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Juni 2022 

RAR Sydjylland har konstitueret sig og som det 
første godkendt Strategi- og handleplan 2022

Beskæftigelsesministeren har 
udpeget et nyt hold til RAR 
Sydjylland for perioden 2022-26. 
Nogle er helt nye medlemmer, 
andre har erfaring fra den forrige 
periode, men alle er de klar til at 
gøre en forskel for det sydjyske 
arbejdsmarked.   

Vi har fortsat et højt beskæftigel-
sesniveau, men vi må forvente, at 
noget af dampen går af arbejds-
markedet pga. bl.a krigen i 
Ukraine 

Det er blot ikke noget, vi har set  
endnu. I halvdelen af de sydjyske 
kommuner er ledighedsprocenten 
i april måned under 2 pct.  

I RAR Sydjylland er vi klar til 
at hjælpe både brancher med 
fremgang, og dem der bliver 
ramt af tilbagegang 

Vi forventer at se brancher ramt 
direkte eller indirekte på eks. 
eksporten, men situationen vil 
også byde på fremgang i en række 
brancher med tilknytning til den 
grønne omstilling. Desuden har vi 
en demografisk udvikling, som 
giver pres på bl.a. social- og 
sundhedsområdet.  

Vi skal være parate til at guide 
ledige fra en branche over i andre 
med fremgang. Her er vi heldigvis 
godt rustet med Job-VEU 
modellen, der både kan anvendes i 
brancher med mangel på arbejds-
kraft og som afbødende foran-
staltning i brancher i tilbagegang.  
Modellen er baseret på samarbejde 

mellem arbejdsmarkedets parter 
om meritgivende opkvalificering. I 
andre situationer er det alene 
målrettet jobformidling, der skal 
til.  

God virksomhedsservice fra 
jobcentre og a-kasser bliver et 
must   

Nyledige fra brancher i 
tilbagegang har typisk flere års 
erhvervserfaring med i bagagen. 
De mangler ikke nødvendigvis 
kompetencer, men de skal vide, i 
hvilke andre brancher de kan 
anvendes. Derfor taler vi for 
synlige jobopslag med fokus på de 
efterspurgte kompetencer samt for 
direkte jobformidling og substi-
tution med alternative profiler. 

Endelig er opkvalificering af 
virksomhedernes egne medar-
bejdere også en vej til flere faglærte 
og kompetente ufaglærte. 

Vi skal fortsat forsøge at få 
flere med i arbejdsstyrken 

Det kan godt være, at vi får en 
afmatning i beskæftigelsen, men 
den er stadig høj, og der er fortsat 
mange jobåbninger, og det skal vi 
udnytte til at få flere ind på 
arbejdsmarkedet. Herunder lang-
tidsledige, seniorer og de handi-
cappede.   

Det gælder også jobsøgende 
ukrainere, og her har vi i RAR 
Sydjylland haft et godt samarbejde 
om et jobmatch arrangement med 
Sønderborg Kommune.  Virksom-

heder fra industrien, hotel- og 
restauration samt rengørings-
branchen m.fl. mødte op, og det 
samme gjorde ca. 450 jobsøgende 
og herunder også ukrainere.  

Resultater gennem samarbej-
de 

Kun gennem samarbejde kan vi i 
fællesskab skabe et velfungerende 
arbejdsmarked. I RAR Sydjylland 
vil vi bl.a. fremme samarbejdet via 
Rådets VEU-indsats, kontakt til 
aktører med virksomhedskontakt 
og invitation til et fælles møde med 
de politiske beskæftigelsesudvalg i 
kommunerne.  

Med venlig hilsen 

Marita Geinitz  

Formand for RAR Sydjylland 
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RAR Sydjyllands kampagne hjælper 
danske vognmandsfirmaer på tværs af 
kommunegrænser 

Rådets kampagne havde 
til formål at afdække 
behovet for kvalificeret 
arbejdskraft inden for 
transportbranchen  

 I samarbejde med de sydjyske 
jobcentre blev der taget 
telefonisk kontakt til 55 
virksomheder. 15 virksom-
heder meldte om behov for 
arbejdskraft, som blev fulgt op 
af virksomhedsbesøg eller 
dialog med det lokale job-
center. Hjælpen var enten  
direkte rekruttering og/eller 
opkvalificeringsforløb svaren-
de til virkomhedens behov.  

Det indgår i RAR Sydjyllands 
opgaver at understøtte beskæf-
tigelsesindsatsen på tværs af 
kommuner. Det kan indgå i et 
Job-VEU forløb eller eksem-
pelvis i en Jobservice Danmark 
aftale. Det er kampagnen også 
et eksempel på. 

Virksomheder i hele 
landet tilbydes gratis 
hjælp 

Via Jobservice Danmark 
aftaler tilbydes hjælp til at 
rekruttere ledig arbejdskraft 
på tværs af kommuner. 
Jobservice Danmark bygger 
bro mellem virksomheder og 
jobcentre, hvor en aftale med 
Jobservice Danmark giver 
virksomhederne én indgang til 
beskæftigelsessystemet. 

Danske Fragtmænd er en 
landsdækkende virksomhed, 
som blev kontaktet i kampagn-
en. De meldte om mangel på 
chauffører og ønskede hjælp til 
at rekruttere dem. Med en 
jobserviceaftale har Danske 

Fragtmænd indgået et samar-
bejde med beskæftigelses-
systemet, som Frederik 
Madsbjerg, HR-Direktør, 
Danske Fragtmænd, ser som 
en fordel:  

”Vi er glade for vores Jobser-
vice Danmark aftale med 
STAR, da vi oplever en nem og 
overskuelig adgang ind i 
beskæftigelsessystemet. Det er 
en kæmpe fordel for mig, der 
er én kontaktperson ind til 
systemet, så ved jeg det 
hurtigt bliver håndteret, og 
der sættes action på.”  

Godstransport Kolding, en 
virksomhed under Danske 
Fragtmænd, havde behov for 
flere chauffører, hvorefter 
virksomheden kontaktede 
Arbejdsmarkedskontor Syd, 
STAR, for at få hjælp til 
rekrutteringsudfordringerne. 
Der blev hurtigt afholdt et 
møde mellem Godstransport 
Kolding, Jobcenter Haderslev 
og Arbejdsmarkedskontor Syd. 

Mette Lorentzen, HR-ansvar-
lig i Godstransport Kolding, 
fortæller: 

”Det var nemt for vores 
virksomhed at få hjælp gen-
nem Jobservice Danmark 
aftalen, da vi ikke før har 
ansat gennem beskæftigelses-
systemet. Vores HR afdeling 
henvendte sig til os, vi meldte 
retur med medarbejderbehov, 
og inden for få dage havde vi 
planlagt et møde med STAR 
og Haderslev Jobcenter. På 
mødet gennemgik vi, hvilke 
kompetencer og kvalifika-
tioner vores kommende 
medarbejdere skulle have, og 
vi lavede en plan for eventuelt 
et opkvalificeringsforløb.” 

Efter mødet udsøgte Jobcenter 
Haderslev mulige kandidater, 
der matchede virksomhedens 
behov, og derigennem blev 
Godstransport Koldings behov 
for arbejdskraft løst.
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