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1. Godkendelse af dagsorden 

Punkttype: 

Beslutning 

Resume (sagen kort): 

Dagsorden til RAR-mødet. 

Indstilling: 

Til godkendelse 

Konsekvenser: 

- 

Referat-beslutning: 

Godkendt. 
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2. Referat af møde i RAR Hovedstaden den 13. december 

Punkttype: 

Orientering 

Resume (sagen kort): 

Der udarbejdes referat af rådets møder. Referater udsendes en uge efter mø-
dets afholdelse. Referat af mødet den 13. december er udsendt den 20. de-
cember. 

DA fremsendte præciseringer til 2 punkter:  

Punkt 6a: Nøgletal for situationen på arbejdsmarkedet 

Punkt. 10b: Effekter af den virksomhedsrettede indsats hvor DAs bemærknin-
ger var gengivet.   

Bemærkningerne har ikke konsekvenser for konklusionerne på mødet, men 
var præcisering af formuleringerne, hvorfor referatet er tilrettet og offentlig-
gjort på RARs hjemmeside. 

Indstilling: 

Til orientering. 

Konsekvenser: 

- 

Referat - beslutning: 

Ingen bemærkninger. 

Bilag: 

Link til RARs hjemmeside og referat af seneste møde  

https://www.rar-bm.dk/rar-hovedstaden/om-rar-hovedstaden/moeder/moeder-2021-rar-h/
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3. Tema - Ungeindsatsen 

Punkttype: 

Drøftelse  

Resume (sagen kort): 

I Region Hovedstaden er 20.775 fuldtidspersoner under 30 år på offentlig for-
sørgelse pr. oktober 2021. Denne grupper spænder bredt i forhold til arbejds-
markedstilknytning og uddannelsesniveau. 

Den største gruppe af unge på offentlig forsørgelse udgøres af unge på ud-
dannelseshjælp. Uddannelseshjælp gives til unge under 30 år, der ikke har en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. Hovedparten af disse unge har så-
ledes kun grundskolen som højeste fuldførte uddannelse.  

Kommunerne er forpligtet til at give unge på uddannelseshjælp en indsats, 
der gør dem i stand til at gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegi-
vende uddannelse. Vejen hertil kan både gå via job og uddannelse. 

Med 1. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen ændres lovkra-
vet for unge på uddannelseshjælp fra, at der før 2022 højst måtte være 4 
uger imellem aktive tilbud til, at der fra 1. januar 2022 må være op til 4 må-
neder imellem aktive tilbud. Den forventede besparelse grundet en forventet 
mindre intensiv indsats vil indgå som en del af finansieringen af retten til tid-
ligere pension. 

Kommunerne er aktuelt ved at afklare politisk, hvorvidt man vil udmønte be-
sparelsen bredt på alle målgrupper/aldersgrupper eller specifikt på gruppen 
af uddannelseshjælpsmodtagere. 

På mødet vil kontorchef Lotte Horsholt, STAR/Arbejdsmarkedspolitiskcenter 
1, bl.a. gennemgå de centrale regler for ungeindsatsen, herunder de nye re-
gelændringer i 2022. 

Indstilling: 

AMK indstiller: 

- At RAR drøfter ungeindsatsen på baggrund af oplægget 

- At RAR beslutter på et efterfølgende møde at invitere et jobcenter til at 
holde oplæg om indsatsen for unge på uddannelseshjælp, herunder hvor-
dan de har arbejdet med de ændrede rammer. 

Referat - beslutning: 

RAR drøftede ungeindsatsen på baggrund af oplæg fra kontorchef Lotte Hors-
holt (STAR) og besluttede følge op på drøftelsen på et senere møde ved at 
invitere et jobcenter til at fortælle om deres indsats samt eventuelt også at 
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invitere en repræsentant fra FGU. AMK drøfter nærmere med formandska-
bet. 

Bemærkninger: 

Oplæg ved kontorchef Lotte Horsholt: 

 Fakta om unge på uddannelseshjælp 

 De seneste regelændringer, jf. nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 

 Hvad virker i indsatsen 

 Eksempler på indsatser, herunder kommende forsøg med jobrettet ind-
sats  

Bemærkninger fra drøftelsen 

FH 

 Vigtigt med øget fokus på unge der falder fra en uddannelse – eller er i 
risiko for at gøre det. 

 Der bør være fokus på de udfordringer, der er med brugen af FGU. Der 
visiteres væsentlig færre unge til FGU – hvad er årsagen, og hvilke indsat-
ser får de unge i stedet? RAR bør sætte fokus på dette. 

 Fornuftigt med et jobspor, men målet bør stadig være uddannelse på 
sigt.  

KKR 

 Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er først og fremmest en spare-
øvelse. Man bør tale reelt om konsekvenserne af dette i stedet for at 
pakke det ind. 

 Hvis der fortsat skal være en fornuftig indsats på ungeområdet, skal be-
sparelserne findes på andre områder. 

 Ift. jobrettede indsatser: Eksempel fra Gladsaxe på at man placerer job-
centermedarbejdere på en konkret virksomhed for at kunne følge op på 
udfordringer ift. unge i aktivering på virksomheden. 

 I vurderingen af optaget på FGU skal det med, at sammenligningsgrundla-
get er de prognoser der blev udarbejdet i de forberedende faser. 

DH 

 Gode erfaringer i Dansk Blindesamfund med projekter hvor man er tæt 
på unge – og skaber gode relationer 

DA 

 Virksomhederne vil gerne bidrage ift. unge med udfordringer. Fx med 
brug af mentor. Men vigtigt at virksomhederne kender til mulighederne 
og får hjælp til de administrative processer. 

 Ærgerligt at besparelserne rammer ungeindsatsen. De unge er en mål-
gruppe, der bør prioriteres højt. Det er vigtigt at holde ambitionsniveauet 
og se på om der er andre veje, fx effektivisering af processer e.lign. 
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 Positivt at ungeindsatsen tilrettelægges/reguleres med udgangspunkt i 
”hvad der virker”, og vigtigt med fokus på jobspor for hele målgruppen af 
unge, der også omfatter de uddannelsesparate. Man kan godt blive dyg-
tig af at være på arbejdsmarkedet – og der er også efterspørgsel på ufag-
lærte med kompetencer. Man skal anerkende vejen til læring gennem 
job. 

 Vigtigt med tydelig definition af hvilke delmålgrupper af unge, man taler 
om, når der drøftes udfordringer og løsninger. Ungegruppen dækker over 
forskelligartede udfordringer og dermed også forskellige behov for ind-
satser.  
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Sagsfremstilling: 

Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse  

På landsplan modtager knap 84.000 unge (fuldtidspersoner) i alderen 16-29 
år en offentlig forsørgelse (ekskl. SU). Heraf er 25 % (20.775 fuldtidspersoner) 
bosiddende i Region Hovedstaden. Gruppen af unge på offentlig forsørgelse 
spænder bredt både ift. arbejdsmarkedstilknytning og uddannelsesniveau. 
Der er fx både unge på a-dagpenge og kontanthjælp, der skal have en jobret-
tet indsats, unge på sygedagpenge, der skal have en helbredsafklarende ind-
sats og unge uden uddannelse, der skal have en uddannelsesrettet indsats. 

Børne- og Undervisningsministeriet har tidligere beskrevet, at næsten 45.000 
unge står uden job eller uddannelse. Her skal man være opmærksom på, at 
analysen omfatter unge i alderen 15-24 år. Tallet vil således være en del-
mængde af den ungemålgruppe, som kommunerne arbejder med, idet unge-
indsatsen i beskæftigelseslovgivningen går til og med det 29. år.  

Flest er på uddannelseshjælp og dermed uden uddannelse 

Den største gruppe af unge ydelsesmodtagere er unge, der modtagere ud-
dannelseshjælp. De udgør 28.874 fuldtidspersoner på landsplan, hvoraf 6.214 
fuldtidspersoner bor i Region Hovedstaden. Uddannelseshjælp er en ydelse 
til unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse. De fleste på uddannelseshjælp har således grundskolen som højeste 
fuldførte uddannelse. 

6 ud af 10 på uddannelseshjælp er under 25 år 

 I region Hovedstaden er de 6.214 unge på uddannelseshjælp fordelt på 14 % 
(900 fuldtidspersoner) i alderen 16-19 år, 46 % (2.830 fuldtidspersoner) i al-
deren 20-24 år og 40 % (2.484 fuldtidspersoner) i aldersgruppen 25-29 år. 

Stor forskel i kommunerne på visitation af unge på uddannelseshjælp 

Unge på uddannelseshjælp visiteres enten som uddannelsesparate (vurderes 
at kunne påbegynde ordinær uddannelse inden for ca. 1 år med den rette 
hjælp) eller aktivitetsparate (vurderes at have brug for mere end 1 år til at 
blive gjort parat til ordinær uddannelse). En lille gruppe af de uddannelsespa-
rate er visiteret som åbenlyst uddannelsesparate, hvilket er en kategori, der 
kun benyttes ved første visitationssamtale, såfremt det vurderes, at den unge 
kan påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse uden hjælp fra job-
centret. De åbenlyst uddannelsesparate udgør 1,6 % (100 fuldtidspersoner) 
af alle uddannelseshjælpsmodtagere i RAR-Hovedstaden pr. oktober 2021. 

Samlet for RAR-Hovedstaden er 25 % af uddannelseshjælpsmodtagerne i ok-
tober 2021 vurderet uddannelsesparate, mens 75 % er vurderet aktivitetspa-
rate. Men variationen kommunerne imellem er stor, jf. tabel 2 i bilag 1. 

Antal uddannelseshjælpsmodtagere næsten halveret siden 2014 
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Siden 2014, hvor uddannelseshjælp blev indført som ydelse for unge uden en 
erhvervskompetencegivende uddannelse, er antallet i RAR-Hovedstaden fal-
det markant. Således er der sket et fald på 44 % fra oktober 2014 – oktober 
2021, jf. figur 2 i bilag 1. Fadet er især sket blandt de uddannelsesparate og 
ikke mindst de åbenlyst uddannelsesparate. 

Ungeindsatsen før og efter 2022 

Unge på uddannelseshjælp skal via kommunen have en indsats, der gør dem i 
stand til – enten på kort eller langt sigt – at gennemføre en studie- eller er-
hvervskompetencegivende uddannelse. Vejen hertil kan både gå via jobvejen 
eller uddannelsesvejen, jf. bilag 2 om lovgivningen på ungeområdet. 

Et af de centrale lovgivningskrav i ungeindsatsen før 2022 har været, at den 
unge maksimalt måtte have 4 uger imellem aktive tilbud fra kommunen. Fra 
1. januar 2022 er lovkravet med 1. delaftale om nytænkning af beskæftigel-
sesindsatsen ændret til, at der må gå op til 4 måneder imellem aktive tilbud. 
Den forventede besparelse grundet lovændringen vil indgå som en del af fi-
nansieringen af retten til tidligere pension (Arne-pensionen). 

Kommunerne er aktuelt i gang med politiske drøftelser og beslutninger i for-
hold til, hvordan den forventede besparelse på aktiv indsats skal udmøntes. 
Nogle kommuner forventer at fordele besparelsen på alle målgrupper/alders-
grupper. Andre kommuner vælger at besparelsen hentes via en mindre inten-
siv indsats for uddannelseshjælpsmodtagerne. 

Der vil endvidere pr. 1. april 2022 blive mulighed for, at kommuner kan del-
tage i forsøget om en jobrettet indsats – i stedet for en uddannelsesrettet 
indsats – for unge på uddannelseshjælp. Kun de åbenlyst uddannelsesparate 
er undtaget fra forsøget. 

Bilag: 

a) Nøgletal om unge på offentlig forsørgelse i RAR Hovedstaden 
b) Lovgivning på ungeområdet  
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4. Meddelelser 

Punkttype: 

Orientering 

Resume (sagen kort): 

Rådet orienteres på hvert møde om udvalgte aktiviteter og beslutninger si-
den sidste møde 

Til dette møde orienteres skriftligt om: 

 Beskæftigelsesministerens svar på RARenes henvendelse om rådenes be-
handling af nytteindsatsager 

 Kommunernes beskæftigelsesplaner og RARs årlige seminar med kommu-
nerne 

 RARs velkomstbrev til de nytiltrådte udvalg i kommunerne med ansvar 
for beskæftigelsesindsatsen 

 Opsamling fra VEU-/Vejlederkonferencen i december 

På mødet er der mulighed for supplerende mundtlige meddelelser.  

AMK Øst vil orientere nærmere om Aftalen om den nye reformpakke fra 21. 
januar 2022 (se link under bilag). 

Indstilling: 

AMK indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Konsekvenser: 

- 

Referat - beslutning: 

AMK orienterede kort om punkter af særlig relevans for RAR fra aftale om 
reformpakke af 21/1, herunder: 

 Justering af dagpengereglerne 

 Permanent uddannelsesløft med 110 pct. i dagpenge 

 Udenlandsk arbejdskraft 

RAR tog orienteringen til efterretningen. 

Bemærkninger: 

- 
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Sagsfremstilling: 

Beskæftigelsesministerens svar på RARenes henvendelse om rådenes be-
handling af nytteindsatsager  

De 8 RAR formænd skrev til Beskæftigelsesministeren i begyndelsen af de-
cember 2021 vedr. RARs muligheder for at delegere sager til sagsudvalg. Be-
skæftigelsesministeren har med brev af 22. december (bilag) svaret på RARs 
henvendelse. 

I brevet imødekommer ministeren RARs ønsker. Og der forberedes nu en æn-
dring i bekendtgørelsen, der sikrer hjemmel til, at RAR kan delegere beslut-
ninger om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats 
til et sagsudvalg. 

Kommunernes beskæftigelsesplaner og RARs årlige seminar med kommu-
nerne 

RARs formandskab har på møde de 21. januar besluttet, at rådets årlige semi-
nar med kommunernes politiske og administrative ledelse på beskæftigelses-
området udskydes til det tidlige efterår. Dermed er det det nytiltrådte RAR, 
der har dialog med beskæftigelsesudvalgene. Da beskæftigelsesudvalgene 
først er tiltrådt ved årets start forventes det også, at nogle kommuner ser på 
deres beskæftigelsesplaner igen med henblik på justeringer. Derfor har for-
mandskabet også besluttet, at RARs drøftelses af planerne sker efter som-
merferien som forberedelse af mødet med kommunerne. 

RARs velkomstbrev til de nytiltrådte udvalg i kommunerne med ansvar for 
beskæftigelsesindsatsen 

Formandskabet har på sit møde den 21. januar besluttet, at RAR sender vel-
komstbrev til de nytiltrådte udvalg i kommunerne med ansvar for beskæfti-
gelsesindsatsen. RAR orienteres når brevet er gået afsted. I brevet nævnes 
RARs overordnede prioriteringer, bl.a. vigtigheden af fokus på mangelsituati-
onen.  

Opsamling fra VEU-/Vejlederkonferencen i december 

RAR blev på rådsmødet i december orienteret mundtligt om VEU-/Vejleder-
konferencen, som de tre RAR i Østdanmark holdt den 8. december 2021. Som 
supplement hertil er der udarbejdet en skriftlig opsamling på konferencens 2 
paneldebatter. Opsamlingen er lagt i RARs filkasse, der tilgås via RARs hjem-
meside. 

Bilag: 

a) Brev fra Beskæftigelsesministeren 
b) Aftalen om reformpakken af 21 januar 2022 (LINK) 

  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/januar/regeringen-indgaar-ambitioese-aftaler-om-reformer/
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5.a. Udmøntning af mangelpakken og Job-VEU-aktiviteter 2022 

Punkttype: 

Beslutning 

Resume (sagen kort): 

Som led i 'Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft' tilføres ekstra VEU-res-
sourcer til RAR Hovedstaden i 2022-23 til indsatser målrettet brancher, hvor 
mangeludfordringerne er størst. Med udgangspunkt i data og viden om ar-
bejdskraftbehovet i RAR Hovedstaden indstiller formandskabet nedenstå-
ende områder. 

I den styrkede indsats er der særligt fokus på: 

 intensivering af det systematiske virksomhedsopsøgende arbejde  

 styrkelse af samarbejdet med centrale organisationer  

 tættere samarbejde med jobcentre mhp. at sikre leverancekæden ift. 
virksomhedernes behov 

 

Indstilling: 

Formandskabet indstiller at, Rådet udmønter midlerne fra Trepartsaftalen til 
at iværksætte ekstra indsatser inden for følgende brancher: 

 Industri 

 Hotel & restauration 

 Social & sundhed 

 Bygge & anlæg  

Konsekvenser: 

Indsatsen skal medvirke til at styrke match mellem udbud og efterspørgsel. 
Herunder bidrage til, at flere ledige og beskæftigede får de kvalifikationer 
virksomhederne efterspørger. 

Referat - beslutning: 

RAR godkendte de indstillede områder. Der iværksættes en styrket indsats 
(som beskrevet i materialet) indenfor: 

 Industri, herunder Life Science 

 Hotel og Restauration 

 Social og Sundhed 

 Bygge og Anlæg. 

RAR drøftede indsatserne, og der var enighed om, at der skal sættes særlig 
fokus på senior-målgruppen på tværs af områderne. 
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Bemærkninger: 

DA bemærkede vigtigheden af et fokus på de mindre virksomheder.  

For mange mindre virksomheder er der nødvendigt at gå flere sammen om 
opkvalificering. Det er derfor vigtigt at understøtte netværk og samarbejde 
på tværs af virksomheder. 

FH kvitterede for, at der med et fokus på Life Science er god sammenhæng til 
det regionale Vækstteam, og de indsatser der igangsættes her. Ønsker mere 
fokus på jobrotation som redskab. 

AC bemærkede, at seniorer (+55 årige) bør være et selvstændigt – og tværgå-
ende – indsatsområde, idet denne aldersgruppe er overrepræsenteret ved 
fyringer og er i større risiko for langtidsledighed.  

I en tid, hvor pensionsalderen stiger, bør også RAR være opmærksomme på 
at afhjælpe, at seniorer bliver ledige pga. forældede eller ufuldstændige kom-
petencer. Det gælder alle faggrupper, også AC’s. 

KKR nævnte, at man med fordel kan indtænke sæsonudsving for de enkelte 
brancher og virksomheder i job-VEU-indsatsen og den styrkede virksomheds-
kontakt. 

Sagsfremstilling: 

Som led i 'Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft' fra oktober 2021 afsæt-
tes 5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, som de Regionale Arbejdsmarkedsråd kan 
anvende til indsatser målrettet brancher, der efterspørger arbejdskraft.  

RAR Hovedstaden har allerede igangsat indsatser inden for en lang række 
brancheområder.  

Formandskabet indstiller, at rådet anvender midlerne til at intensivere ind-
satsen inden for allerede udpegede brancheområder, hvor der fortsat er om-
fattende mangeludfordringer.  

I den styrkede indsats er der særligt fokus på: 

 intensivering af det systematiske virksomhedsopsøgende arbejde  

 styrkelse af samarbejdet med centrale organisationer  

 tættere samarbejde med jobcentre mhp. at sikre leverancekæden ift. 
virksomhedernes behov 

I skemaet i Bilag a er de eksisterende aktiviteter markeret med sort og forslag 
til styrkede aktiviteter markeret med rødt. 

Formandskabet indstiller, at den nye indsats udmøntes på følgende områder: 

Industri 
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Life science-sektoren 
Life science-sektoren står for ca. 45.000 arbejdspladser i Region Hovedsta-
den. 4 ud af 10 medarbejdere er faglærte eller ufaglærte. 

Aktiviteter:   

 Indlede samarbejde med bl.a. Erhvervshus Hovedstaden og Erhvervssty-
relsen – bl.a. så der sikres samspil med anbefalinger fra Vækstteam. 

 Gennemføre besøgsrunde hos udvalgte større virksomheder mhp. at 
kortlægge omfanget og karakteren af arbejdskraftbehovet. Besøgsrunden 
skal klarlægge, hvordan en kommende indsats skal sammensættes for at 
afhjælpe arbejdskraftbehovet bedst muligt. 

Potentielle opkvalificeringsforløb:  

 Efter behov igangsættes opkvalificeringsforløb målrettet de adspurgte 
virksomheders behov. Forløb kan både målrettes beskæftigede og ledige.  

Mekaniker 

Mekaniker har siden 2. halvår 2021 været et mangelområde. 

Aktiviteter: 

 Genoptage og intensivere tidligere dialog med brancheorganisationer, 
faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner.  

 Gennemføre besøgsrunde blandt virksomheder, der har rekrutteringsud-
fordringer. 

Potentielle opkvalificeringsforløb: 

 Voksenlærlingeforløb for ufaglærte beskæftigede inden for branchen.  

 Opkvalificeringsforløb for ufaglærte ledige, bl.a. med henblik på substitu-
tion.  

Svejser 

Der er udbredt mangel på faglærte smede og ufaglærte svejsere. 

Aktiviteter: 

 Udvide aktuelt samarbejde med Tekniq Arbejdsgiverne til også at om-
fatte Dansk Metal og DI. 

 Samarbejde med organisationerne om at afdække konkrete virksomhe-
ders behov for svejsere.  

 Indlede samarbejde med de to øvrige arbejdsmarkedskontorer mhp. in-
volvering af virksomheder i deres geografier i et opkvalificeringsforløb. 

Potentielle opkvalificeringsforløb:  

 Svejsekurser for ledige som substitution for smede.  
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Hotel & restauration 

Kok og Tjener 

Kok og tjener er mangelområder i 1. halvår 2022. 

Aktiviteter: 

 Etablere branchenetværk med HORESTA, 3F, branchekoordinatorprojekt, 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, 
uddannelsesinstitutioner og AMK Øst.  

 Igangsætte systematisk virksomhedsopsøgende arbejde i samarbejde 
med HORESTA. 

 Koordinere indsatsen med Øresundsprojektet, som udgør et selvstændigt 
initiativ i Trepartsaftalen, samt Workindenmark. 

Potentielle opkvalificeringsforløb: 

 Fra ufaglært til faglært målrettet hhv. kok og tjener.  

 Meritgivende AMU-kurser målrettet hhv. kok og tjener. 

Social & sundhed 

SOSU-assistent har været mangelområde uafbrudt siden 2014, og SOSU-hjæl-
per har også været i mangel i hovedparten af samme periode. 

Aktiviteter: 

 Fortsætte dialog med kommuner i RAR Hovedstaden, bl.a. om behov for 
kurser med fokus på rengøring i eget hjem, inkl. sprog, og ansættelse af 
udenlandsk arbejdskraft.  Ift. sidstnævnte vil WID også blive inddraget. 

 Kontakte virksomheder, der beskæftiger Covid-19 podere, vaccinatører 
mv., mhp. afdækning af muligheder for rekruttering til SOSU-området.  

 Dialog med uddannelsesinstitutioner om mulighederne for oprettelse af 
forskellige SOSU-forløb, herunder specialiseringsforløb. 

 Fortsætte samarbejdet med KKR Hovedstaden.  

 Afholde løbende møder med FOA.   

Potentielle opkvalificeringsforløb: 

 Kursusforløb ”På vej til SOSU”.  

 Kurser med specialiseringer inden for SOSU-området (fx demens, praktik-
vejledning, ledelse). 

 Rengøringsfaglige kurser med dansk, fx ”På vej til rengøring i eget hjem”. 

Bygge & anlæg 

Der er udbredt mangel på arbejdskraft inden for branchen, særligt grundet 
store infrastrukturprojekter. I december 2021 var den forgæves rekrutte-
ringsrate for branchen på 42 pct. i RAR Hovedstaden. 

Aktiviteter: 
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 Igangsætte systematisk virksomhedsopsøgende arbejde i samarbejde 
med Byggeriets Uddannelser mhp. at afdække efterspørgslen efter kom-
petencer.  

Potentielle opkvalificeringsforløb:  

 Efter behov igangsættes opkvalificeringsforløb målrettet de adspurgte 
virksomheders behov. Forløb kan både målrettes beskæftigede og ledige.  

Bilag: 

a) Job-VEU aktiviteter i RAR Hovedstaden. 
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5b. Status for Øresundssamarbejdet 

Punkttype: 

Orientering 

Resume (sagen kort): 

Der er i trepartaftale om mangel på arbejdskraft fra oktober 2021 afsat to 
mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til en rekrutteringsindsats målrettet ledig ar-
bejdskraft fra Sydsverige/Øresundsregionen til job i hovedstadsområdet, 
hvor der er mangel på arbejdskraft. Der vil være fokus på (unge) ufaglærte 
samt faglærte til brancher i Danmark som fx hotel/restaurationsbranchen og 
handel & service m.fl.  

Indsatsen har fokus på samspillet og samarbejdet med allerede eksisterende 
aktører og initiativer på området og ”at samle kræfterne” på begge sider af 
Øresund – herunder Arbejdsmarkedskontor Øst og Workindenmark.  

Indsatsen omfatter en række aktiviteter herunder tværgående initiativer og 
fælles fremtidige jobformidlings- og matchinitiativer– online såvel som fysi-
ske – i form af webinarer, matchmaking events, job- og karriemesser, infor-
mationsmøder m.m. for virksomheder og ledige borgere, jobcentre og rekrut-
teringsfællesskaber samt øvrige samarbejdspartnere 

Indsatsen har ligeledes fokus på videndeling og kommunikation omkring job-
muligheder og jobåbninger i Danmark – herunder på muligheder og udfor-
dringer i forbindelse med at arbejde og pendle mellem Danmark og Sverige 
og ikke mindst bosætningsmulighederne i Danmark. 

Indstilling: 

AMK indstiller, at RAR tager orienteringen om status for Øresundssamarbej-
det til efterretning 

Konsekvenser: 

Det styrkede Øresundssamarbejde skal medvirke til løse manglen på arbejds-
kraft i Hovedstadsområdet. 

Referat - beslutning: 

Taget til efterretning. 

Bemærkninger: 

-  
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Sagsfremstilling: 

Det dansk-svenske Øresundssamarbejde eksisterer allerede på mange ni-
veauer. Det omfatter det dansk-svenske myndighedsarbejde omkring græn-
sehindringer, indsatser ift. tiltrækning af arbejdskraft til det nordiske og det 
danske arbejdsmarked og mere konkrete initiativer. F.eks. afholdt Greater 
Copenhagen d. 27. oktober 2021 sammen Københavns Kommune, Dansk Er-
hverv samt Arbejdsformidlingen i Sverige og Malmø Stad en jobmesse i 
Malmø med fokus på at matche ledige med 18 danske virksomheder inden 
for restauration, hotel, transport og detailhandel. 

Hvad er igangsat og planlagt i 1. og 2. kvartal 2022 med deltagelse af AMK 
Øst og Workindenmark: 

AMK Øst og Workindenmark har sammen med Københavns Kommune og 
Greater Copenhagen (herunder Øresunddirekt DK) haft en indledende drøf-
telse af mulighederne for: 

- et fælles overblik over indsatsområder herunder muligheder og barrierer 
for et ”bæredygtigt” dansk-svensk match- og rekrutteringssamarbejde – 
fx grænsehindringer (SKAT og social sikring) m.m.  

- en samarbejdsmodel, der har fokus på at understøtte samspillet med 
både igangværende og nye rekrutteringsindsatser med aktører på svensk 
og dansk side. Det skal ligeledes bidrage til overblik og understøtte en 
koordinering af de forskellige aktiviteter. Der vil blive inviteret til et fæl-
les møde i 1. kvartal 2022, hvor omdrejningspunktet er: Hvordan kan vi 
med fælles ressourcer gøre endnu mere? 

- aftale om en fælles plan (årshjul) for planlagte initiativer på tværs af Øre-
sund - fx fysiske og digitale job- og karrieremesser, matchmaking events, 
informationsmøder og øvrige formidlingsindsatser til virksomheder, le-
dige borgere, jobcentre og rekrutteringsfællesskaber samt øvrige samar-
bejdspartnere m.m.  

Allerede planlagte jobmesser: 

- Greater Copenhagen har planlagt en jobmesse inden for forskellige bran-
cher i Bella Centret d. 8. marts -  i samarbejde med Københavns Kom-
mune, DI, Dansk Erhverv, Malmø Stad og Arbejdsformidlingen i Sverige 
og med deltagelse af bl.a. 3F og Øresunddirekt.  

- Workindenmark er medarrangør af en online EURES – European Job Days 
messe Crossing Nordic Borders d. 24 februar sammen med de øvrige nor-
diske lande. Ligeledes planlægges et webinar målrettet hotel/restauranti-
onsbranchen i DK i samarbejde med Dansk Erhverv og andre parter. 

Samtidig går der et arbejde i gang med at indsamle og formidle data og viden 
om:  

- det svenske og danske arbejdskraftudbud og efterspørgsel med henblik 
på at udvælge faggrupper og indsatsområder med samarbejdspartnere 
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og brancheorganisationer og samtidig sikre bæredygtig rekruttering, idet 
der er faggrupper og brancher, der er i mangel på begge sider af Øre-
sund.  Det skal ligeledes omhandle mulighederne i Helsingør-Helsingborg 
samt Ystad-Bornholm geografien 

- Rekrutteringsmetoder: Findes der et match set-up som en ekstra indsats 
kan understøtte, f.eks. digitalt og ved en formidlingsindsats – eksempel-
vis til danske virksomheder omkring muligheden for annoncering på den 
europæiske EURES portal og Workindenmark.dk. 

- Strukturelt: Hvordan sker formidlingen fra Sverige til Danmark? Her kan 
indsatsen understøtte det eksisterende jobcentersamarbejde mellem 
hhv. Københavns Erhvervshus (KEH) og arbejdsformidlingen i Malmø, 
hvor KEH har en konsulent udstationeret en dag om ugen i Malmø. Lige-
ledes kører der også en tæt samarbejde mellem JC Helsingør og Arbejds-
formidlingen i Helsingborg. 

- Hvad er de typiske barrierer som virksomheder og organisationer skal 
være opmærksomme på ift. rekruttering af arbejdskraft fra Sverige. 
F.eks. er ungdomsarbejdsløsheden stor i Sydsverige, men ca. halvdelen af 
den arbejdsløse gruppe er ikke svenske statsborgere eller EU borgere, og 
det er problematisk i forhold til arbejdstilladelse i DK. Hvis de får arbejds-
tilladelse i DK risikerer de at miste opholdstilladelsen i Sverige.  

Bilag: 

Ingen  
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5. c.  Status for branchekoordinatorprojekterne 

Punkttype: 

Orientering 

Resume (sagen kort): 

RAR har ønsket en status på projekter under Branchekoordinator, der er for-
ankret i AMK Øst. Branchekoordinatorpuljen er en del af aftalen om udvidel-
sen af hjælpepakkerne af den 27. oktober 2020. Puljens formål er, at styrke 
opkvalificeringen af ledige og beskæftigede inden for områder med mangel 
på arbejdskraft. 

På landsplan er der seks branchekoordinatorprojekter, hvoraf tre er forankret 
i AMK Øst’s geografiske område, og hvor AMK Øst indgår i et tæt samarbejde. 
Der er tale om følgende projekter: 

1. FHs Brancherettet indsats rettet mod mangelområder for ledige, der har 
været ansat i lufthavnsbranchen og følgeerhverv (Region Hovedstaden) 

2. 3Fs Branchesamarbejde om opkvalificering af beskæftigede og ledige i 
rengøringsbranchen (landsdækkende) 

3. 3F og HORESTAs JA-TAK til opkvalificering (landsdækkende) 
 

Indstilling: 

AMK indstiller, at rådet tager orienteringen til efterretning. 

Konsekvenser: 

Projekterne skal medvirke til at opkvalificere folk til områder, hvor der er 
mangel på arbejdskraft – og dermed medvirke til, at virksomhederne får den 
arbejdskraft, de har behov for. 

Referat - beslutning: 

Taget til efterretning. 

Bemærkninger: 

RAR drøftede kort udfordringerne med at få igangsat opkvalificeringsforløb. 
Ud over udfordringen med at motivere til uddannelse, nævnte RAR også, at 
det er en udfordring for både virksomheder og fagprofessionelle at gennem-
skue de mange ordninger og muligheder for at igangsætte opkvalificering.  
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Sagsfremstilling: 

Status for de tre projekter i AMK Øst’s geografiske område er: 

1. Brancherettet indsats rettet mod mangelområder for ledige, der har været 
ansat i lufthavnsbranchen og følgeerhverv 

Projektet har på nuværende tidspunkt gang i to forløb for hhv. stilladsarbej-
dere og kabelmontører og et tredje potentielt med BC Hospitality 
Group/Bella Group inden for hoteller, konferencer og events. Projektet tager 
udgangspunkt i ledige fra Kastrup lufthavn/Tårnby, men arbejder også med 
ledige fra andre kommuner i Region Hovedstaden. 

Stilladsarbejdere 

FH har igangsat et forløb, der skal rekruttere ledige til stilladsuddannelsen, da 
flere stilladsvirksomheder har meldt om rekrutteringsudfordringer. FH har 
igangsat samarbejde med Tårnby, Frederiksberg og Københavns Kommune 
om at finde kandidater.  

Der har været afholdt et informationsmøde på NEXT med fem kandidater, 
hvoraf to starter på uddannelsen hhv. slut januar og slut februar. 

Der er aftalt endnu et informationsmøde i starten af februar med henblik på 
at finde kursister til kurset slut februar. 

BC Hospitality Group/Bella Group 

FH afholder møde med BC Hospitality Group/Bella Group den 21. januar om 
muligt samarbejde. Virksomheden ser ind i et stort behov for medarbejdere 
inden for hotel, konference og eventområdet i forbindelse med ophævelse af 
Covid-19 restriktionerne.  

Kabelmontør 

FH samarbejder med AMK Øst om at finde kandidater til kabelmontørforløb 
på Roskilde Tekniske Skole. Der har været afholdt informations- og samar-
bejdsmøde med flere kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 
Kursusstart forventes ultimo februar.  

2. Branchesamarbejde om opkvalificering af beskæftigede og ledige i rengø-
ringsbranchen 

Projektet skal opkvalificere beskæftigede inden for rengøringsbranchen samt 
rekruttere ledige til branchen. Projektet er landsdækkende. 

3F samarbejder med to virksomheder, COOR og Forenede Service, med hver 
100 medarbejdere. Indsatsen sker via 3F’s lokalafdelinger i hhv. Ringkøbing-
Skjern, Herning, Ballerup og Fredensborg. Der er fundet en uddannelsesam-
bassadør på hver virksomhed, der skal holde møder med kollegaer og moti-
vere til uddannelse. 
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Der er i den ene virksomhed afholdt en række aktiviteter og kurser: 

 Test af dansk kundskaber  
 AMU-kursus (hygiejne på skoler og institutioner; 49353) (14 delta-

gere) 
 Individuel Kompetence Vurdering (IKV) 
 Real Kompetence Vurdering (RKV)  

To medarbejdere starter på serviceassistentuddannelsen 2. februar 2022. Ud-
dannelsesambassadøren har talt med cirka 40 medarbejdere, som har over ½ 
års anciennitet i Ringkøbing-Skjern virksomheden og er lige nu ved at samle 
til AOF dansk hold.  

I uge 7 starter der 12 på et hold til Ergonomi, som er et 2 dages forløb. 

Der er planer om kompetencevurderinger af 32 medarbejdere i virksomhe-
den i Ballerup og Fredensborg frem mod marts. 

3F arbejder løbende med at få planlagt aktiviteter med skolerne ift. screening 
af sproglige færdigheder og kompetencevurderinger, og der er planer om at 
anvende jobrotation.  

Det er projektets ambition, at samtlige medarbejdere på virksomhederne får 
tilbud om gennemførelse af hygiejnekursus 1 og 2 eller AMU-kurset ”Måling 
og vurdering af rengøringshygiejne”.  

3F er opmærksom på vigtigheden af, at de dansksproglige forudsætninger for 
deltagelse i voksen/- efteruddannelse er opfyldt. Mange inden for denne 
branche har manglende danskkundskaber, hvorfor danskuddannelse har før-
ste prioritet. 

3. JA-TAK til opkvalificering 

Projektet har til formål at opkvalificere beskæftigede og ledige til hotel- og 
restaurationsbranchen og herved sørge for tilstrækkelig kvalificeret arbejds-
kraft til branchen. Projektet havde opstart den 1. december 2021. Projektet 
er landsdækkende. 

Der er planlagt brancherettede regionale netværksmøder i alle regioner med 
deltagelse af regionale repræsentanter for HORESTA, 3F Privat Service, Hotel 
og Restaurant (PSHR), projektets branchekoordinator, regionale uddannel-
sesinstitutioner og regionale AMK’er. 

På møderne drøftes virksomhedernes rekrutterings- og kompetencebehov. 
Dette kobles med muligheder for evt. opkvalificering af ledige målrettet virk-
somhedernes konkrete behov. AMK’erne koordinerer indsatsen i forhold til 
samarbejde med jobcentre og uddannelsesinstitutioner, mens branchekoor-
dinatoren og repræsentanterne for HORESTA og 3F er ansvarlige i forhold til 
virksomhedskontakten. 

 I Region Midt-Nord er der planlagt 1. netværksmøde 18. feb. 2022 
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 I Region Syd er der afholdt netværksmøde, og der er i samarbejde med 
en regional uddannelsesinstitution (Kold College på Fyn) planlagt et 5 
ugers opkvalificeringsforløb for ledige med opstart feb/marts. Der er lige-
ledes påbegyndt planlægning af et tilsvarende forløb i samarbejde med 
Rybners i Esbjerg og lokale jobcentre.  

 I Region Sjælland, Hovedstaden og Bornholm planlægges brancherettede 
netværksmøder, som afvikles i februar 2022. I forlængelse heraf koordi-
nerer AMK Øst indsatsen ift. jobcentre og uddannelsesinstitutioner ift. 
opkvalificering. På Bornholm er der nedsat en Taskforcegruppe, hvor ak-
tiviteterne koordineres. Der er planlagt et EUV1 Gastronom (kok) forløb i 
efteråret 2022, og der planlægges opkvalificeringsforløb for foråret forud 
for sæsonopstart.  

Der vil sideløbende med netværksmøderne blive udviklet uddannelseskatalo-
ger målrettet Hotel- og restaurantområdet. Dette vil ske i samarbejde med 
projektets branchekoordinator, repræsentanter fra HORESTA, 3F Privat Ser-
vice, Hotel og restauration, regionale uddannelsesinstitutioner og de regio-
nale AMK’er. Der vil blive udarbejdet et kursuskatalog for henholdsvis 1) Re-
gion Hovedstaden og Region Sjælland, 2) Region Syd og 3) Region Midt-Nord. 

Bilag: 

-
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5.d.  Opfølgning på pressesager – meldinger i medierne om mangel 

Punkttype: 

Orientering 

Resume (sagen kort): 

Formandskabet har besluttet, at rådet skal orienteres om meldinger i medi-
erne om mangel på arbejdskraft.  

Der har i perioden fra december 2021 til januar 2022 været pressesager om 
følgende virksomheder i RAR Hovedstaden: 

 Movia 

 Palæo 

 Humac  

 Kokkedal Slot 

 Sticks 'n' Sushi  

Oversigt over pressesagerne og de lokale jobcentres håndtering fremgår af 
bilaget. 

Indstilling: 

AMK Øst indstiller, at rådet tager orienteringen til efterretning. 

Konsekvenser: 

AMK Øst overvåger medierne som en del af STARs generelle virksomhedsser-
vice. Formålet er at sikre et effektivt og smidigt arbejdsmarked, hvor virksom-
heder, der har rekrutteringsproblemer, får hjælp fra beskæftigelsessystemet. 

Referat - beslutning: 

RAR kvitterede for, at der følges op på området og tog status til efterretning. 

Bilag: 

Oversigt: Pressesager, dec. 2021 – jan. 2022  
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6. Den regionale positivliste gældende fra 1. april 2022 - stillingsbetegnelser 

Punkttype: 

Beslutning 

Resume (sagen kort): 

Rådet skal beslutte en liste over stillingsbetegnelser, hvor korte kurser kan 
medvirke til at opkvalificere ledige til at varetage arbejde inden for områder 
med mangel på arbejdskraft. 

På baggrund af listen over stillingsbetegnelser udarbejdes den regionale posi-
tivliste over kurser, der kan bevilges fra den regionale uddannelsespulje. Li-
sten gælder fra 1. april 2022. 

Indstilling: 

Formandskabet indstiller, at Rådet: 

- Medtager 53 stillingsbetegnelser som grundlag for positivlisten gældende 
fra 1. april 2022. De 53 stillingsbetegnelser er vurderet som mangelområ-
der i arbejdsmarkedsbalancen. 

- Yderligere medtager 2 stillingsbetegnelser (bager og konditor) som 
grundlag for positivlisten. De 2 stillingsbetegnelser er vurderet som man-
gelområder ud fra øvrig regional viden om arbejdsmarkedet 

Konsekvenser: 

En positivliste, der består af korte erhvervsrettede kurser, der er relevante i 
forhold til at opkvalificere ledige, og som styrker jobcentrenes mulighed for 
at efterkomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft inden for 
områder med mangel på arbejdskraft. Listen skal dermed styrke match mel-
lem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft. 

Referat - beslutning: 

RAR godkendte forslag til liste over stillingsbetegnelser, inkl. følgende supple-
rende forslag: 

 Bager  

 konditor  

 forsikringsrådgiver  

 chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel. 

Bemærkninger: 

AMK oplyste, at der efter udsendelsen af materialet til rådet er kommet en 
indmelding fra Forsikringsforbundet og FTFa vedr. stillingsbetegnelsen for-
sikringsrådgiver. Der udover er der meldinger fra transportbranchen om 
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mangel på chauffører. Indmeldingerne har været i høring hos formandskabet, 
som har tilsluttet sig indstillingen af stillingsbetegnelserne. 

FH efterspurgte data om anvendelsen af kurserne, herunder oplysninger om 
hvilke grupper der bevilges kurser. Oplysningerne er en vigtig del af RARs be-
slutningsgrundlag.  

AMK oplyste, at processen fra og med næste gang (september) vil blive mere 
databaseret. Der har været et udviklingsarbejde i gang med henblik på at ind-
føre nye processer, bl.a. med brug af Kompetenceværktøjet og opgørelser 
over anvendelsen af kurserne og viden om afgangsrater. RAR orienteres når 
udviklingsarbejdet er færdigt. 

Sagsfremstilling: 

Der skal udarbejdes en ny regional positivliste gældende fra 1. april 2022. Rå-
det har besluttet, at processen for udarbejdelse af positivlisten foretages på 
samme måde som i 2021. 

AMK har på baggrund af Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdet en liste over 62 
stillingsbetegnelser, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft inden 
for de kommende 6 måneder. 

Ud af de 62 stillingsbetegnelser, som vurderes som mangelområder, indstilles 
53 at danne grundlag for den nye positivliste (markeret med et ”ja” i ske-
maet), 9 stillingsbetegnelser vurderes ikke at være relevante for den nye po-
sitivliste, da manglen på pågældende arbejdskraft ikke vurderes at kunne lø-
ses ved hjælp af opkvalificering via korterevarende kurser (markeret med et 
”nej” i skemaet). 

Ud over de 53 stillingsbetegnelser, der er markeret med et ”ja” i skemaet ind-
stilles yderligere 2 stillingsbetegnelser til listen (bager og konditor). Disse stil-
lingsbetegnelser står med gode beskæftigelsesmuligheder i Arbejdsmarkeds-
balancen. 

De 2 stillingsbetegnelser er udpeget af Positivlisteudvalgets repræsentant for 
Fødevareforbundet, fordi Fødevareforbundet har fået tilkendegivelser fra 
Bager- og Konditormestrene om, at virksomhederne i høj grad mangler ar-
bejdskraft. Manglen på medarbejdere har bl.a. afstedkommet, at flere virk-
somheder som følge heraf har været nødsaget til at reducere deres åbningsti-
der betydeligt. 

Ifølge Bager- og Konditormestrene kan en af forklaringerne på, at de 2 stil-
lingsbetegnelser ikke fremgår som mangelområder i Arbejdsmarkedsbalan-
cen være, at bager- og konditormestrene ofte søger medarbejdere via egne 
netværk eller lokalaviser. 

Bilag: 

 Udkast til liste over stillingsbetegnelser, der ligger til grund for positivli-
sten gældende fra 1. april 2022. 
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 Rådets justerede principper for udarbejdelse af positivlisten, december 
2021 

 Referat fra mødet i Positivlisteudvalget 13. januar 2022  
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7. Kommende møder og drøftelser i RAR 

Punkttype: 

Beslutning 

Resume (sagen kort): 

RAR drøfter løbende planen for de kommende rådsmøder og træffer beslut-
ning om emner for rådets temadrøftelser. 

Punkter til rådsmødet den 21. marts: 

 Temadrøftelse – RAR besluttede på seneste møde at prioritere a-kasse-
forsøget 

 Status på strategi- og handlingsplan 

 Nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder introduktion til 
nye data for jobordrer i jobcentrene 

 Job-VEU-indsatsen 

 Den regionale positivliste – kurser 

 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen, herunder effekter af den beskæf-
tigelsesrettede indsats 

 Femern – status på aktiviteter, herunder handlingsplan og monitorerings-
koncept 

 Orientering fra sagsudvalget 

Mødet den 21. marts er det sidste møde i RARs funktionsperiode. Mødet den 
20. juni er det nye råds konstituerende møde. 

Det foreslås, at det nye råd ”arver” rådets bruttoliste over mulige kommende 
temadrøftelser. 

Indstilling: 

AMK indstiller, at RAR drøfter emner for det kommende møde, herunder be-
slutter tema for mødet i marts. 

Konsekvenser: 

- 

Referat - beslutning: 

RAR drøftede mulige temaer på mødet i marts, og besluttede, at formandska-
bet set i lyset af, at nyt RAR tiltræder beslutter, hvilket tema der tages op på 
rådsmødet den 21. marts. 

RAR ønsker at skubbe tema vedr. a-kasseforsøg til den nye rådsperiode. Og 
timing af oplæg fra jobcenter om ungeindsatsen - kombineret med oplæg fra 
FGU skal også indgå i formandskabets overvejelser, jf. pkt. 3. 
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Sagsfremstilling: 

Oversigt over tidligere foreslåede/besluttede emner til konkrete temadrøf-
telse: 

 A-kasseforsøget. RAR besluttede på decembermødet at prioritere det til 
rådsmødet den 21. marts. 

 Ungeindsatsen, set i lyset af regelændringerne pr. 1. januar og de ud-
meldte besparelser på området. Inkl. oplæg fra en kommune. Første del 
af temaet er på mødet den 7. februar, og det foreslås at det følges op af 
oplæg fra jobcenter senere på året, når kommunerne er længere i proces-
sen ift. implementering af regelændringerne. 

 Opsamling læring fra projekter for de udsatte grupper, herunder et fokus 
på borgere med handicap 

 Akademikerindsatsen 

 Udenlandsk arbejdskraft, herunder Work In Denmarks (WID) indsats 

 Arbejdsstyrkens kvalifikationer – hvordan fastholder vi de beskæftigede i 
job via opkvalificering. 

 Nytteindsats (ifm. RARs drøftelse af en overordnet strategi for kommu-
nernes anvendelse af nytteindsats) 

 Drøftelse af brancherettede indsatser (sættes på løbende under det faste 
punkt vedr. Job-VEU indsatsen). 

Bilag: 

RAR-mødeplan.  
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8. Orientering fra Sagsudvalget 

Punkttype: 

Orientering 

Resume (sagen kort): 

Sagsudvalget orienterer på hvert rådsmøde om udvalgets arbejde. Denne sta-
tus omhandler behandlede sager i 2021. 

Opholds- og arbejdstilladelsessager 

227 sager. Af de 227 heraf er 210 sager afsluttet, 11 er i proces/høring og re-
sten afventer behandling. Af de afsluttede sager var løn- og ansættelsesfor-
hold sædvanlige i 75 sager og i 129 sager var løn- og ansættelsesforhold ikke 
sædvanlige. I en sag var ansættelsesforholdet omfattet af overenskomst, hvil-
ket blev lagt til grund og i 5 sager ønskede SIRI medianlønnen oplyst. Der er 
tale om en markant stigning i antallet af sager ift. tidligere år. 

Samfundstjenester  

6 godkendelser. 

Varslingspuljesager 

Ét tilsagn på 1.105.900 kr. til Jobcenter Tårnby. 

Varslingssager 

37 varslingssager med hhv. 1.734 varslede og 895 opsagte, hvilket er et væ-
sentligt fald ift. 2020, hvor der var 218 sager. 

Nytteindsats – dispensation fra rimelighedskravet 

3 dispensationer: Der er bevilget forlængelse af dispensation fra rimeligheds-
kravet i to år til hhv. Jobcenter Rødovre og Jobcenter Hillerød og 1 år til Balle-
rup. 

Arbejdsfordelinger - både ny og gl. ordning 

Status for arbejdsfordelinger i RAR Hovestaden er, at der i uge 52 er 1.134 
personer, der er omfattet af den midlertidige arbejdsfordelingsordning. Sags-
udvalget har godkendt 3 forlængelser af arbejdsfordeling ud over 13 uger (gl. 
ordning) og givet 2 dispensationer (undtagelse af fleksjobbere, ny ordning). 

Indstilling: 

AMK indstiller, at rådet tager orienteringen til efterretning. 
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Konsekvenser: 

- 

Referat: 

Taget til efterretning. 

Bilag: 

Ingen bilag  
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9. Eventuelt 

Punkttype: 

Orientering 

Resume (sagen kort): 

- 

Indstilling: 

Til orientering. 

Konsekvenser: 

- 

Referat: 

Ingen bemærkninger. 

Bemærkninger: 

- 

Næste møde i RAR Hovedstaden afholdes den 21. marts, kl. 10-13 
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Deltagere: 
Fagbevægelsens Hovedorganisation 

 Per G. Olsen, FH Hovedstaden (formand) 

 John Westhausen, 3F  

 Lene Lindberg, FOA  

 Christian Grønnemark, HK 

 Birte Lundsgaard, Teknisk Landsforbund 

 Rasmus H. Balslev, Dansk Socialrådgiverforening  

Akademikerne  

 Sara Gundelach Vergo, DJØF  

Dansk Arbejdsgiverforening 

 Leif Elken, TDC (afbud) 

 Jørgen Bang-Petersen, DA 

 Louise Sjøntoft, NCC Danmark A/S (afbud) 

 Salina Larsen, Meggit A/S  

 Kenny Vermehren Dahl, Forenede Service A/S (afbud) 

 Rikke Rye, Rema 1000 (afbud) 

 Michael Graatang, Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance 
(LOBPA). Deltog som observatør) 

Lederne  

 Gitte Winkler, Lederne Nordsjælland (afbud) 

Kommunekontaktrådet for Hovedstaden 

 Trine Græse, Gladsaxe Kommune 

 Kåre Harder Olesen, Ballerup Kommune (afbud) 

 Ole Søbæk, Frederikssund Kommune 

 Astrid Aller, Københavns Kommune (afbud). Suppleant Peter Faarbæk delta-
ger 

 Peter Mikkelsen, Rødovre Kommune  

Danske Handicaporganisationer   

 Lis Særmark-Thomsen (afbud) Suppleant Bo German Thomsen deltager 

Regionsrådet, Region Hovedstaden   

 Karoline Vind, Regionsrådet (afbud) 

Tilforordnede/Observatører 

 Ole Gram-Olesen, Cphbusiness (Erhv.akademier og Prof.højskoler) (afbud) 

 Morten Emborg, TEC (Erhvervsskolerne) (afbud) 

 Peter Bøcher, Københavns Universitet (Universiteterne) (afbud) 
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