigelsen stigende og er efterhånden på et historisk højt niveau. 
Under COVID faldt beskæftigelsen kortvarigt fra februar 2020 til maj 2020 med knap 77.250, mens 
den steg med 159.000 fra maj 2020 til september 2021. Samlet set er beskæftigelsen på landsplan 
nu højere end på tidspunktet i højkonjunkturen før finanskrisen. Alle brancher oplever fremgang i 
beskæftigelsen på landsplan med undtagelse af Landbrug, skovbrug og fiskeri, der haft et svagt 
fald på næsten 400 personer siden maj 2020. 

Det er således en positiv udvikling, der p.t. opleves på arbejdsmarkedet med generelt faldende 
ledighed og stigende efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Det betyder også, at der opleves flere 
rekrutteringsproblemer. I RAR Sydjyllands område var der i september 2021 14.190 forgæves 
rekrutteringer (målt over det seneste halve år). Det svarer til en forgæves rekrutteringsrate (FRR) 
på 32,6 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg. Den forgæves rekrutteringsrate i juni 2021 var 
25 pct. Der er således en markant stigende mangel på arbejdskraft på dele af arbejdsmarkedet. 

Der forventes i de kommende år en vækst i beskæftigelsen i RAR Sydjyllands område. Frem til 
udgangen af 2022 forventes en stigning i beskæftigelsen på 2,4 pct., svarende til 8.820 personer. 
Det er overvejende den private servicesektor, som tegner sig for denne stigning i beskæftigelsen. 
Her forventes det, at der kommer 4.580 flere i job. 

Bilag  

Udviklingen på arbejdsmarkedet, RAR Sydjylland – november 2021. 

Opfølgning på pressehistorier om mangel. 

Referat 

Udviklingen på arbejdsmarkedet blev gennemgået, og Rådet drøftede den aktuelle situation. Rådet 
tog orienteringen til efterretning. 

Som konkret område for kommende drøftelse i mangelgruppen blev peget på landbrugsområdet ift. 
mulighederne for at iværksætte initiativ. 
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Mødet den 2. december 2021 

Pkt. 3.2: Status på VEU- indsatsen 

cbn/ 

Anledning 

I henhold til RAR Sydjyllands VEU-delstrategi følger RAR Sydjylland på hvert rådsmøde op på 
VEU-indsatsen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at orienteringen om VEU-indsatsen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Store dele af VEU-indsatsen blev omstillet grundet COVID-19-krisen med afbødende foranstaltnin-
ger for de beskæftigede, så virksomheder i så stort omfang som muligt kunne undgå afskedigelser. 
Virksomheder rekrutterer igen medarbejdere, og det kan aflæses i stigende efterspørgsel efter 
traditionelle VEU-aktiviteter samt stor nedgang i de afbødende foranstaltninger. 

I bilaget”Overblik over VEU-indsatsen for RAR Sydjylland” fremhæves følgende: 

 Indsatsområde ”Energiområdet – olie, gas og vind” har det største aktivitetsniveau for hele 
VEU-perioden af indsatsområderne med 2.443 kursister og 286 kurser. 

 Siden sidste VEU-status i juni 2021 har begge indsatsområder bygge & anlæg samt det 
offentlige område (SOSU) oplevet stigninger i aktiviteten  

VEU-indsatsen ”Oversigt over VEU-aktiviteter” fremvises i bilaget ”Overblik over VEU- aktiviteter 
for RAR Sydjylland” med 13 projekter fordelt på følgende områder:  

 Bygge og anlæg: 2 projekter med 21 deltagere.  

 Energiområdet: 1 projekt med 15 deltagere. 

 Digitalisering og automatisering (industrien): 3 projekter med 60 deltagere. 

 Det offentlige område (SOSU): 1 projekt med 14 deltagere. 

 Øvrige: 6 projekter (3 Horesta og 3 transport) med 84 deltagere. 

Indsatsen med afbødende foranstaltninger vises i bilaget ”Overblik over COVID-19 VEU-indsatsen” 
med 2 projekter: 

 Øvrige: 2 projekter med 320 deltagere.  

I pipeline til opstart i nærmeste fremtid er der 3 projekter: 1 til SOSU, 1 bygge/anlæg, og 1 til trans-
port (øvrige). 

Øvrig status i forbindelse med VEU-indsatsen: 

Koordinationsforum Sydjylland har afholdt sit 15. ordinære møde. Direktør Jacob Chr. Nielsen, Er-
hvervshus Sydjylland, er nyt medlem af forummet. Til mødet blev den nye trepartsaftale præsen-
teret samt manglen på arbejdskraft og de aktuelle Job-VEU-indsatser drøftet. Der blev på forrige 
møde nedsat en arbejdsgruppe, som ser på, hvordan flere af jobcentrets målgrupper kan inklude-
res i Job-VEU-projekter. Der blev givet status på arbejdsgruppen. Der blev desuden drøftet uddan-
nelsesindsats for de virksomheder, der kan være påvirket af materiale- og varemangel. Uddannel-
sesinstitutionerne er klar, hvis behovet opstår for fastholdelse af medarbejdere.  

Formandskabet for RAR Sydjylland er blevet orienteret om dagsorden samt opsamling på mødet. 
Næste møde i Koordinationsforum Sydjylland bliver afholdt i februar. 

Bilag 

Overblik over VEU- og COVID-19-aktiviteter for RAR Sydjylland. 

Overblik over VEU-indsatsen for RAR Sydjylland. 
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Referat 

En opsamlende status på Job-VEU-indsatsen for december 2021 blev gennemgået. Rådet drøf-
tede Job-VEU-indsatsen. Orienteringen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 2. december 2021  

Pkt. 4.1: 3-partsaftale om mangel på arbejdskraft 

 EBM/uch 

Anledning 

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening har indgået en 3-parts-
aftale om mangel på arbejdskraft.  

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

3-partsaftalen omhandler initiativer inden for følgende fire områder:  

1. Bedre match mellem ledige og virksomheder: 

 Styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser. Der afsættes 15 mio. kr. årligt i 
2022 og 2023 til ansøgningspulje til styrket jobformidling og virksomhedsservice.  

 De regionale arbejdsmarkedsråd iværksætter initiativer målrettet brancher, der mangler ar-
bejdskraft. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. Indsatsen kan ske gennem kon-
krete, målrettede aktiviteter over for virksomheder med mangeludfordringer. 

 Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender. Der afsættes 4 mio. kr. i 2022 og 2023. 

 Forsøg med jobrettet indsats for unge samt styrket voksenlærlingeordning.  

 Forsøg med lempet ledighedskrav (fra 6 til 3 måneder) fortsætter for jobrotationsvikarer.  

 Styrkelse af trainee-indsatsen i 2022 med 3 mio. kr. ekstra.   
2. Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job: 

 Sanktion for jobparate ledige, der ikke søger arbejde i en måned.  

 Hurtigere konsekvens ved manglende jobsøgning.  
3. Særlig indsats for at få ledige seniorer i job:  

 Forbud mod at arbejdsgivere må anmode ansøgere om at oplyse deres alder.  

 Yderligere midler til pulje til særlig indsats for seniorer. 
4. Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft:  

 Workindenmarks rekrutteringsindsats udvides med faglært europæisk arbejdskraft inden for 
mangelområder. Samarbejdet med arbejdsgiver- og brancheorganisationer styrkes. Der 
afsættes årligt 5 mio. kr. i 2022 og 2023.  

 Fastholdelse af internationale dimittender inden for områder med mangel på arbejdskraft.  

 Udenlandske kandidatstuderende og -dimittender, der har ansøgt om opholdstilladelse efter 
en erhvervsordning, får mulighed for at påbegynde arbejdet uden at afvente sagsbehandlin-
gen. 

 Styrelsen for International Rekruttering og Integration får en engangsbevilling på 12 mio. kr. 
til at finansiere en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på erhvervsområdet.  

Initiativerne træder i kraft 1. januar 2022 med undtagelse af: 

 Forsøg med jobrettet indsats for unge og forslag om sanktion for jobparate ledige, der ikke 
søger job, der træder i kraft 1. april 2022.  

 Forbuddet mod at anmode om at oplyse alder og forslaget om hurtig jobstart for udenland-
ske kandidatstuderende og kandidatdimittender, der forventes at kunne træde i kraft 1. juli 
2022. 

Bilag 

Link til Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft: 
https://www.bm.dk/media/18767/aftaletekst_trepart_mangel.pdf 

  

https://www.bm.dk/media/18767/aftaletekst_trepart_mangel.pdf
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Referat 

Trepartsaftalen blev kort gennemgået, og orienteringen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 2. december 2021 

Pkt. 4.2: Resultater og indsats  

 BDI/UPO 

Anledning 

Til hvert møde i Rådet udarbejdes ”Resultater og indsats – RAR Sydjylland”, som giver et overblik 
over jobcentrenes resultater og indsats i RAR Sydjylland. 

Denne gang foreligger Resultater og indsats RAR-rapporten dog ikke pga. manglende data. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Resultater og indsats RAR-rapporten foreligger ikke denne gang, fordi dataene på hhv. 
kontaktforløb og aktiv indsats ikke er opdateret siden seneste RAR-møde, grundet udfordringer i 
dataleverancen.  

Beskæftigelsesministerens benchmark-måling er dog opdateret den 29. oktober 2021 med data, 
der dækker perioden juli 2020 til juni 2021. Opdateringen viser, at antallet af borgere på offentlig 
forsørgelse er lavere end forventet i 7 af de 13 sydjyske kommuner i forhold til deres rammevilkår. 
Overledigheden er størst i Fanø, Fredericia og Haderslev, jf. figur 1. Trods Fredericias og 
Haderslevs overledighed har begge kommuner forbedret sig med hhv. 50 og 10 færre 
fuldtidspersoner i forhold til forrige måling. Endvidere er antallet af borgere på offentlig ydelse 
steget i 9 sydjyske kommuner i forhold til forrige måling. Den største stigning ses i Billund, Vejle, 
Esbjerg og Tønder, jf. figur 2.    

Bilag  

Intet. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Mødet den 2. december 2021 

Pkt. 4.3: Orientering om status på forvaltningssager EBM/EVE/uch 

Anledning 

Den løbende behandling af forvaltningsopgaverne er placeret i Sagsudvalget. Orienteringen er 
med henblik på, at Rådet kan følge udviklingen.  

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Arbejdsfordelinger:  

Der har siden sidste rådsmøde ikke været behandlet nogen sager om arbejdsfordeling ud over 13 
uger under den almindelige/ordinære arbejdsfordelingsordning. Der har siden sidste rådsmøde 
heller ikke været nogen dispensationssager ift. den midlertidige arbejdsfordelingsordning.  

Afsluttede varslinger: 

Der er siden sidste møde afsluttet 3 varslinger, omfattende 103 afskedigelser. Danfoss A/S i Kol-
ding lukker deres fabrik og har løbende afskediget 194 medarbejdere, og varslingen er nu afsluttet. 
Der er løbende bevilliget varslingspuljemidler til en indsats for de afskedigede medarbejdere. 

Arbejds- og opholdstilladelser: 

Der er siden sidste rådsmøde færdigbehandlet 8 sager om arbejds- og opholdstilladelse: 3 under 
beløbsordningen, 2 ift. positivlisten for faglærte, 1 under fast-track beløbsordningen, 1 ift. positiv-
listen for personer med en videregående uddannelse og 1 under ordningen for fodermestre og 
driftsledere inden for landbruget. 1 af disse sager var genfremsendt fra SIRI pga. nye oplysninger i 
sagen.  

Samfundstjeneste: 

Der er godkendt 5 samfundstjenestesteder siden sidste møde. 

KLV-lister: 

Løntilskud 

For løntilskud gælder, at 17 stillingsbetegnelser er inden for gode beskæftigelsesområder eller 
mangelområder, og 3 stillingsbetegnelser er inden for mindre gode beskæftigelsesmuligheder: 
pedelmedhjælper, landbrugsmedhjælper og chaufførmedhjælper. 

Virksomhedspraktik 

For virksomhedspraktik gælder, at 17 stillingsbetegnelser er inden for gode beskæftigelsesområder 
eller mangelområder, og 3 stillingsbetegnelser er inden for mindre gode beskæftigelsesområder: 
pedelmedhjælper, landbrugsmedhjælper og graver. 

Nytteindsats 

Stillingsbetegnelserne inden for nytteindsats er primært inden for det grønne område, hvilket pas-
ser med, at nytteindsats ofte er planlagt i forhold til kommunens tekniske forvaltning. Formålet med 
nytteindsats er primært, at unge på kontanthjælp skal arbejde for deres ydelse og dermed motive-
res til ordinær uddannelse eller ordinært job. 

Bilag 

Status på forvaltningssager. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Mødet den 2. december 2021 

Pkt. 4: Eventuelt 

Der var intet til punktet. 

Referat godkendt 2. december 2021 

Marita Geinitz 

1, næstformand for Rådet  

Peter Graversen 

Arbejdsmarkedsdirektør 
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