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1. Godkendelse af dagsorden 

Punkttype: 
Beslutning 

Resume (sagen kort): 
Dagsorden til ordinært møde i RAR Bornholm den 9. februar 2022. 

Indstilling: 
Formandskabet indstiller, at: 

- Dagsordenen godkendes 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
Dagsordenen blev godkendt. 

Bemærkninger: 
- 

Sagsfremstilling: 
- 

Bilag: 
Intet bilag  
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2. Referat af møde i RAR den 30. september 2021 

Punkttype: 
Orientering 

Resume (sagen kort): 
Referat af møde i RAR Bornholm den 30. september 2021 blev udsendt til RARs 
medlemmer den 12. oktober 2021. 

Der har ikke været bemærkninger til referatet, som derfor betragtes som god-
kendt. 

Indstilling: 
Til orientering 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bemærkninger: 
- 

Sagsfremstilling: 
Der udarbejdes efter hvert rådsmøde beslutningsreferat af mødet med kort 
gengivelse af bemærkninger fra de enkelte grupper. 

Referatet udsendes ca. en uge efter rådsmødets afholdelse. Referatet betrag-
tes som godkendt, hvis der ikke har været indsigelser inden for den fastsatte 
tidsfrist. 

Bilag: 
Intet bilag  
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3. Meddelelser  

Punkttype: 
Orientering 

Resume (sagen kort): 
Gensidige meddelelser, bl.a.: 

- Opsamling på VEU-/vejlederkonferencen i december 2021 

- RARs velkomstbrev til det nytiltrådte udvalg i kommunen med ansvar for 
beskæftigelsesindsatsen 

- Ministerens svar vedrørende RARs mulighed for at delegere kompetencen 
til at dispensere fra rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats til et 
sagsudvalg/formandskab 

- Brev fra Det Centrale Handicapråd 

- Brexit  

Indstilling: 
Til orientering 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

RAR Bornholm ønsker en strategisk drøftelse af, hvordan det sikres, at Born-
holm får og opretholder en tilstrækkeligt uddannet arbejdskraft.   

Bemærkninger: 
AMK Øst orienterede om reformpakken af 21. januar 2022:  
Pakken, som ligger i forlængelse af regeringens udspil "Danmark kan mere I", 
indeholder blandt andet tiltag i forhold til dimittendreglerne og på dagpenge-
området samt en permanentgørelse af muligheden for uddannelsesløft på 110 
% af dagpengene på udvalgte områder (fx sosu). 

I forhold til international rekruttering er der initiativer omkring beløbsordnin-
gen samt en udvidelse af positivlisten for højtuddannede. RAR får muligvis en 
opgave i forhold til positivlisten for de højtuddannede.  

AMK Øst vender tilbage med en nærmere orientering, når der er mere klarhed 
over de konkrete beslutninger og udmøntninger. 

Opkvalificeringsforløb: 
Der er en "tendens" til, at opkvalificeringsforløb på Bornholm bliver drænet for 
deltagere, før forløbene er afsluttet. Det skyldes, at virksomhederne mangler 



Det regionale Arbejdsmarkedsråd 

RAR-møde den 9. februar 2022 

 

J.nr.   5 

arbejdskraften og derfor har svært ved at vente på, at opkvalificeringen er gen-
nemført. Resultatet bliver, at deltagerne/arbejdskraften dermed ikke får den 
planlagte uddannelse. Det er en problemstilling, der blandt andet kendes i for-
hold til industrioperatører og på rengøringsområdet.  

RAR Bornholm vil gerne gå i spidsen for et fokus på, at planlagte opkvalifice-
ringsforløb gennemføres, så Bornholm sikres en tilstrækkeligt uddannet ar-
bejdskraft.   

RAR ønsker en strategisk drøftelse af disse problemstillinger – eventuelt dags-
ordensat som et tema. Med til drøftelsen hører, at RAR understøtter et fokus 
på, at virksomhederne også i opgangstider sørger for opkvalificering af ar-
bejdskraften.  

Jobcentret nævnte i forlængelse heraf, at kommunen er begyndt at give vok-
senelevløn til de 18-24 årige også på SOSU-området.  
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Sagsfremstilling: 
Opsamling på VEU-/Vejlederkonferencen i december 2021 
De tre RAR i Østdanmark afholdt den 8. december 2021 en fælles VEU-/Vejle-
derkonference. Der er udarbejdet en skriftlig opsamling på konferencens 2 pa-
neldebatter. Opsamlingen er vedlagt i bilag. 

Ministerens svar vedrørende RARs mulighed for at delegere kompetencen til 
at dispensere fra rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats til et sags-
udvalg/formandskab 
De 8 RAR formænd skrev til Beskæftigelsesministeren i begyndelsen af decem-
ber 2021 vedr. RARs muligheder for at delegere sager til sagsudvalg/formand-
skab. Beskæftigelsesministeren 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 beslutnin-
ger om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats til et 
sagsudvalg/formandskab. 

RARs velkomstbrev til det nytiltrådte udvalg i kommunen med ansvar for be-
skæftigelsesindsatsen 
RAR Bornholm har tidligere sendt et velkomstbrev til det nytiltrådte udvalg i 
kommunen med ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Formandskabet har be-
sluttet, at denne praksis fortsætter. Formandskabet godkender brevet, og RAR 
orienteres, når brevet er gået afsted. I brevet nævnes RARs overordnede prio-
riteringer, bl.a. vigtigheden af fokus på mangelsituationen.  

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

Det Centrale Handicapråd gør i brevet opmærksom på, at den nuværende si-
tuation med mangel på arbejdskraft er en oplagt chance for at få flere borgere 
med handicap i job og samtidig afhjælpe virksomhedernes mangel på arbejds-
kraft. 

I brevet opfordres RAR Bornholm til at drøfte, hvordan fokus på borgere med 
handicap kan styrkes i beskæftigelsesindsatsen. Konkret opfordres bl.a. til at: 

- Få styrket jobcentrets strategiske fokus på personer med handicap i be-
skæftigelsesindsatsen, herunder fokus på brancher, hvor der pt. er rekrut-
teringsudfordringer. 

- Jobcentret styrker det opsøgende arbejde i virksomhederne, herunder ar-
bejder strategisk med at øge viden om kompenserende ordninger og ned-
bryde barrierer for ansættelse af mennesker med handicap. 

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

Formandskabet har sendt et svarbrev til Det Centrale Handicapråd, som blandt 
indebærer; at RAR Bornholm: 
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- Indtænker mennesker med handicap i Job-VEU-indsatsen 

- Indtænker budskabet om fokus på mennesker med handicap i beskæfti-
gelse i kvitteringsbrev til kommunen vedrørende beskæftigelsesplan 2022 

Brexit 
Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en 
brexitkompensation på i alt 775 mio. kr. AMK Øst ser nærmere på, hvad der er 
af muligheder for virksomhederne i forhold til brexitkompensationen, og om 
RAR kan spille en rolle. AMK Øst udarbejder et lille papir herom. 

Bilag: 
- Opsamling på VEU-/Vejlederkonferencen i december 2021 
- Ministerens svar vedrørende RARs mulighed for at delegere kompeten-

cen til at dispensere fra rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats 
til et sagsudvalg/formandskab 

- Brev til Det Centrale Handicapråd fra RAR  
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4. Job-/VEU-aktiviteter 
Mangelpakken  

Punkttype: 
Beslutning 

Resume (sagen kort): 
Som led i 'Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft' tilføres ekstra VEU-res-
sourcer til RAR Bornholm i 2022-23 til indsatser målrettet brancher, hvor man-
geludfordringerne er størst. Med udgangspunkt i data og viden om arbejds-
kraftbehovet på Bornholm indstiller formandskabet, at rådet styrker indsatsen 
inden for 2 allerede udpegede brancheområder. 

Indstilling: 
Formandskabet indstiller at, rådet styrker indsatsen inden for: 

 Hotel & Restauration 

 Social & Sundhed 

Derudover indstiller formandskabet, at der ses nærmere på, om der skal ned-
sættes en taskforce inden for grøn omstilling/Bornholm som energiø. 

Konsekvenser: 
Den ekstra indsats skal medvirke til at styrke match mellem udbud og efter-
spørgsel. Herunder bidrage til, at flere ledige og beskæftigede får de kvalifika-
tioner virksomhederne efterspørger. 

Samtidig vil etableringen af en taskforce i forhold til den grønne omstilling og 
Bornholm som energiø kunne samle de relevante kræfter på Bornholm, og der-
med bidrage til at skabe et overblik over behovene for arbejdskraft. 

Referat: 
- 

Beslutning: 
Rådet besluttede at styrke indsatsen inden for: 

 Hotel & Restauration 

 Social & Sundhed 

Derudover besluttede rådet, at der ses nærmere på, om der skal nedsættes en 
taskforce inden for grøn omstilling/Bornholm som energiø. 

Bemærkninger: 
Hotel og Restauration + Social og Sundhed 

Der er en løbende efterspørgsel efter uddannede kokke og tjenere på Born-
holm. Det blev foreslået, at der ses nærmere på, om de "turbohold", der har 
kørt i forhold til uddannelse af kokke også kan køre i forhold til uddannelse af 
tjenere. Princippet har overordnet været to års erhvervserfaring kombineret 
med 24 ugers turbouddannelse. Det er vigtigt, at både beskæftigede og ledige 
er en del af disse forløb.     
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Jobcentret foreslog et fokus på at tiltrække fx socialrådgiveruddannelsen til 
Bornholm. I forlængelse heraf ligger blandt andet en diskussion af det gene-
relle behov for flere boliger til unge og studerende på Bornholm.   

Taskforce 

Rådet ønsker at få identificeret og konkretiseret både nuværende og kom-
mende kompetence- og rekrutteringsbehov i forlængelse af den grønne om-
stilling og Bornholm som energiø – og samtidig igangsætte initiativer, som kan 
imødekomme disse behov.  

Der ses nærmere på, om der i den forbindelse skal nedsættes en form for ta-
skforce med henblik på at sikre det Bornholmske arbejdsmarked så stor en ge-
vinst som muligt. Taskforcen vil i givet fald følge den struktur vi kender fra den 
allerede eksisterende taskforce på "Hotel og Restaurationsområdet". 

Rådet udtrykte et specifikt ønske om at fokusere på den øgede digitalisering 
og de deraf afledte behov for opkvalificering.  
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Sagsfremstilling: 
Som led i 'Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft' fra oktober 2021 afsættes 
5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, som de Regionale Arbejdsmarkedsråd kan an-
vende til indsatser målrettet brancher, der efterspørger arbejdskraft.  

RAR Bornholm har allerede igangsat indsatser inden for flere brancheområder 
(bilag). Ressourcerne i medfør af mangelpakken er øremærket en styrket ind-
sats på særligt udvalgte mangelområder.   

Formandskabet indstiller, at rådet anvender midlerne til at intensivere indsat-
sen inden for eksisterende brancheområder, hvor der fortsat er omfattende 
mangeludfordringer: 

 Hotel & Restauration 

 Social & Sundhed 

Den intensiverede indsats vil fx kunne indeholde indsats i forhold til arbejds-
kraft fra Sydsverige og udenlandsk arbejdskraft mere generelt herunder ind-
dragelse af WorkinDenmark. Rådet vil få forelagt en detaljeret overblik over 
indsatser på et kommende rådsmøde. 

Formandskabet efterlyser derudover en konkretisering af behovene (nuvæ-
rende og kommende) for arbejdskraft i forlængelse af den grønne omstilling 
og Bornholm som energiø og foreslår i den forbindelse, at opmærksomheden 
rettes mod "Bygge og Anlæg" og "Industrien". Mange har forladt det born-
holmske arbejdsmarked, og både "Bygge og Anlæg" og "Industrien" mangler 
allerede nu arbejdskraft. Det gælder fx elektrikere, smede og VVS'ere. Denne 
mangel kan forstærkes i forbindelse med den grønne omstilling. Derudover 
ved man, at sprog er en vigtig forudsætning – både i forhold til "Den grønne 
omstilling" og "Bornholm som energiø" og i forhold til modtagelsen af uden-
landsk arbejdskraft i øvrigt. 

Taskforce 
Med henblik på at få konkretiseret de behov for arbejdskraft, der følger af den 
grønne omstilling og Bornholm som energiø og dermed sikre Bornholm så stor 
en gevinst som muligt i forlængelse af disse projekter, indstiller formandska-
bet, at der ses nærmere på, om der skal nedsættes en form for taskforce i lig-
hed med den allerede eksisterende taskforce på "Hotel og Restaurationsom-
rådet". 

Taskforcen vil følge den struktur, vi kender fra taskforcen på "Hotel og Restau-
rationsområdet", hvor arbejdsmarkedets parter, virksomheder, uddannelses-
institutioner, jobcenter og AMK Øst m.v. deltager. 

Formålet med taskforcen vil være at identificere nuværende og kommende 
kompetence- og rekrutteringsbehov og i forlængelse heraf igangsætte initiati-
ver, som kan imødekomme disse. 

Bilag: 
- Job-VEU-aktiviteter på Bornholm  



Det regionale Arbejdsmarkedsråd 

RAR-møde den 9. februar 2022 

 

J.nr.   11 

Job-/VEU-aktiviteter 
Opfølgning på pressesager  

Punkttype: 
Orientering 

Resume (sagen kort): 
Rådet orienteres løbende om meldinger i medierne om mangel på arbejds-
kraft.  

Der har været én pressesag på Bornholm i perioden december 2021 til januar 
2022. Sagen er bragt i Bornholms Tidende den 9. december 2021 og vedrører 
virksomheden Trefor El-Net Øst 

Jobcentret har besøgt virksomheden og efterfølgende haft kontakt pr. mail.  

Oversigt over presseovervågning december 2021 til januar 2022 for RAR Born-
holm er vedlagt.  

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 tog orienteringen til efterretning. 

Bemærkninger: 
- 

Sagsfremstilling: 
- 

Bilag: 
Presseovervågning Bornholm december 2021 til januar 2022  
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5. Stillingsbetegnelser som grundlag for den regionale positivliste, april 2022 

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. Listen 
gælder fra 1. april 2022. 

Indstilling: 
Formandskabet indstiller, at RAR: 

- Medtager 3 stillingsbetegnelser som grundlag for positivlisten gældende 
fra 1. april 2022. De 3 stillingsbetegnelser er vurderet som mangelområder 
i arbejdsmarkedsbalancen. 

- Medtager yderligere 4 stillingsbetegnelser (Tjener, Social- og sundheds-
hjælper, Social- og sundhedsassistent og Smed) som grundlag for positivli-
sten. Stillingsbetegnelsen er vurderet som mangelområder ud fra øvrig re-
gional 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 om-
råder med mangel på arbejdskraft. Listen skal dermed styrke match mellem 
udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft. 

Referat: 
- 

Beslutning: 
Rådet godkendte indstillingen om at medtage 7 stillingsbetegnelser – både de 
3 i medfør af arbejdsmarkedsbalancen og de 4 i medfør af øvrig regional viden 
om arbejdsmarkedet.  

AMK Øst afklarer, hvad der konkret menes med faglærer – hvilke kompetencer 
efterspørges. Afklaringen vil tage udgangspunkt i kompetenceværktøjet. 

Bemærkninger: 
Jobcentret bemærkede det gode samarbejde om positivlisten – på tværs af 
både jobcentret, AMK Øst og uddannelsesinstitutionerne. 

FH/3F efterlyste generelt mere samarbejde mellem virksomheder og a-kasser. 
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DA bemærkede, at der aktuelt er stor efterspørgsel efter smede, og at det op-
leves, at der er rift om arbejdskraften virksomhederne imellem. Arbejdskraf-
ten på nystartede hold "opsluges" ofte på forhånd – især af de større virksom-
heder.  

Jobcentret oplyste, at der planlægges med halve kursusdage, med henblik på 
at de mere udsatte ledige også kan deltage i kurserne. 

Jobcentret vil også i 2022 have et stort fokus på udenlandsk arbejdskraft. Kom-
munen vil i den forbindelse ansætte en newcomer guide, som skal understøtte 
både virksomheder og de udenlandske arbejdstagere. Udfordringerne er især 
sprog og manglende boliger. 

Jobcentrets fokus på faglært arbejdskraft har "flyttet sig", så det ikke længere 
bare er et spørgsmål om uddannelse, men også et spørgsmål om reelle kom-
petencer "hvad kan du?".   

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

AMK har på baggrund af den nye arbejdsmarkedsbalance udarbejdet en liste 
over 3 stillingsbetegnelser – Sygeplejerske, Faglærer og Kok - hvor der er eller 
forventes mangel på arbejdskraft inden for de kommende 6 måneder. De 3 
stillingsbetegnelser indstilles til at danne grundlag for den nye positivliste 
(markeret med ”ja” i skemaet). 

Derudover indstiller formandskabet, at stillingsbetegnelserne Tjener, Social- 
og sundhedsassistent, Social- og sundhedshjælper og Smed tilføjes listen, der 
skal danne grundlag for den nye positivliste. De 4 stillingsbetegnelser står alle 
med gode beskæftigelsesmuligheder i Arbejdsmarkedsbalancen. 

Begrundelsen er, at stillingsbetegnelserne Tjener, Social og sundhedshjælper 
og Social- og Sundhedsassistent er rettet mod Rådets indsatsområder inden 
for hotel og restauration og social og sundhed. Rådes VEU-koordinatorer ind-
går således i tæt samarbejde med aktørerne på de to indsatsområder. 

Med hensyn til stillingsbetegnelsen Smed, vurderer parterne, at der inden for 
de kommende 6 måneder bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft, da der er 
kommet godt gang i industrien igen. 

Bilag: 
a. Udkast til liste over stillingsbetegnelser, der ligger til grund for positivlisten 
gældende fra 1. april 2022. 
b. Rådets justerede principper for udarbejdelse af positivlisten, september 
2021  
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6. Anbefalinger fra det gamle RAR til det nye RAR 

Punkttype: 
Beslutning 

Resume (sagen kort): 
Det nye RAR konstitueres den 22. juni 2022. Nogle medlemmer fra det nuvæ-
rende RAR fortsætter i det kommende RAR. Men der vil også være helt nye 
medlemmer, og det betyder, at opnåede erfaringer med RAR-arbejdet kan gi-
ves videre til de nye medlemmer. 

Hvad har fungeret godt, og hvad har fungeret mindre godt? Og hvor er der 
noget, det nye råd med fordel kan arbejde med? 

Indstilling: 
Formandskabet indstiller, at: 

- Rådet beslutter hvilke "gode råd", der eventuelt skal videregives fra det 
gamle RAR til det nye RAR. 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
Det nuværende RAR besluttede at videregive en række erfaringer og gode råd 
til det nye RAR. 

Bemærkninger: 
Det blev overordnet bemærket, at der kommer til at ske en del udskiftning 
blandt RAR-medlemmerne i forbindelse med konstitueringen af det nye RAR 
til juni - blandt andet på kommunesiden. Jonna Nielsen (kommunesiden) ind-
stilles til at fortsætte i det nye RAR for FH. På den måde opretholdes en vis 
grad af kontinuitet. 

"Gode råd" til arbejdet i det nye RAR: 
- Det er værdifuldt/uundværligt med en tæt kontakt og dialog mellem RAR 

og Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget (tidligere JUFU). Det anbe-
fales, at det årlige møde mellem RAR og udvalget fortsætter.  

- Der blev fremsat et ønske om, at RARs strategimøde ikke afholdes samme 
dag som mødet med Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget. RARs 
strategimøde ligger traditionelt i forlængelse af rådsmødet i september - i 
år den 28. september. 

- Det er vigtigt med et tæt samarbejde på tværs af både det uddannelses-
politiske, det beskæftigelsespolitiske og det erhvervspolitiske område. Er-
hvervshuset har en plads som tilforordnet i RAR, men ikke omvendt. Det 
har RAR italesat tidligere – det kan måske tages op igen. 
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- Udviklingen på Havnen går stærkt. Det er vigtigt for RAR at "følge med" i 
aktiviteterne og forsøge at være på forkant med de muligheder og behov 
der opstår i relation til erhvervslivet.  Udviklingen på Havnen hænger også 
tæt sammen med den grønne omstilling og Bornholm som energiø – to 
helt afgørende projekter for Bornholm i de kommende år.      

- Bornholm har brug for, at de unge uddanner sig og meget gerne på øen. 
Gennemføres uddannelsen andre steder, er det vigtigt, at de unge vender 
hjem igen.  Det skyldes blandt andet, at arbejdsstyrken bliver ældre, og at 
projekter som den grønne omstilling og Bornholm som energiø forventes 
at skabe behov for opkvalificeret/uddannet arbejdskraft.  

- Forslaget om en taskforce i forhold til den grønne omstilling og Bornholm 
som energi-ø bæres videre til det nye RAR. Taskforcen skal blandt andet 
have fokus på at identificere de kompetencer, der forventes at opstå be-
hov for i umiddelbar fremtid.  
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Sagsfremstilling: 
Fælles strategiseminar den 26. oktober 2021 
På det fælles seminar den 26. oktober 2021 blev der gjort status for situationen 
på arbejdsmarkedet og set frem mod opgaverne for de nye RAR, der tiltræder 
i juni 2022. 

I vedlagte bilag er nogle af dagens hovedpointer gengivet. Hovedpointerne er 
generelt overordnede og går på tværs af RAR. Bornholm er et isoleret samfund 
med mange af de samme problemstillinger som i den øvrige del af landet – 
blot forstærket som følge af en status som ø-samfund. 

Drøftelserne pegede bl.a. på følgende (et udsnit) opmærksomhedspunkter for 
de kommende RAR:  

Virksomhedsbetjeningen: 
Fokus på jobcentermedarbejdernes kvalifikationer i forhold til at kunne vur-
dere de lediges kompetencer og behov m.v. 

Analyser: 
RAR skal selv kunne sætte analyser i gang, der bl.a. kan danne grundlag for 
rådenes beslutninger. RAR-sekretariatsbetjeningen skal styrkes i forhold til at 
kunne varetage den type opgaver. 

Rekrutteringsudfordringer og opkvalificering: 
Virksomheder skal informeres om mulighederne for at tage unge ind tidligt i 
grund-forløbet. 

Der bør afsættes uddannelsesressourcer til håndholdte forløb for sårbare 
grupper. 

Arbejdsmarkedsbalancen kigger bagud, men der er brug for også at tænke 
frem ad i forhold til de store projekter. RAR skal kigge mere end 6 måneder 
frem og presse på over for dem, der kan agere på de enkelte områder bl.a. i 
forhold til at rekruttere flere til erhvervsuddannelser – evt. efter gymnasiet -  
og få flere lærlinge og mere praktik. 

Unge: 
Bornholmerspecifikt blev det understreget, at for mange unge på Bornholm 
ikke tager en uddannelse, herunder erhvervsuddannelse. Og hvis de tager en 
uddannelse/erhvervsuddannelse, så besværliggøres forløbet ofte af Born-
holms status som lille ø-samfund. Det gælder fx i forhold til lærlingepladser, 
uddannelser/forløb der ikke oprettes på Bornholm, uddannelser/forløb der 
delvist skal tages på Sjælland m.v. Det betyder, at for mange unge vælger en-
ten ikke at uddanne sig eller at uddanne sig andre steder end på Bornholm. Og 
når først de unge er taget væk fra øen, er der en tendens til, at de ikke kommer 
tilbage. En alvor der forstærkes, hvis den unge har nået at få sin egen familie 
inden – for så er det ofte hele den unge familie, der tager afsted.  
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RARs rolle: 
RAR skal få noget til at ske – bl.a. på baggrund af analyser og rapporter. Vejen 
kan være at skære opgaverne til i mindre bidder og arbejde konkret med at 
løfte udfordringer på udvalgte opgaver. 

RAR skal træffe beslutninger om relevante områder og få andre til at spille med 
på disse. 

RAR skal hjælpe med at skaffe arbejdskraften på det tidspunkt, der er brug for 
den – men arbejdskraften skal også vedligeholdes og holdes på. 

Bilag: 
Opsamling fra strategiseminaret den 26. oktober 2021  
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7. Evaluering af varslingsindsatsen 

Punkttype: 
Drøftelse 

Resume (sagen kort): 
BER har samtidigt med offentliggørelse af rapport om ”Evaluering af varslings-
indsatsen” sendt brev til rådet af 22. november 2021 og opfordret rådet til at 
drøfte rapporten og afgive evt. bemærkninger. 

Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaerne BDO og HBO og indeholder 
resultater af varslingsindsatsen i 2020 og anbefalinger til den fremtidige vars-
lingsindsats, herunder anbefalinger til rådets rolle i forbindelse med varslings-
puljen.  

Indstilling: 
AMK indstiller, at rådet drøfter hovedkonklusioner og anbefalinger i rappor-
ten, og at formandskabet bemyndiges til at udarbejde en tilbagemelding til 
AMK på baggrund af drøftelserne i rådet.  

Konsekvenser: 
Rådets evt. forslag og bemærkninger inddrages i forbindelse med udarbejdel-
sen af en ny indsats- og administrationsmodel for varslingspuljen primo 2022. 

Referat: 
- 

Beslutning: 
Formandskabet giver på vegne af RAR en tilbagemelding til BER på rapport om 
”Evaluering af varslingsindsatsen”. 

Bemærkninger: 
RAR drøftede hovedkonklusioner og anbefalinger i rapport om ”Evaluering af 
varslingsindsatsen” og bakkede op om disse. 

Der var samtidig enighed om et behov for mere fleksibilitet i rammerne for 
anvendelsen af puljen. Tidligere erfaringer med anvendelsen af den særlige 
varslingspulje har vist, at en situation hvor virksomheden ved, at den lukker 
inden for en nærmere defineret periode, men ikke kan give en konkret dato 
for afskedigelser, giver problemer i forhold til igangsættelse af indsatser og 
brug af varslingspuljemidler.  

Derudover var der enighed om, at RAR "skal mere på banen" i forhold til fokus 
på uddannelse under den særlige hjemsendelsesordning.  
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Sagsfremstilling: 
Hovedkonklusioner 

 Der er stor opbakning til indsatsen blandt virksomheder og jobcentre 

 Der er gode erfaringer med at sammentænke varslingsindsats med mulig-
hederne for at afbøde afskedigelser gennem JOB VEU-forløb.  

 Der er primært fokus på opkvalificering i varslingsindsatsen 

 Administration af indsatsen gennemføres overordnet fleksibelt, men job-
centre og virksomhederne peger på væsentligheden af, at varslingsindsat-
sen kommer hurtigt i gang og at bl.a. ansøgningsprocessen tager mellem 3 
og 5 uger og i sjældne tilfælde op til 8 uger. 

 Effektanalysen viser, at 13 uger efter ansættelsens ophør var 37 pct. af 
deltagerne i varslingsindsatsen i arbejde, mens 52 pct. af kontrolgruppen 
var i arbejde. 

Hovedanbefalinger  

 BDO anbefaler, at der sker en videreudvikling og styrkelse af de jobrettede 
indsatser i forbindelse med varslingsindsatsen 

 BDO anbefaler, at der sker en større sammentænkning af afbøde- og vars-
lingsindsats 

 BDO anbefaler, at RAR i større grad får en mere strategisk og rammesæt-
tende rolle i den fremtidige varslingsindsats. 

Et uddybende resume af resultater og anbefaler fremgår af bilag b. Det anbe-
fales, at rådets drøftelser tager udgangspunkt i nedenstående spørgsmål.  

Afbøde og varslingsindsats  
Hvordan kan de gode erfaringer udbredes og mere systematisk indtænkes i 
forbindelse med den fremtidige varslingsindsats? 

 Hurtigere og tidligere varslingsindsats 
Hvilke greb kan i givet fald medvirke til at få indsatsen hurtigere i gang? 

 RARs rolle i forbindelse med varslingsindsatsen 
Hvordan kan organisering og arbejdsdelingen se ud i fremtiden ift. varslings-
indsatser, og i hvilken rolle udnyttes rådenes viden og ressourcer bedst? 

Effekter af varslingsindsatsen 
Hvordan sikres det, at varslingsindsatsen skaber gode resultater, og hvordan 
kan varslingsindsatsen gøres mere jobrettet? 

Bilag: 
a) Brev fra BER til RAR 
b) Resume af resultater og anbefalinger 
c) Rapport om evaluering af varslingsindsatsen  
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8. 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. AMK Øst udarbejder dagsordenen i 
overensstemmelse med rådets beslutninger. 

Repræsentanter fra direktionen i STAR deltager og holder oplæg på rådsmødet 
den 24. marts. 

Indstilling: 
Det indstilles, at: 

- RAR beslutter temaer for rådsmøderne i 2022. 

- RAR beslutter, at temadrøftelsen på mødet den 24. marts bliver med ud-
gangspunkt i det oplæg repræsentanter fra direktionen i STAR holder. 

- RAR beslutter, om man i lighed med tidligere år vil invitere Erhvervs- Bolig- 
og beskæftigelsesudvalget (tidligere JUFU) til et fælles møde – og hvornår. 

- RAR beslutter, om man igen i år skal invitere til et møde med Erhvervshu-
set – og hvornår.  

- RAR beslutter, om møder i VEU-koordinationsgruppen i 2022 skal afholdes 
forud for RAR møderne i juni og september. 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
- Repræsentanter fra direktionen i STAR deltager med oplæg på rådsmødet 

den 24. marts. Det vil fungere som mødets tema.  

- Tema på rådsmødet den 22. juni vil være rådets nuværende strategi- og 
handlingsplan. 

- Der holdes intro-/strategidag for det nye RAR den 28. september. Mødet 
udvides til 12-17. 

- Tema på rådsmødet den 28. september vil være rådets strategi- og hand-
lingsplan samt rådets rolle og handlemuligheder.  

- RAR vil i lighed med tidligere år invitere Erhvervs- Bolig- og beskæftigelses-
udvalget (tidligere JUFU) til et fælles møde i efteråret. 
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- RAR inviterer til et møde med Erhvervshuset i foråret. Jobcentret vil gerne 
lægge lokaler til.  

- Møder i VEU-koordinationsgruppen i 2022 afholdes så vidt muligt forud 
for RAR møderne i juni og september. 

Bemærkninger: 
-  
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Sagsfremstilling: 
Rådet har besluttet følgende faste punkter på dagsordenen til rådsmøder:  

 Opfølgning på strategi- og handlingsplanen  

 Nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet 

 Status for VEU-indsatsen 

 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen  

 Status på grøn omstilling, hvis der er nyt 

Ud over de faste emner kan RAR planlægge temadrøftelser af aktuelle emner. 
RAR har aftalt, at det besluttes fra gang til gang, hvad det vil være relevant at 
tage op som temadrøftelse. 

Pt. har RAR ikke besluttet emner for temadrøftelser i 2022. Men formandska-
bet indstiller, at temadrøftelsen på mødet den 24. marts bliver med udgangs-
punkt i det oplæg repræsentanter fra direktionen i STAR holder.   

Godkendte rådsmøder i 2022 (endeligt godkendte)  
Onsdag den 9. februar kl. 13-16 

Torsdag den 24. marts kl. 13-16 

Onsdag den 22. juni kl. 13-16 (nyt RAR tiltræder) 

Onsdag den 28. september kl. 13-17  

(Incl. strategiseminar – derfor udvidet møde) 

Møderne i februar og marts ligger tæt af hensyn til processen ift. positivlisten. 
Så vidt muligt undgås sammenfaldende punkter på dagsordenen til de 2 mø-
der.  

Godkendte formandskabsmøder møder i 2022 
Onsdag den 26. januar kl. 8.30-10.00 (er afholdt) 

Onsdag den 9. marts kl. 8.30-10.00 

Onsdag den 8. juni kl. 8.30-10.00 

Onsdag den 14. september kl. 8.30-10.00 

Onsdag den 23. november kl. 8.30-10.00 

RAR Bornholm skal beslutte, om man i lighed med tidligere år vil invitere Er-
hvervs- Bolig- og beskæftigelsesudvalget (tidligere JUFU) til et fælles møde. 
Mødet har flere gange været lagt i forbindelse med afholdelse af RAR mødet i 
september. 

RAR Bornholm skal beslutte, om man igen i år skal invitere til et møde med 
Erhvervshuset. Mødet i 2021 blev afholdt i maj.   

Der er ikke fastsat datoer for møder i VEU-koordinationsgruppen i 2022. Men 
i 2021 blev møderne afholdt i maj og i august – forud for RAR møderne i juni 
og september. 
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Bilag: 
Intet bilag  
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9. Orientering på forvaltningsområdet 

Punkttype: 
Orientering 

Resume (sagen kort): 
RAR Bornholm får til hvert møde en status for behandlede og igangværende 
sager. Denne status omhandler året 2021. 

Der har i 2021 været behandlet to forvaltningssager henholdsvis en varslings-
sag og en ansøgning om opholds-og arbejdstilladelse.  

Sagen vedr. opholds- og arbejdstilladelse, omhandlede ansættelse af en land-
brugsmedhjælper i henhold til opholdsordningen ”medfølgende familie”. For-
mandskabet udtalte i sit høringssvar til SIRI, at lønnen ikke vurderedes at være 
sædvanlig efter danske forhold. 

Der har ikke været sager til behandling på de øvrige forvaltningsområder. 

Indstilling: 
AMK Øst indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 

Bemærkninger: 
- 

Sagsfremstilling: 
- 

Bilag: 
Intet bilag  
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10.  Eventuelt  

Punkttype: 
- 

Resume (sagen kort): 
- 

Indstilling: 
- 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
- 

Bemærkninger: 
Michael Dam (DA) oplyste, at han ikke fortsætter i RAR efter den nye konstitu-
ering i juni. Tak til Michael Dam for et godt samarbejde.  

Pia Palnæs Hansen (BH Sund) oplyste om den nye terminologi i medfør af æn-
dringerne af lov om erhvervsuddannelser, der trådte i kraft pr. 1. januar 2022. 

Børne- og Undervisningsministeriet skrev d. 5. januar 2022 til de faglige udvalg 
i kommunerne med anmodning om, at de beslutter, hvilke begreber de ønsker 
at anvende for elever på hovedforløb. Bilag vedlagt. 

Sagsfremstilling: 
- 

Bilag: 
- Orientering til faglige udvalg og udbydere af erhvervsuddannelser om ny 

terminologi. 
- Bekendtgørelse Erhvervsuddannelser 
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