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Marts 2022 

Manglen på kvalificeret arbejdskraft fortsætter, 
og vi sætter ind med ekstra indsats    

Rekrutteringssurveyen fra decem-
ber viste, at en tredjedel af virk-
somhedernes  rekrutteringsforsøg 
var forgæves. I juni 2021 var det 
kun hver fjerde, og i prognoserne 
forventes stigende beskæftigelse 
resten af året. 

Selv om udsigterne for dansk 
økonomi i øjeblikket kan være 
ekstra svære at gennemskue med 
invasionen af Ukraine, så tyder 
det ikke på, at mangelsituationen 
er fortid. Tværtimod kalder det på 
en ekstra indsats, og det har RAR 
Sydjylland netop besluttet inden 
for transport og lager samt social 
og sundhed.  

I marts måned tager RAR 
Sydjylland Rådets beskæftigelses-
politiske prioriteringer op til et 
tjek. På et strategiseminar skal vi 
have drøftet, om den strategiske 
retning for Rådets arbejde stadig 
er den rigtige, eller om der skal 
ændres/justeres.   

I den ekstra indsats vil vi bl.a. 
tage kontakt til virksomhe-
derne for afklaring af behovet 

Det vil vi gøre i samarbejde med 
jobcentre, a-kasser og branche-or-
ganisationer.  Resultatet kan ek-
sempelvis blive rekrutterings- 
og/eller opkvalificeringsforløb ef-
ter Job-VEU-modellen. 

På SOSU-området er der allerede 
gode initiativer i gang, og her skal 
vi have talt med repræsentanter for 
arbejdsgivere og arbejdstagere om, 

hvad der yderligere kan gøres for at 
imødegå manglen. FOA har for 
nylig i en pressemeddelelse peget 
på, at der bør slås flere fuldtids-
stillinger op i ældreplejen. Det er 
en proces, som er i  gang, men der 
er stadig potentiale for ad den vej 
at reducere manglen på SOSU-
området. 

RAR Sydjylland har indstillet 
et medlem til Interreg-ud-
valget  

Det grænseoverskridende samar-
bejde om udviklingsprojekter mel-
lem Tyskland og Danmark er gået 
ind i en ny 7-års-periode. I alt er 
der afsat et EU-tilskud på 700 mio. 
kr. til projekter i perioden. 

Vi blev af regionen opfordret til at 
indstille et medlem til det udvalg, 
Interreg-udvalget, som fastsætter 
de specifikke vilkår for ansøgere, 

og udvælger, hvilke projekter der 
skal tildeles støtte. Programmet 
for, hvilke typer projekter der er 
omfattet, er endnu ikke endeligt 
fastlagt, men det drejer sig eks. om 
uddannelse og den grønne omstil-
ling. 

Beskæftigelsesplan 2022  sæt-
ter retningen for indsatsen   

Vi har modtaget Beskæftigelses-
plan 2022 fra kommunerne, og her 
er forebyggelse af mangel på kvali-
ficeret arbejdskraft også et gen-
nemgående tema. På næste side 
kan du læse om, hvordan Søn-
derborg Kommune har valgt at  
indtænke beskæftigelsesplanen i 
kommunens vision og værdier. 

Med venlig hilsen 

Jens Gaarde Gad,  

Formand for RAR Sydjylland 

Kilde: DST  



  

 

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland 

 

Marts 2022 

2 

Med beskæftigelsesplan 2022 er hovedlinjerne 
lagt for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne 

RAR Sydjylland har på det seneste møde behandlet beskæftigelsesplanerne fra de sydjyske kommuner, som Rådet 
har modtaget til orientering. Snarest vil Rådets kvitteringsbreve blive sendt ud. 

Der er frie rammer for udform-
ningen af beskæftigelses-
planen. 

Kravet er blot, at der tages ud-
gangspunkt i ministerens vejle-
dende beskæftigelsespolitiske mål, 
og at der i grundlaget for udarbej-
delsen indgår resultater og effekter 
af beskæftigelsesindsatsen i det for-
udgående år. Desuden er der krav 
om, at kommunalebestyrelsen god-
kender beskæftigelsesplanen hvert 
år. Dvs. en flerårig beskæftigelses-
plan skal for kommunalbestyrelsen 
til godkendelse hvert år, således at 
kommunen har forholdt sig til beho-
vet for evt. justeringer og ændringer. 

I Sønderborg kommune er 
beskæftigelsesplanen flerårig, 
men oppe til revision hvert år  

Sønderborg Kommune vedtog gæl-
dende for 2019 ”Beskæftigelsespo-
litik 2019-2022”, som hvert år er 
blevet justeret. I 2020 efter den før-
ste Corona-nedlukning blev ”Søn-
derborg i arbejde” udarbejdet som 
en 4 partsaftale mellem kommunen, 
arbejdsgiverne, de faglige organisa-
tioner og erhvervsskolerne. Planen 
var en strategi for brug af 
uddannelse kombineret med de 
øvrige redskaber i beskæftigelses-
indsatsen. Den var et modsvar til 
udfordringerne fra Corona og blev 
indarbejdet i beskæftigelsesplanen 
gældende for 2021. I den seneste 
revidering, gældende for 2022, er 
der bl.a. justeringer af vejledning 
om repatriering.  

Planen har både haft et flerårigt 
sigte og løbende været opdateret i 
forhold til nye udfordringer og nye 
politikker. 

Der er sammenhæng mellem 
beskæftigelsesplanen og den 
overordnede vision for 
kommunen. 

For Sønderborg Kommune har det 
været vigtigt, at der er sammenhæng 
mellem de forskellige politikker og 
kommunens overordnede vision. 
Jan Prokopek Jensen, formand for 
Arbejdsmarkeds- og Integrations-
udvalget forklarer: 

”Vi havde tidligere et stort antal 
politikker og planer, som det var 
svært for både politikere og borgere 
at overskue. Siden 2018 har vi 
arbejdet med  færre helhedsorien-
terede planer og politikker, hvor 
den røde tråd til  den overordnede 
vision for kommunen står klart 
frem. Det gælder også for beskæf-
tigelsespolitikken.” 

Det er hele udvalgets plan  

Sønderborg Kommune har i be-
skæftigelsesplanens grafiske op-
sætning med citater fra alle med-
lemmer af det politiske udvalg 
understreget, at det netop er en plan 
med opbakning fra hele udvalget. 

Det er ifølge Jan Prokopek Jensen 
en stor fordel i den videre imple-
mentering af planen, hvor den 
tværgående indsats på tværs af 
forvaltninger vægtes højt.   

Udfordringerne i beskæftigel-
sesindsatsen 

Sønderborg Kommune har oplevet 
et markant fald i antallet af ledige 
det seneste år, og udfordringen er 
som i resten af landet manglen på 
kvalificeret arbejdskraft. Det er nu, 
der skal arbejdes på at få de re-
sterende ledige gjort klar til job og 
også de målgrupper, der er længere 
væk fra arbejdsmarkedet. Her satser 
Sønderborg Kommune på den 
tværgående indsats, hvor der tages 
højde for eksempelvis personlige, 
sociale, psykiske og helbredsmæs-
sige udfordringer. 

Link til Beskæftigelsesplanen for 
Sønderborg kommue: Beskæftigel-
sesplan 2022 

Kilde: Beskæftigelsespolitik 2019-2022, Sønderborg Kommune 

https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/beskaeftigelsespolitik_2019-2022.pdf
https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/beskaeftigelsespolitik_2019-2022.pdf
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