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1. Godkendelse af dagsorden 

Punkttype: 
Beslutning 

Resume (sagen kort): 
Dagsorden til RAR-møde den 24. marts 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 9. februar 2022 

Punkttype: 
Orientering 

Resume (sagen kort): 
Referat af møde i RAR Bornholm den 9. februar 2022 blev udsendt til RARs 
medlemmer den 15. februar 2022. 

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. Besøg af direktionen i STAR 

Punkttype: 
Drøftelse 

Resume (sagen kort): 
Vicedirektør i STAR Morten Fønsskov Greising deltager på RAR-mødet med et 
oplæg. 

Oplægget vil være mødets tema og tager udgangspunkt i, hvordan beskæfti-
gelsesindsatsen kan bidrage til at løse udfordringerne på arbejdsmarkedet, og 
hvordan RAR kan spille med.  

Indstilling: 
AMK Øst indstiller at: 

- RAR drøfter oplægget med fokus på RAR's rolle i indsatsen. 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
- 

Bemærkninger: 

Oplægget – hovedpointer m.v. 

Vicedirektør Morten Fønsskov Greising holdt et oplæg om beskæftigelsesind-
satsen og dens bidrag til at løse udfordringerne på arbejdsmarkedet – set i ly-
set af både Covid-19--krisen og den nye situation omkring Ukraine. 

Covid-19-krisen har haft store konsekvenser for det danske erhvervsliv og ar-
bejdsmarked generelt, men den har ikke medført en overordnet strukturel 
krise – ikke i Danmark i hvert fald. Vi har fortsat høj vækst, høj beskæftigelse 
og lav ledighed.  

Den seneste måneds begivenheder i Ukraine sætter nu en ny dagsorden med 
varemangel, inflation og stigende priser m.v. Det kan betyde en ny krise for 
vores arbejdsmarked og vores økonomi generelt. 

Danmark har pt. modtaget mere end 20.000 ukrainske flygtninge, og langt 
flere kan være på vej. Så det danske beskæftigelsessystem står over for at 
skulle understøtte, at ukrainerne kan komme i job.  
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Det bliver helt afgørende med et tæt samarbejde på tværs af erhvervslivet og 
beskæftigelsessystemet. Uddannelse og opkvalificering - evt. korte erhvervs-
rettede forløb – vil fortsat være vigtige elementer i opretholdelsen af et vel-
fungerende arbejdsmarked. Det gode samarbejde omkring uddannelsesløft, 
der allerede eksisterer på Bornholm, mellem kommune, jobcenter, a-kasser, 
uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og RAR, spiller godt ind i denne sammen-
hæng.  

Det er også vigtigt at understrege det centrale i samtalen og kontakten gene-
relt med borger.  Den virksomhedsrettede indsats med fokus på det rigtige 
match mellem ledig og job og på en målrettet uddannelse/opkvalificering ta-
ger sit udgangspunkt i netop samtalen og kontakten med borgerne.   

Direktionen i STAR har overordnet et ønske om større fokus på "den gode hi-
storie". Fortællingen, om det der lykkes, skal kommunikeres til omverdenen til 
gavn for så mange som muligt.  

Morten Greisings oplæg vedlægges referatet. 

Sagsfremstilling: 
- 

Bilag: 
- Intet bilag  
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4. Meddelelser – gensidig information 

Punkttype: 
Orientering 

Resume (sagen kort): 
Gensidig orientering og meddelelser fra formandskabet, medlemmer, tilfor-
ordnede og AMK Øst om relevante emner, som ikke har et selvstændigt punkt 
på dagsordenen.  

Til dette møde orienteres skriftligt om: 

 Aftale vedrørende ukrainere 
 Eventuel ny task force 
 Regionskommunens indstillingsret i forbindelse med Socialfonden 
 Varslingsevalueringen 
 Forlængelse af IGU-ordningen 

Derudover mundtlige orienteringer på mødet. 

Indstilling: 
Til orientering 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
RAR tog orienteringen til efterretning. 

Bemærkninger: 

Ukraine 

Bornholms kommune holdt torsdag den 17. marts to informationsmøder. 
Et for ukrainske flygtninge på Bornholm - og et for borgere på Bornholm, 
som er involveret i at hjælpe flygtninge fra Ukraine. 

På mødet blev der informeret om opholdstilladelse i Danmark, bolig, forsør-
gelse og økonomi, og mulighederne for dagtilbud og skole til børn. 

For information vedrørende ukrainske flygtninge i Danmark henvises til:   

Partnerskab om ukrainere i job 

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. 

Ny task force 

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/03/nyt-partnerskab-skal-hjaelpe-fordrevne-ukrainere-i-job/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/324
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Behovet for en ny task force i forhold til den grønne omstilling blev nævnt. RAR 
understregede vigtigheden af at være på forkant med udviklingen og tilslut-
tede sig, at det i VEU-koordinationsgruppen afgøres, hvem der skal indgå i task 
forcen, og hvad task forcens opgaver konkret skal være.  
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Sagsfremstilling: 

Aftale vedrørende ukrainere 

Regeringen, FH, DA, AC, KL og Danske Regioner er enige om, at Danmark har 
et særligt ansvar for at hjælpe fordrevne fra krigen i Ukraine. For at gøre det 
nemmere at komme ind på det danske arbejdsmarked, er de derfor gået sam-
men og har lavet Partnerskab om ukrainere i job. 

Link til Partnerskab om ukrainere i job 

Derudover har Folketinget vedtaget Lov om midlertidig opholdstilladelse til 
personer, der er fordrevet fra Ukraine. 

Eventuel ny taskforce 

Behovet for en ny task force i forhold til den grønne omstilling sættes på dags-
ordenen på det næste møde i VEU-koordinationsgruppen. Der vil blive lagt op 
til, at gruppen tager stilling til, hvem der skal indgå i task forcen, og hvad task 
forcens opgaver konkret skal være. Inspiration fra task forcen på hotel- og re-
stauration vil indgå i overvejelserne.  

Regionskommunens indstillingsret ifm. Socialfonden 

I programmet for Den Europæiske Socialfond 2021-2027 er der afsat 20% af 
de samlede midler til at styrke ungdomsuddannelseslandskabet i de danske 
regioner som supplement til de udviklingsmidler, der i øvrigt afsættes til ud-
dannelsesområdet. Region Hovedstaden (hvor Bornholm hører til) har indstil-
lingsret på i alt 47,7 mio. kr.  

Bornholms Regionskommune har søgt om at få den regionale indstillingsret for 
så vidt angår Bornholm. Der er endnu ikke kommet svar fra erhvervsministe-
ren.  

Det er lovbestemt, at RAR skal høres i forbindelse med udmøntningen af den 
regionale del af socialfondsmidlerne, og regionerne har ansvaret for at ind-
drage de enkelte RAR i den regionale proces for behandling af ansøgninger.  

Når der foreligger svar fra ministeren, kan der indgås en samarbejdsaftale mel-
lem RAR Bornholm og enten Regionskommunen eller Region Hovedstaden. 
AMK Øst er i dialog med både Bornholms Regionskommune og Region Hoved-
staden om dette. 

Der er pt. ved at blive udformet samarbejdsaftaler for RAR Sjælland og RAR 
Hovedstaden – sidstnævnte vil blive tilpasset ift., om RAR Bornholm skal indgå 
eller ej. 

Der lægges i aftalerne op til, at RAR høres tidligt i processen. Det vil ske i for-
bindelse med den strategiske prioritering af socialfondsmidlerne ved calls/an-
noncering efter ansøgninger. Høringen skal sikre, at RAR bidrager med fokus 
på det beskæftigelsespolitiske, herunder mangel på arbejdskraft m.v.  

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/03/nyt-partnerskab-skal-hjaelpe-fordrevne-ukrainere-i-job/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/324
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/324
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Integrationsgrunduddannelsen (IGU) 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at videreføre den 
nuværende IGU-ordning i yderligere halvandet år, så den løber frem til 1. ja-
nuar 2024. Samtidig er der enighed om at genforhandle ordningen i forlæn-
gelse af Reform-kommissionens anbefalinger, så IGU-ordningen kan ses i sam-
menhæng med foreslåede eller kommende reformtiltag.  

IGU-ordningen genforhandles i forlængelse af Reformkommissionens anbefa-
linger med henblik på at styrke ordningen samt overgangen fra IGU til beskæf-
tigelse eller uddannelse. Det er forventningen, at dette kan ske snarest muligt 
efter offentliggørelsen af kommissions anbefalinger og senest i løbet af første 
halvår af 2023. Regeringen skal nu have tilslutning i Folketinget til at videreføre 
IGU-ordningen og sikre finansieringen heraf.  

Ordningen er evalueret, og AMK Øst har bidraget med input fra jobcentrene i 
Østdanmark. Billedet er, at nogle jobcentre bruger ordningen systematisk, 
men at den generelt bruges mindre, idet der er incitamenter til at gå efter or-
dinær beskæftigelse, hvor det er muligt, og alternativt eksempelvis sætte ind 
med fagrettet opkvalificering med sprog. 

RARs tilbagemeldinger til BER om evaluering af varslingsindsatsen 

BER har drøftet evaluering af varslingsindsatsen og tilbagemeldingerne fra de 
8 RAR. Drøftelserne lå i tråd med rådenes indmeldinger om, at varslingsindsat-
sen skal understøtte, at de berørte kommer i gang så hurtigt som muligt. Den 
jobrettede indsats skal styrkes, indsatsen skal være fleksibel og afbødeindsat-
sen og varslingsindsatsen skal tænkes sammen. AMK samler op på svarene fra 
BER til ministeren.  

RAR Bornholms svarbrev til BERs formand er vedlagt som bilag. 

Bilag: 
- Brev fra RAR Bornholm til BER-FU, februar 2022  
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5. RARs stategi- og handlingsplan - opfølgning 

Punkttype: 
Drøftelse  

Resume (sagen kort): 
Opfølgning på strategi- og handlingsplanen er fast punkt på rådsdagsordenen.  

Opfølgningspunktet er en overordnet indledning til drøftelserne under de føl-
gende punkter vedr. situationen på arbejdsmarkedet, Job-VEU-indsatsen og 
beskæftigelsesindsatsen. 

Det foreslås, at rådet overvejer eventuelle budskaber, der kan være input til 
det nye RARs strategiproces og arbejde med målsætninger.  

Vedlagte oversigt viser den aktuelle status for RARs mål.  

Der mangler pt. nye data til opgørelsen over antal og andel af deltagere i op-
kvalificeringsforløb.  

I sagsfremstillingen nedenfor gives en kort status for de enkelte mål. Uddy-
bende status for de enkelte områder fremgår under punkterne 6 og 7. 

Indstilling: 
AMK indstiller, at RAR tager status til efterretning og drøfter eventuelle input 
til arbejdet med strategiprocessen i det nye RAR. 

Konsekvenser: 
Strategi- og handlingsplanen er rådets grundlag for at iværksætte initiativer, 
der kan bidrage til at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne på det regionale 
arbejdsmarked og sikre en velkvalificeret arbejdskraft via opkvalificering af be-
skæftigede og ledige. 

Referat: 
- 

Beslutning: 
RAR tog status til efterretning. 

Bemærkninger: 

Rekrutteringssituationen 

RAR fandt det positivt, at Bornholm i 1. halvår 2022 ikke har stillingsbetegnel-
ser med paradoksproblemer. Den forgæves rekrutteringsrate er steget, men 
det er den også på landsplan generelt.  

Rekrutteringssurveyen har løbende været genstand for en metodisk diskus-
sion. I forhold til rekrutteringssurveyens begrænsede belysning af forholdene 
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på Bornholm får RAR Bornholm særlige data, der bidrager til at belyse mangel-
situationen. 

Det blev afklarende oplyst, at ansættelser, hvor virksomhederne har ansat en, 
der har andre kompetencer end de efterspurgte, også tæller med som en for-
gæves rekruttering. Det bidrager til at illustrere et eventuelt "kompetencegab" 
og mulighederne for substitution. 

FH 

Der er konstateret en "tendens" til, at ledige ikke får svar på deres jobansøg-
ninger. Det kan virke demotiverende og medvirker ikke til at sikre virksomhe-
derne den ønskede arbejdskraft på sigt.           
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Sagsfremstilling: 
Opfølgning på strategi- og handlingsplanen er fast punkt på rådsdagsordenen 
med oversigt (bilag) og en kort opsummering af den aktuelle udvikling. Uddyb-
ning og nærmere drøftelser af konkrete indsatser og handlemuligheder følger 
under dagsordenspunkterne vedr. rekrutteringssituationen, Job-VEU-indsat-
sen og opfølgningen på beskæftigelsesindsatsen, hvor der er flere data og nu-
ancer i materialet. 

Rekrutteringssituationen: 

 Den forgæves rekrutteringsrate (FRR) på Bornholm var i december 2021 på 
33,9 %. Der er tale om en stigning fra juni 2021, hvor FRR lød på 23,7 %. 

 I arbejdsmarkedsbalancen for 1. halvår 2022 har Bornholm ingen stillings-
betegnelser med ”paradoksproblemer” (4 i 2. halvår 2021).    

Job-VEU forløb/kursister: 

 I perioden januar 2021 til februar 2022 er der gennemført 7 projekter med 
i alt 69 kursister inden for hotel- og restaurationsområdet (jf. dagsordens-
punkt 7a + bilag) 

Ydelsesmodtagere i opkvalificeringsforløb: Afventer data  

Udsatte borgere på offentlig forsørgelse:  

 I 4. kvartal 2021 var i alt 468 udsatte borgere på offentlig forsørgelse. Det 
er et fald i forhold til 4. kvartal 2020, hvor der var i alt 569 udsatte borgere 
på offentlig forsørgelse. 

 I alt 587 unge var på offentlig forsørgelse i 4. kvartal 2021. Af disse var 108 
aktivitetsparate på uddannelseshjælp. Det er et fald i forhold til 4. Kvartal 
2020, hvor der var i alt 688 unge på offentlig forsørgelse. Heraf 115 aktivi-
tetsparate på uddannelseshjælp. 

Bilag: 
- Strategi- og handlingsplan – status på mål  
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6. Situationen på arbejdsmarkedet  
a. Nøgletal 

Punkttype: 
Drøftelse 

Resume (sagen kort): 
Arbejdsmarkedet på Bornholm er præget af rekrutteringsudfordringer inden 
for en række brancher. Der er fortsat en del jobåbninger, og samtidig er ledig-
heden på et fortsat lavt niveau. 

Den forgæves rekrutteringsrate (FRR) på Bornholm var i december 2021 på 
33,9 % svarende til 560 forgæves rekrutteringer. Det er en stigning - både re-
lativt og faktisk - fra juni 2021, hvor FRR var 23,7 % svarende til 110 forgæves 
rekrutteringer.  

På landsplan var FRR 32,8 % i december 2021.  

Beskæftigelsen på Bornholm er steget med 4,4 % fra 3. kvartal 2020 til 3. kvar-
tal 2021. Den største relative stigning ses inden for "Industri, råstofindvinding 
og forsyning" (7,9 %). Mens den største faktiske stigning ses inden for "Offent-
lig administration, undervisning og sundhed" med 216 fuldtidspersoner. 

Fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021 er antallet af nyopslåede stillinger steget 
med 7 %, svarende til 13 flere nye jobopslag. 

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed på Bornholm lå i december 2021 på 320 
ledige – det laveste niveau i en måleperiode fra juni 2008 til december 2021. 

I perioden december 2020 til december 2021 er langtidsledigheden på Born-
holm faldet med 61 %. Faldet gælder alle a-kasser.  

Indstilling: 
AMK Øst indstiller, at: 

- Rådet anvender status for arbejdsmarkedet sammen med status for job-
VEU-indsatsen som baggrund for drøftelse af RAR's indsatser. 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
RAR tog status til efterretning. 

Bemærkninger: 
-  
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Sagsfremstilling: 

Efterspørgslen er kendetegnet ved: 

 Stigende beskæftigelse: +4,4 % fra 3. kvt. 2020 til 3. kvt. 2021. Re-
lativt størst stigning inden for "Industri, råstofindvinding og forsy-
ning" (7,9 %). Mens den største faktiske stigning ses inden for "Of-
fentlig administration, undervisning og sundhed" med 216 fuld-
tidspersoner. 

 Stigning i nyopslåede stillinger på Jobnet: 7 % svarende til 13 flere 
nye jobopslag fra november 2020 til november 2021. Den største 
stigning ses inden for "Undervisning og vejledning" med en stig-
ning på 11 nyopslåede stillinger – svarende til 157 %. 

 Den forgæves rekrutteringsrate (FRR): 33,9 % i december 2021 
svarende til 560 forgæves rekrutteringer. Der er tale om en både 
relativ og faktisk stigning fra juni 2021, hvor FRR var 23,7 % sva-
rende til 110 forgæves rekrutteringer. På landsplan var FRR 32,8 % 
i december 2021.  

 I alt 3 stillingebetegnelser er registreret med mangel i arbejdsmar-
kedsbalancen gældende for 1. halvår 2022: faglærer, sygeplejer-
ske og kok.    

Udbuddet er kendetegnet ved: 

 Ledighed:  Ledighedsprocenten på Bornholm var 2,4 % i december 
2021, svarende til 398 fuldtidspersoner. Det er et fald på 60 % i 
forhold til december 2020.  

 Ledighedsprocenten på landsplan var som på Bornholm 2,4 % i de-
cember 2021. 

 Ledigheden er faldet i alle a-kasser på Bornholm – på nær en en-
kelt a-kasse (Økonomer), som har haft en stigning på 4 ledige.  

 Langtidsledigheden på Bornholm er faldet med 61 % fra december 
2020 til december 2021. Faldet er sket i samtlige a-kasser, med det 
største fald hos Faglig Fælles A-kasse (3F) på 27 fuldtidspersoner 
svarende til 75 %. 

 Udenlandske arbejdstagere:  I november 2021 var der 865 fuld-
tidsbeskæftigede udenlandske arbejdstagere på Bornholm. Ses 
der på hele måleperioden fra november 2008 til november 2021 
er der tale om en stigning fra 355 til 865 fuldtidspersoner, sva-
rende til en stigning på 144 %.  

Sammenhæng til Job-VEU-indsatsen: 

Data vedr. rekrutteringsudfordringer og mangel peger på behov for fortsat ind-
sats inden for RAR's aktuelle prioriteringer i forhold til bl.a. social- og sundhed, 
rengøring, hotel og restauration og køkken og kantine. Dertil kommer, at indu-
strien også har stigende efterspørgsel, hvorfor der er afdækning i gang af en 
eventuel ny task force. 
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Bilag: 

- Nøgletal – marts 2022  
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Situationen på arbejdsmarkedet  
b. Nye målinger af jobordrer 

Punkttype: 
Drøftelse  

Resume (sagen kort): 
Beskæftigelsesministeren har medio januar sendt brev til kommunerne, hvor 
han peger på vigtigheden af, at jobcentre og a-kasser fortsat har fuldt fokus på 
at få ledige i job, herunder på arbejdet med at besætte jobordrer fra virksom-
hederne. Ministeren nævner følgende initiativer:  

 To ansøgningspuljer til styrket jobformidling, som kan bidrage til at af-
hjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet. Mid-
lerne blev afsat i forbindelse med trepartsaftalen fra oktober 2021. Projekt-
perioden løber fra 1. april 2022 – 31. december 2023. 

 Guide i god virksomhedsservice, som har til formål at vejlede og inspirere 
ledere og medarbejdere i landets jobcentre til at arbejde strategisk, videns-
baseret og systematisk med rekruttering. Guiden er offentliggjort og kan 
også anvendes af a-kasser.  

 Målinger af jobformidling, som kan anvendes til at få et overblik over om-
fanget af alle digitalt oprettede ordinære jobordrer samt jobcentrenes 
håndtering heraf. De første data er offentliggjort på Jobindsats.dk, og de 
resterende data lanceres i løbet af foråret.  

Indstilling: 
AMK Øst indstiller, at: 

- RAR drøfter initiativerne. 

- Målinger om jobformidling fremover indgår i nøgletal til RAR-møderne. 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
Det blev besluttet, at målinger om jobformidling fremover indgår i nøgletal til 
RAR-møderne. 

Bemærkninger: 
Primo marts er de første data offentliggjort på Jobindsats.dk om jobcentrenes 
arbejde med jobformidling.  

Der offentliggøres yderligere data i april (andel af jobordrer med formidling af 
ledige kandidater) og maj (andel af jobordrer, der er formidlet kandidater til, 
som ender med en ansættelse af jobcenterets ledige kandidater).  
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Sagsfremstilling: 
Beskæftigelsesministeren har medio januar sendt et brev ud til kommunerne, 
hvor der endnu engang sættes fokus på vigtigheden af, at jobcentre og a-kas-
ser fortsat har fuldt fokus på at få ledige i job, herunder på arbejdet med at 
besætte jobordre fra virksomhederne. Ministeren nævner nedenstående initi-
ativer. 

To ansøgningspuljer til styrket jobformidling 

Puljerne skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på 
arbejdsmarkedet. Midlerne blev afsat i forbindelse med trepartsaftalen fra ok-
tober 2021. Projektperioden løber fra 1. april 2022 – 31. december 2023 i 
begge puljer. 

Den største af puljerne er på 28,4 mio. og har til formål at øge antallet af 
jobordrer og styrke matchningsprocessen bl.a. via samarbejde med virksom-
heder på mangelområder og øget fokus på konkrete job i forbindelse med sam-
taler. Puljen kan søges af kommuner og a-kasser enkeltvis eller i samarbejde. 
Der er endnu ikke givet tilsagn, men AMK håber at kunne give en opdatering 
på selve mødet.  

Den anden pulje er på 7,8 mio. og har til formål at øge kommende dimittenders 
jobfokus på sidste del af deres uddannelse og igangsætte aktiviteter, der sikrer 
en hurtigere overgang fra uddannelse til beskæftigelse bl.a. inden for uddan-
nelsesretninger, hvor der er en høj ledighed blandt nyuddannede. Puljen kan 
søges af kommuner, faglige organisationer og a-kasser enkeltvis eller i samar-
bejde. Det er et krav, at der ansøges i samarbejde med uddannelsesinstitutio-
ner. Der er endnu ikke givet tilsagn, men AMK håber at kunne give en opdate-
ring på selve mødet.  

Guide i god virksomhedsservice 

Der er offentliggjort en ny guide i god virksomhedsservice, som har til formål 
at vejlede og inspirere ledere og medarbejdere i landets jobcentre til at ar-
bejde strategisk, vidensbaseret og systematisk med rekruttering. Guiden kan 
også anvendes som inspiration for a-kasser. 

I guiden præsenteres to hovedspor for jobcentrenes rekrutteringsservice: 1) 
Jobformidling og 2) Proaktiv virksomhedsservice. I hvert hovedspor indgår en 
række kerneelementer, som udtrykker, hvad jobcentrene som minimum bør 
tilbyde landets virksomheder for at sikre god virksomhedsservice i forhold til 
rekruttering. Det omfatter fx forventningsafstemning med virksomhederne for 
at understøtte formidling af relevante kandidater, som bedst mulig matcher 
virksomhedernes ønsker og behov. I tilfælde af mangel på relevante kandida-
ter drøftes substitution og opkvalificering Hovedspor og kerneelementer er ba-
seret på god praksis i jobcentre i hele landet, og guiden er uafhængig af job-
centrets specifikke karakteristika som fx organisationsform og størrelse. 

AMK tilbyder jobcentrene hjælp i forhold til implementering af kerneelemen-
terne i guiden.  
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Måling af jobformidling 

Der er primo marts offentliggjort de første data på Jobindsats.dk om jobcen-
trenes arbejde med jobformidling. Formålet med målingerne er at øge trans-
parensen om jobcentrenes arbejde med jobformidling, og de kan anvendes til 
at få et overblik over omfanget af alle digitalt oprettede ordinære jobordrer 
samt jobcentrenes håndtering heraf. 

Der måles på henvendelser fra virksomheder om hjælp til rekruttering til ordi-
nære stillinger. Jobordrer kan oprettes af virksomhederne selv på JobAG eller 
af jobcentrene i fagsystemerne på vegne af en virksomhed. Derudover kan 
virksomhederne gennem STAR's Rekrutteringssurvey bede om hjælp til rekrut-
tering. 

Målingerne viser jobordrer oprettet efter den 1. januar 2022 og lanceres på 
Jobindsats.dk i tre steps i løbet af foråret 2022: 

1. Antal oprettede jobordrer (primo marts)  
2. Antal stillinger blandt oprettede jobordrer (primo marts) 
3. Andel af jobordrer med formidling af ledige kandidater (april) 
4. Andel af jobordrer, der er formidlet kandidater til, som ender med en an-

sættelse af jobcenterets ledige kandidater (maj) 

Det skal bemærkes, at målingerne ikke viser alle aspekter af jobcentrenes ar-
bejde med at hjælpe virksomhederne med at skaffe arbejdskraft, da jobcen-
trene også servicerer virksomhederne på andre måder. Det kan bl.a. omfatte 
matcharrangementer, job der er afledt af virksomhedspraktik og løntilskud, 
hjælp til selvhjælp ift. rekruttering, og andre former for service over for virk-
somhederne. 

Derudover er der i målingerne ikke taget højde for kommunernes forskellige 
rammevilkår. Kommunerne har forskellige rammevilkår, som der skal tages 
hensyn til, når den enkelte kommunes resultater og indsats skal vurderes og 
sammenlignes med andre kommuners resultater. Fx vil niveaet for antallet af 
jobordrer pr jobcenter afhænge af mange faktorer, herunder det lokale er-
hvervsliv, kommunetypen (arbejdskraftopland eller arbejdskraftcentrum), an-
tallet og typen af virksomheder i kommunen set i sammenhæng med ledig-
hedsbilledet og registreringspraksis. Man skal derfor være varsom med at lave 
sammenligninger af antallet af jobordrer på tværs af kommuner 

Bilag: 
a) Brev fra ministeren til kommuner 
b) Guide i god virksomhedsservice 
c) Data om jobordrer for januar 2022  
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7. Job-VEU-aktiviteter  
a. Status på Job-VEU-indsatsen 

Punkttype: 
Drøftelse  

Resume (sagen kort): 
RAR får til hvert møde en status på Job-VEU indsatsen og de enkelte aktivite-
ter, som følger af rådets strategi for at fremme voksen-, efter- og videreuddan-
nelse i Region Bornholm. 

Der er aktuelt Job-VEU aktiviteter inden for 5 indsatsområder på Bornholm.  

I sagsfremstillingen beskrives nye aktiviteter inden for de enkelte indsatsom-
råder siden formandskabsmødet i november 2021.  

I perioden januar 2021 til februar 2022 er der gennemført 7 projekter i RAR 
Bornholm med i alt 69 kursister inden for hotel- og restaurationsområdet 

Indstilling: 
AMK Øst indstiller at: 

- Rådet drøfter status og kommer med eventuelle input til aktiviteterne. 

Konsekvenser: 
Indsatsen skal medvirke til at styrke match mellem udbud og efterspørgsel. 
Herunder bidrage til, at flere ledige og beskæftigede får de kvalifikationer virk-
somhederne efterspørger. 

Referat: 
- 

Beslutning: 
AMK Øst undersøger i samarbejde med busselskabet BAT mulighederne for et 
opkvalificerende Job-VEU-forløb på Bornholm. 

Bemærkninger: 
Task forcen på Hotel- og Restaurationsområdet udvider sit fokus fra primært 
at omfatte kokke og tjenere til også at omfatte de unge. 

AMK Øst orienterede om et sjællandsk Job-VEU-forløb for chauffører, hvor 
praktik og uddannelsesforløb kan medvirke til at løse chaufførmanglen. Det 
blev besluttet, at AMK Øst i samarbejde med busselskabet BAT undersøger 
mulighederne for et lignende Job-VEU-forløb på Bornholm.   
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Sagsfremstilling: 

Job-VEU forløb 

I perioden januar 2021 til februar 2022 er der gennemført 7 projekter i RAR 
Bornholm med i alt 69 kursister inden for hotel- og restaurationsområdet. Det 
er en stigning på 3 projekter og 33 kursister siden opgørelsen for oktober 2021. 

Opgørelsen for januar 2021 til februar 2022 fremgår af bilag a. 

VEU-hotline 

I januar og februar 2022 er der på landsplan registreret 203 henvendelser på 
hotlinen, heraf 7 henvendelser vedr. opkvalificering. 

Nye aktiviteter siden sidste møde 

Siden sidste status på formandskabsmødet i november 2021 er følgende akti-
viteter igangsat: 

Akademiker 

 Møder i baggrundsgruppe vedr. jobrettet VEU på det videregående ni-
veau. 

Grøn omstilling 

 Analysearbejde mhp. at afklare, hvordan RAR skal arbejde med grøn om-
stilling og potentielle opkvalificeringsindsatser, herunder behovet for etab-
lering af en taskforce, der også opererer inden for industrien og eventuelt 
bygge- og anlægsområdet.  

Social og sundhed 

 Undersøge eventuelle behov for samarbejde 

 Undersøge behov for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 

 Undersøge mulighederne for ‘fra ufaglært til faglært’ for beskæftigede 

 Kontakt til FOA Bornholm 

 Kontakt til SOSU-uddannelsen   

Overblik over igangværende og planlagte Job-VEU aktiviteter i RAR Bornholm 
fremgår af bilag b. 

Bilag: 
a) Kursusaktivitet i RAR Bornholm jan. 2021 til feb. 2022 
b) Job-VEU aktiviteter i RAR Bornholm  
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Job-VEU-aktiviteter  
b. Pressesager 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 indtil videre ikke været pressesager i 2022 om virksomheder i RAR 
Bornholm. 

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: 
- 

Bemærkninger: 
RAR tog orienteringen til efterretning. 

Bilag: 
- Ingen  
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Job-VEU-aktiviteter  
c. Brexit 

Punkttype: 
Drøftelse 

Resume (sagen kort): 
Danmark står til at modtage ca. 2.049 mio. kr. (2021-priser) fra EU's Brexit-
tilpasningsreserve.  

Den 16. december 2021 indgik regeringen og Folketingets øvrige partier en af-
tale om at fordele ca. 1.273 mio. kr. fra Brexit-tilpasningsreserven til fiskerisek-
toren. Dels for at kompensere fiskerne for en reduktion af fiskekvoterne, dels 
for at hjælpe lokalsamfundene med at omstille sig til forholdene efter Brexit.  

Efterfølgende - den 13. januar 2022 - indgik regeringen og Folketingets øvrige 
partier en aftale om at fordele de sidste ca. 775 mio. kr. fra Brexit-tilpasnings-
reserven til den del af dansk erhvervsliv, som ikke omfatter fiskeriet.  

Der er primært tale om erhvervspolitiske tiltag. 

Indstilling: 
Det indstilles at: 

- RAR drøfter sin eventuelle rolle i forlængelse af udmøntningen af Brexit-
tilpasningsreserven. Der er i overvejende grad tale om erhvervspolitiske 
tiltag, så RAR kan især drøfte, hvordan tiltagene spiller sammen med den 
beskæftigelsespolitiske dagsorden. 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
RAR tog orienteringen til efterretning. 

Bemærkninger: 
Brexit har ikke ramt Bornholm så hårdt som forventet. Mejeriet er blevet ramt 
og nogle små og mindre virksomheder. Men omfanget er slet ikke som frygtet 
i første omgang.   
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Sagsfremstilling: 

Aftalen af 16. december 2021 om fordeling af de ca. 1.273 mio. kr. til fiskeri-
sektoren 

De ca. 1.273 mio. kr. fordeles til fiskerisektoren med henblik på at kompensere 
fiskerne for reduktion af fiskekvoter og for at hjælpe sektoren og lokalsamfun-
dene med at omstille sig til forholdene efter Brexit.  

Der kan ifølge aftalen blive tale om kompensation til bl.a. følgende grupper: 

- Fiskere, der ejer en kvoteandel, og som kan dokumentere økonomisk tab 
som følge af Brexit. Der kan gives kompensation på mellem 75 % og 100 % 
af kvoteværditab. Mulighed for en ekstra "grøn top up", hvis den enkelte 
fisker ved ansøgning om kompensation vedlægger en handlingsplan, som 
beskriver, hvordan 15 % af kompensationen vil understøtte en grøn om-
stilling af fiskeriet.    

- Fiskere, der ikke ejer en kvoteandel, men som alligevel er økonomisk be-
rørte af Brexit (denne ordning gjaldt i 2021). 

- Forarbejdningsindustrien for tabt omsætning. Formålet er at støtte øko-
nomisk, mens produktionen omlægges, nye leverandører findes og evt. 
nye markeder afsøges. 35 % af denne kompensation gives som en "grøn 
top up", der betinges af investeringer i grøn omstilling.  

- Fiskere, der ønsker at træde ud af fiskeriet. Formålet er en bedre balance 
mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder gennem strukturtilpasning. 
Strukturtilpasningen gennemføres som en ophugningsordning, hvor far-
tøjsejeren får udbetalt et beløb svarende til værdien af fartøjet. 

Midlerne ligger i regi af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.  

Samtidig afsættes der midler til en øget beskæftigelsesindsats til medarbej-
dere inden for fiskerisektoren, der er afskediget som en konsekvens af Brexit-
aftalen. Beskæftigelsesindsatsen etableres som en pulje, der kan søges af job-
centrene til opkvalificeringsindsatser og jobrettede tiltag.    

Der afsættes 20 mio. kr.  

Aftalen af 13. januar 2022 om fordeling af de ca. 775 mio. kr. til dansk erhvervs-
liv 

Med aftalen udmøntes de ca. 775 mio. kr. gennem tre overordnede udmønt-
ningsprincipper, som har til formål at afbøde de negative konsekvenser af 
Brexit for dansk erhvervsliv - især for de mindre virksomheder (SMV). Udmønt-
ningsprincipperne inddeles i "omstillingsindsatser", "myndighedsindsatser" og 
"direkte kompensation".  

Der er en række elementer – eller delelementer – under udmøntningsprincip-
perne, som Bornholm måske kan drage nytte af.  
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Omstillingsindsatserne igangsættes med henblik på at hjælpe mindre danske 
virksomheder, som er blevet påvirket af Brexit, med at omstille sig til nye ek-
sportmarkeder. 

Digital omstilling - Der gives fx tilskud til digital omstilling af e-handel. Tilskud-
det kan gives til privat rådgivning, til investeringer i teknologi som kan afværge 
et fald i eksporten samt til eksportfremmende digital kompetenceudvikling. 

Der afsættes 200 mio. kr. i 2022 og 2023, som udmøntes af Erhvervsstyrelsen. 

Eksportfremme og internationalisering – Der gives også tilskud til, at danske 
virksomheder kan konsolidere deres netværk og forretningsforbindelser i Stor-
britannien – overordnet med henblik på at opnå en fælles forståelse for, hvor-
dan man omstiller sig til de ændrede betingelser for samhandel.  

Der afsættes 120 mio. kr. i 2022 og 2023 til at hjælpe danske SMV’er til tilpas-
ning af deres eksport til Storbritannien samt til andre markeder via Trade 
Council’s SMV-programmer. 

Myndighedsindsatserne iværksættes med henblik på at hjælpe mindre danske 
virksomheder med at håndtere de administrative byrder samt udfordringer, 
som er opstået som følge af Brexit.  

Her kan det være værd at nævne virksomhedsrettet vejledningsindsats for 
større kendskab til handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK. Tanken 
er, at denne vejledningsindsats skal understøtte danske virksomheder i at ud-
nytte potentialet i samarbejdsaftalen med UK. Aktiviteterne vil bl.a. dække 
webinarer og workshops med information og konkret vejledning om potenti-
elle handelsbarrierer og eksporttekniske forhold. Derudover vil vejledningsind-
satsen dække en øget online vejledning om e-handel og regler vedrørende on-
line salg til udlandet. 

Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2022 og 2023. 

I forhold til den direkte kompensation til virksomhederne skal måske især 
nævnes oprettelsen af en generel kompensationspulje til de virksomheder, der 
kan dokumentere meromkostninger som en direkte konsekvens af Brexit. Stør-
relsen på den konkrete kompensationsydelse vil være begrænset af EU’s gæl-
dende statsstøtteregler. Virksomheder kan således søge om tilskud for 50 pct. 
af deres dokumenterede meromkostninger, dog maks. 250.000 kr. og min. 
20.000 kr.  

Der afsættes 172,9 mio. kr. i 2022 og 2023.  

For begge aftaler om Brexit-tilpasningsreserven gælder, at de indeholder 
mange elementer, hvoraf nogle er nævnt i ovenstående. For det fulde billede 
vedlægges aftalerne i bilag. 

Bilag: 
- Aftale om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren 

- Aftale om udmøntning af Brexit-reserven til dansk erhvervsliv  
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8. Den regionale positivliste – stillingsbetegnelser april 2022 

Punkttype: 
Beslutning 

Resume (sagen kort): 
Rådet skal godkende en ny regional positivliste gældende fra 1. april 2022. 

Rådet besluttede på mødet den 9. februar, at 7 stillingsbetegnelser skulle ligge 
til grund for den nye positivliste.  

Formandskabet besluttede efterfølgende på mødet den 9. marts at tilføje 
yderligere 4 stillingsbetegnelser, og at faglærer alligevel ikke skulle danne 
grundlag for positivlisten. Baggrunden var yderligere input om mangelsituati-
onen fra jobcentret og Campus Bornholm. 

Med udgangspunkt i 10 stillingsbetegnelser (se bilag) har AMK gennemført en 
høring af relevante aktører ift. konkrete kurser. 

Høringen har resulteret i 83 unikke kurser fordelt på 9 stillingsbetegnelser – 
for stillingsbetegnelsen sygeplejerske er der ikke foreslået kurser. Her er der 
dog mulighed for at anvende kurser fra positivlisterne for RAR Hovedstaden og 
RAR Sjælland. 

Indstilling: 
AMK indstiller at:  

- Rådet godkender positivlisten gældende fra 1. april 2022 bestående af 83 
unikke fagrettede kurser fordelt på 9 stillingsbetegnelser, herunder 
det almene kursus Grundlæggende faglig regning. 

Konsekvenser: 
En fokuseret positivliste, der består af korte erhvervsrettede kurser, der er re-
levante i forhold til at opkvalificere ledige, og som styrker jobcentrets mulig-
hed for at efterkomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft inden 
for områder med akut mangel på arbejdskraft. 

Referat: 
- 

Beslutning: 
RAR godkendte positivlisten gældende fra 1. april 2022 bestående af 83 unikke 
fagrettede kurser fordelt på 9 stillingsbetegnelser.  

Bemærkninger: 
-  
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Sagsfremstilling: 
Rådet besluttede på mødet den 9. februar, at 7 stillingsbetegnelser skulle ligge 
til grund for den nye positivliste. Det drejede sig om kok, tjener, smed, social- 
og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, sygeplejerske og faglærer. 

Formandskabet besluttede efterfølgende på mødet den 9. marts at tilføje 
yderligere 4 stillingsbetegnelser (rengøringsassistent, tømrer, murer og off-
shorearbejder), og at faglærer alligevel ikke skulle danne grundlag for positiv-
listen. 

Baggrunden for formandskabets beslutning var, at rådet styrker indsatsen in-
den for hotel- og restaurationsområdet, hvor også kvalificerede medarbejdere 
inden for rengøring indgår samt den grønne omstilling og Bornholm som ener-
giø.  

Jobcentret har desuden tilkendegivet en forventning om, at de mindre virk-
somheder inden for bygge- og anlæg vil komme til at mangle arbejdskraft in-
den for det kommende halve til hele år. Ligesom der er konkrete meldinger 
om, at der skal bruges arbejdskraft nede på havnen og til offshore. 

Ift. faglærer melder både jobcentret og Campus Bornholm, at der ikke er den 
store efterspørgsel. De kompetencer/kurser, der efterspørges går primært på 
pædagogiske kompetencer, og de er typisk målrettede beskæftigede. Den re-
gionale positivliste er målrettet ledige, og derfor vurderede formandskabet, at 
der ikke er behov for, at faglærer optræder på listen over stillingsbetegnelser. 

Høring af relevante aktører 

AMK har med udgangspunkt i 10 stillingsbetegnelser (se bilag) gennemført en 
høring af: 

 Uddannelsesinstitutioner ift. offentlig udbudte kurser 

 Jobcentret ift.  privat udbudte kurser 

Høringen har resulteret i 83 unikke kurser fordelt på 9 stillingsbetegnelser, her-
under kurset Grundlæggende faglig regning. 

AMK Øst anbefaler, at det grundlæggende kursus i faglig regning knyttes til 
opkvalificering målrettet murer og tømrer. 

Ifølge rådets principper er det muligt at integrere kurser i bl.a. jobforståelse og 
personlige og almene kompetencer, hvor det er relevant. 

Ingen kursusforslag til en enkelt stillingsbetegnelse 

Der er ikke modtaget kursusforslag til stillingsbetegnelsen sygeplejerske. Stil-
lingsbetegnelsen er dog dækket ind af kurser på udkastet til positivliste for 
RAR-Hovedstaden og udkastet til positivliste for RAR Sjælland. Jobcentre og 
ledige kan gøre brug af kurser fra positivlister i tilstødende RAR-områder. 
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Fra 1. januar 2021 er det muligt for de regionale arbejdsmarkedsråd at tilføje 
kurser på positivlisterne uden for de faste opdateringstidspunkter 1. april og 
1. oktober. Dermed kan rådet – hvis der på et senere tidspunkt opstår et kon-
kret og aktuelt behov for kurser målrettet fx ovenstående stillingsbetegnelser 
- tilføje disse kurser til listen. 

Fremstillingen af positivlisten 

I fremstillingen af positivlisten knyttes en stillingsbetegnelse til det enkelte 
kursus. Flere af kurserne kan imidlertid anvendes til opkvalificering målrettet 
flere stillingsbetegnelser. Fremstillingen øger ikke antallet af unikke kurser, 
mens den fysiske længde af positivlisten øges, da det samme unikke kursus kan 
fremgå flere gange.  

Koblingen mellem stillingsbetegnelser og kurser understøtter jobkonsulenter-
nes vejledningsopgave i jobcentre og a-kasser. 

Bilag: 
a) Udkast til positivliste for RAR Bornholm, gældende fra 1. april 2022 
b) Liste over stillingsbetegnelser, der ligger til grund for positivlisten 
c) Rådets principper for den regionale positivliste, september 2021  
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9. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen  
a. Status på indsats og resultater 

Punkttype: 
Drøftelse 

Resume (sagen kort): 
I april 2022 vil kommunerne for første gang blive vurderet i forhold til skærpet 
tilsyn som led i den politiske aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen, 
der trådte i kraft 1. januar 2019. Ministeren har i den forbindelse skrevet til 
alle landets kommuner i forhold til deres sandsynlighed for at blive omfattet 
af skærpet tilsyn. 

Skærpet tilsyn vil i 2022 kun omfatte jobcentrenes samtaler med borgerne, 
mens der er indført en særlig ”light-model” for jobcentrenes aktive tilbud som 
følge af Corona-nedlukningerne. 

Status på indsats og resultater for Bornholm er, at kommunen har fået brev 
om, at de er i risiko for skærpet tilsyn, da kommunen hverken opfylder resul-
tatmålet eller fokusmål 1 om, at mindst 80 % af borgere med mindst 12 måne-
der på ydelsen har fået 4 samtaler inden for det seneste år. Resultatmålet vil 
blive opdateret, inden den endelige vurdering foreligger. Det kan derfor ændre 
kommunens status. 

Udfordringen med samtaler ses primært for borgere på kontanthjælp, ressour-
ceforløb og jobafklaringsforløb. AMK har været i dialog med Jobcenter Born-
holm, og jobcentret har igangsat en række initiativer til at styrke indsatsen ift. 
afholdelse af samtaler. AMK og jobcentret følger løbende udviklingen i disse. 
Rådet har ikke en selvstændig rolle i forhold til dette. 

Bornholm opfylder fokusmål 2 om tilbud/ordinære timer til mindst 80 % af 
borgere med mindst 12 måneder på ydelsen.  

Bornholm har endvidere mere end 20 % af sygedagpengemodtagerne, der ikke 
har fået de lovpligtige 4 samtaler inden for de første 6 måneder på ydelsen. 

Indstilling: 
AMK Øst indstiller, at: 

- RAR drøfter status på indsats og resultater. Drøftelsen kan fx munde ud i 
udpegning af særlige temaer og jobcenteroplæg på kommende RAR-mø-
der. 

Konsekvenser: 
AMK vil indarbejde eventuelle temaer og jobcenteroplæg på kommende RAR-
møder. 

Referat: 
- 
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Beslutning: 
RAR tog orienteringen til efterretning. 

Bemærkninger: 
Allan Westh (jobcentret) indledte punktet med et oplæg om status på Born-
holms resultatmål juli 2020 – juni 2021. Udpluk: 

 Ledighedstallet er usædvanligt lavt, 2,4 %. Det er ikke set lavere i mange 
år.    

 Arbejdskraft "udefra" bliver derfor helt afgørende, hvis Bornholm skal 
undgå omfattende virksomhedslukninger. I sommeren 2021 modtog det 
Bornholmske erhvervsliv 1.400 udenlandske arbejdstagere.  

 Generel opkvalificering og uddannelsesløft er lige så vigtige elementer, 
hvis det bornholmske erhvervsliv skal opretholde sin konkurrenceevne og 
overleve på sigt.     

 Den 11. februar 2022 holdt Bornholms kommune en jobmesse, hvor virk-
somheder fik mulighed for at møde potentielle nye medarbejdere. Job-
messen blev en succes og et lignende arrangement afholdes den 20. april 
2022.   

 Kommunen har fokus på at sikre borgerne den indsats, de har krav på og i 
forlængelse heraf undgå skærpet tilsyn. 

Jobcentrets oplæg er vedlagt. 

Plenum 

Der ligger en udfordring i, at medarbejdere under uddannelse bliver trukket 
tilbage til virksomhederne, når disse - oftest i opgangstider – pludselig mangler 
arbejdskraften. Samtidig ligger der en udfordring i, at virksomhederne opsiger 
deres medarbejdere i nedgangstider – i stedet for at opkvalificere og uddanne 
dem. Det betyder, at kurser enten ikke oprettes eller aflyses, og at arbejdskraf-
ten på sigt ikke bliver opkvalificeret tilstrækkeligt.  

Et tiltag i forhold til at "vende bøtten" kunne være, at både kommune og a-
kasser bliver mere opsøgende i kontakten til virksomhederne og afdækningen 
af kommende mangelområder. Det kunne også være et kompromis, at virk-
somheder, der er nødt til at trække deres medarbejdere ud af uddannelse, for-
pligter sig til at lade medarbejderne gennemføre uddannelsen på et andet tids-
punkt. Det afgørende er, at der er løbende dialog mellem uddannelsesinstitu-
tionerne, kommunen, a-kasserne, virksomhederne og AMK Øst. 

AMK Øst lovede at afklare, hvorvidt det er en pligt at tage imod tilbudt arbejde, 
når man er i gang med et uddannelsesløft – 110%-løftet i medfør af Erhvervs-
uddannelsesloven. Det kan i forlængelse heraf oplyses, at reglerne i forhold til 
at stå til rådighed, er som følger: 

 Under uddannelsen fritages personen for pligten efter lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for hen-
vist arbejde. 
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 Dagpengemodtageren skal fortsat være til rådighed for den aktive indsats, 
herunder deltage i kontaktforløbet og tilbuddet. Jobcentret kan beslutte, 
at samtaler holdes på anden vis, fx telefonisk.  
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Sagsfremstilling: 
STAR har udviklet data, der dels giver kommunerne mulighed for løbende at 
følge indsats og resultater i deres kommune, dels skaber gennemsigtighed i, 
hvad der måles på fra centralt hold. Resultaterne måles via ministerens bench-
mark, mens indsatserne måles via to fokusmålinger. Fokusmålingerne opdate-
res hver måned og ministerens benchmark opdateres to gange om året. De 
kommunefordelte data vises desuden i en digital rapport Jobcenterindblik på 
Jobindsats.dk. 

Status for Bornholm på baggrund af data frem til november 2021 er, at kom-
munen er i risiko for skærpet tilsyn, da kommunen hverken opfylder resultat-
målet eller fokusmålet for samtaler, jf. bilag 1. 

Seneste resultatmåling viser, at Bornholm samlet set for alle ydelsesgrupper 
har det samme antal ydelsesmodtagere som forventet givet kommunens ram-
mevilkår. Men under denne beregning ligger en lille forskel på 0,02 %-point, 
der skyldes, at kommunen både har lidt flere på a-dagpenge og på kontant-
hjælp mv. end rammevilkårene tilsiger. Derfor placeres Bornholm i ministerens 
benchmark som, at resultatmålet ikke er opfyldt. 

Fokusmål for samtaler: I november 2021 har 19,3 % af ydelsesmodtagere på 
Bornholm med mindst 12 måneder på ydelsen ikke fået 4 samtaler inden for 
det seneste år (dvs. 80,7 % opfylder kravet). Men i 12-måneders-gennemsnitet 
(dec. 2020 – nov.2021) har Bornholm en andel på 24,1 % af de langvarige ydel-
sesmodtagere, der ikke har modtaget 4 samtaler inden for seneste år.  

I november 2021 har 113 langvarige ydelsesmodtagere ikke fået 4 samtaler. 
Disse fordeler sig primært på følgende ydelser: 26 på kontanthjælp, 24 på res-
sourceforløb, 21 på jobafklaringsforløb, 15 på uddannelseshjælp og 13 på re-
validering. 

Fokusmål for tilbud: Bornholm opfylder i 12-måneders-gennemsnittet fokus-
målet for tilbud/ordinære timer.  

STAR har siden medio 2021 tillige fulgt op på kommunernes efterlevelse af lov-
kravet om mindst 4 samtaler i den tidlige beskæftigelsesindsats (borgernes før-
ste 6 måneder på ydelsen). Bornholm har i forlængelse heraf fået en henven-
delse fra AMK om, at jobcentret ikke opfylder lovkravet om mindst 4 samtaler 
i den tidlige beskæftigelsesindsats for sygedagpengemodtagere. Der gøres sta-
tus for udviklingen i dette i marts måned. 

Arbejdsmarkedskontoret tilbyder alle kommuner, der har udfordringer med 
indsatsen (herunder kommuner i risiko for skærpet tilsyn og skærpet tilsyn 
light), at understøtte deres arbejde med at forbedre indsats og resultater. AMK 
har således også i februar måned holdt møde med jobcentret.  

Bilag: 
a) Status på resultater og indsats for Bornholm  
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Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen  
b. Effekter af den virksomhedsrettede indsats 

Punkttype: 
Drøftelse 

Resume (sagen kort): 
Rådet får løbende en status for anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud og 
efterfølgende beskæftigelse. På grund af omlægning af data har det ikke været 
muligt for Formandskabet at nå at drøfte jobeffektopgørelserne forud for RAR 
mødet, herunder at komme med evt. indstillinger til RAR. 

Hovedkonklusionerne er, at effekterne af den virksomhedsrettede indsats er 
højest for borgere, som har afsluttet et forløb med løntilskud, og at især bor-
gere tættere på arbejdsmarkedet har gavn af den virksomhedsrettede indsats. 
Jobeffekten er generelt høj inden for Offentlig administration, undervisning og 
sundhed. 

Indstilling: 
AMK Øst indstiller, at:  

- RAR drøfter status for anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud (virksom-
hedspraktik og løntilskud) og efterfølgende beskæftigelse 3 måneder efter 
afsluttet virksomhedsforløb, herunder evt. opmærksomhedspunkter. 

Konsekvenser: 
Virksomhedspraktikkerne og løntilskudsansættelserne skal medvirke til, at 
borgerne kommer ud på, eller rykker tættere på arbejdsmarkedet. 

Referat: 
- 

Beslutning: 
RAR drøftede status og besluttede at lægge op til det nye RAR at følge anven-
delsen af virksomhedsrettede tilbud tættere fremover.   

Bemærkninger: 
Virksomhedspraktik i det offentlige har en høj beskæftigelseseffekt. Op mod 
hver anden, der deltager i virksomhedspraktik, går efterfølgende i beskæfti-
gelse.  
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Sagsfremstilling: 
Neden for gennemgås status for anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud og 
efterfølgende beskæftigelse. 

Det skal bemærkes, at jobeffekterne er opgjort i perioden, hvor beskæftigel-
sesindsatsen ad flere omgange har været suspenderet pga. corona, og at dette 
kan have påvirket jobeffekterne. Samtidig skal det bemærkes, at der på en 
række områder er tale om ganske små tal. 

Højest effekt af løntilskud 

Effekterne af den virksomhedsrettede indsats er højest for de borgere, som 
har afsluttet et forløb med løntilskud. 63 pct. af disse borgere er i beskæfti-
gelse 3 måneder efter afslutningen af forløbet mod 38 pct. af de borgere, som 
har afsluttet et virksomhedspraktikforløb.  

Det skal bemærkes, at der er langt flere virksomhedspraktikker (769) end løn-
tilskudsansættelser (24). 

Privat ansættelse med løntilskud har høj effekt 

Effekten af privat løntilskud er relativ høj. Andelen af borgere, som er i beskæf-
tigelse 3 måneder efter afslutningen af en privat ansættelse med løntilskud er 
således 55 pct. På grund af for få observationer kan effekten for offentlige an-
sættelser med løntilskud ikke opgøres. 

Effekten af offentlig virksomhedspraktik er højere end effekten af privat virk-
somhedspraktik. 47 pct.af borgerne i offentlig virksomhedspraktik er i beskæf-
tigelse 3 måneder efter afslutningen af forløbet mod 34 pct. af borgerne, som 
har afsluttet en privat ansættelse med virksomhedspraktik.  

Jobeffekten er højest for borgere tæt på arbejdsmarkedet 

For både virksomhedspraktik og løntilskud gælder, at effekten af disse redska-
ber er højest for målgrupper tættest på arbejdsmarkedet og lavest for mål-
grupper, som befinder sig længere væk. 

For virksomhedspraktik spænder effekten fra 63 pct. for sygedagpengemodta-
gere til stort set ingen effekt for personer i ressourceforløb og revalidering. For 
løntilskud spænder effekten fra 33 pct. for kontanthjælpsmodtagere til 60 pct. 
for revalidering.  

Samme tendens gør sig gældende for kontanthjælpsmodtagere i virksomheds-
praktik. 43 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere er i beskæftigelse 3 
måneder efter afslutningen af et forløb i virksomhedspraktik mod 34 pct. af de 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 

Forskellen er mindre for løntilskud, hvor 67 pct. af de jobparate kontanthjælps-
modtagere er i beskæftigelse 3 måneder efter et afsluttet forløb mod 63 pct. 
af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det skal bemærkes, at for-
skellen i jobeffekter kan være udtryk for en tendens, hvor lønskud i højere grad 
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tilbydes målgrupper tæt på arbejdsmarkedet, mens virksomhedspraktik i hø-
jere grad tilbydes målgrupper længere væk fra arbejdsmarkedet. Og hvor virk-
somhedspraktik også kan have et afklarende formål. 

Jobeffekten er generelt højest inden for offentlig administration, undervisning 
og sundhed 

De højeste jobeffekter efter ansættelse i virksomhedspraktik ses især inden for 
Offentlig administration, undervisning og sundhed samt Information og kom-
munikation.  

Pga. det begrænsede antal private ansættelser med løntilskud er det ikke mu-
ligt at opgøre effekten af disse på brancher 

Bilag: 
Status for anvendelsen af virksomhedsrette tilbud (virksomhedspraktik og løn-
tilskud) og efterfølgende beskæftigelse, RAR Bornholm, 3. kvartal 2020 - 2. 
kvartal 2021 fordelt på hhv. virksomheds-praktik og løntilskud (offentlig og pri-
vat), ydelsesgrupper, målgrupper samt brancher.  
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10. 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. 

Indstilling: 
Formandskabet indstiller, at: 

- Det fysiske februar-møde bliver til et Skypemøde med positivlisten/stil-
lingsbetegnelser på dagsordenen.  

- I stedet for februar-mødet afholdes et december-møde – som bliver fysisk. 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
Der sendes invitationer til de tilforordnede forud for RAR-mødet den 29. juni. 
De deltager og indstilles til godkendelse på mødet. 

Claus Jørgensen undersøger, om RAR-mødet i september kan holdes på Cam-
pus (mødet bliver større end normalt, da suppleanterne også inviteres – så op 
til 40 deltagere).   

Det indstilles til det nye RAR, at: 

- Det fysiske februar-møde bliver til et Skypemøde med positivlisten/stil-
lingsbetegnelser på dagsordenen.  

- I stedet for februar-mødet afholdes et december-møde – som bliver fysisk. 

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. 

Vicedirektør Morten Fønsskov Greising fra STAR deltager med oplæg på råds-
mødet den 24. marts. Det vil fungere som mødets tema.  

Tema på rådsmødet den 22. juni vil være rådets nuværende strategi- og hand-
lingsplan samt den formelle konstituering af det nye råd.  

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

Der gives en kort introduktion på det konstituerende møde i juni, som følges 
op med en samlet introduktion for medlemmer, suppleanter og baggrundsse-
kretariater i sammenhæng med det ordinære rådsmøde i september. AMK af-
taler den nærmere planlægning med det nye formandskab. 

Godkendte rådsmøder i 2022 (endeligt godkendte) 

Onsdag den 9. februar kl. 13-16 (er afholdt) 

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) 

Formandskabet foreslår, at det fysiske februar-møde fremover bliver til et Sky-
pemøde med positivlisten/stillingsbetegnelser på dagsordenen.  

I stedet for februar-mødet afholdes et december-møde – som bliver fysisk. 

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 (er afholdt) 

Onsdag den 8. juni kl. 8.30-10.00 
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Onsdag den 14. september kl. 8.30-10.00 

Onsdag den 23. november kl. 8.30-10.00 

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

Kommende møder holdes så vidt muligt i kommunalbestyrelsessalen. Det er 
dog ikke en mulighed i forbindelse med RAR-mødet i september. Jens Christian 
Olsen taler med Campus vedrørende en eventuel mulighed for at holde RAR-
mødet i september på deres lokalitet. 

Derudover tages der på september-mødet stilling til, hvorvidt det vil være 
mere hensigtsmæssigt at lægge RAR-møderne om formiddagen i stedet for om 
eftermiddagen – af hensyn til flytider. 

RAR vil i lighed med tidligere år invitere Erhvervs- Bolig- og beskæftigelsesud-
valget (tidligere JUFU) til et fælles møde i efteråret. Invitation er sendt. Dato 
endnu ikke fundet. 

RAR inviterer til et møde med Erhvervshuset i foråret. Jobcentret vil gerne 
lægge lokaler til. Invitation er sendt. Dato endnu ikke fundet. 

Møder i VEU-koordinationsgruppen i 2022 afholdes så vidt muligt forud for 
RAR møderne i juni og september. Den nye task force i forhold til grøn omstil-
ling (herunder industri og bygge og anlæg) – sammensætning, opgaver/formål 
m.v. – vil være på dagsordenen til det førstkommende møde. 

Bilag: 
- Intet bilag  
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11. Orientering på forvaltningsområdet 

Punkttype: 
Orientering 

Resume (sagen kort): 
Formandskabet orienterer på hvert rådsmøde om behandlede sager inden for 
forvaltningsområdet. 

Der har ikke været sager til behandling i 2022. 

Indstilling: 
AMK indstiller, at: 

- RAR tager orienteringen til efterretning. 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
RAR tog orienteringen til efterretning. 

Bemærkninger: 
- 

Sagsfremstilling: 
- 

Bilag: 
- Intet bilag  
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12. Eventuelt 

Punkttype: 
Beslutning, drøftelse eller orientering 

Resume (sagen kort): 
- 

Indstilling: 
- 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 
- 

Beslutning: 
- 

Bemærkninger: 
RAR-formand Jens Christian Olsen takkede for den indeværende RAR-periode. 
Den har på flere måder været "anderledes" – ikke mindst på grund af Covid-
19-krisen og de problemstillinger den har affødt.  

Jens Christian Olsen takkede også afgående RAR-medlemmer for deres store 
indsats.  

Næste RAR-møde bliver den 29. juni og det første møde i den nye RAR-periode. 

Sagsfremstilling: 
- 

Bilag: 
- Intet bilag 
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