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1. Godkendelse af dagsorden 

Sagen kort 

Dagsorden til rådsmødet 28. september. 

Indstilling 

Til godkendelse 

Beslutning 

Dagsordenen blev godkendt. 

Bilag 

Ingen bilag  
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2. Referat af møde 29. juni 2022 

Sagen kort 

Der udarbejdes referat af rådets møder. Referatet udsendes ca. en uge efter mødets afholdelse. 

Referat af møde i RAR Bornholm den 29. juni 2022 blev udsendt til RARs medlemmer den 5. juli 2022. 

Det godkendte referat ligger på RAR Bornholms hjemmeside. 

Indstilling 

Til orientering 

Beslutning 

Referatet blev taget til efterretning – ingen bemærkninger. 

Bilag 

 Ingen bilag  

https://rar-bm.dk/rar-bornholm/om-rar-bornholm/moeder/
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3. Gensidige meddelelser 

Sagen kort 

Gensidig orientering og meddelelser fra formandskabet, medlemmer, tilforordnede og AMK Øst om emner, 
som ikke har et selvstændigt punkt på dagsordenen.  

Til dette møde orienterer AMK skriftligt om:  

 Møde den 7. november mellem RAR-formandskaberne, BER-FU og ministeren 

 Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 

 Helhedsorienteret indsats 

 Aftale om et nyt kontanthjælpssystem 

Derudover vil der være eventuelle mundtlige orienteringer på mødet. 

Indstilling 

Til efterretning 

Beslutning 

Meddelelserne blev taget til efterretning. 

Bemærkninger 

Mundtlige meddelelser fra AMK: 

 4 kommuner sættes fri på beskæftigelsesområdet: Hillerød, Greve, Silkeborg og Aabenraa. Der pågår 
politiske forhandlinger med Folketingets partier om de nærmere konkrete rammer for forsøget. 

 Den regionale uddannelsespulje: STAR har udmeldt 27,3 mio. kr. uforbrugte midler, som kommu-
nerne kunne søge ud over det tilsagn, de har fået fra årets start. Ansøgningsfristen var 21. september. 

Formandskabet: 

 Folketingsvalg: Hvis/når valget udskrives, og AMKs sekretariatsbetjening bliver sat på pause, har for-
mandskabet besluttet at afholde eventuelle formandskabs- og rådsmøder digitalt i perioden.  
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Sagen uddybet 

Møde den 7. november mellem RAR-formandskaberne, Beskæftigelsesrådets forretningsudvalg (BER-FU) og 
ministeren 

Mødet afholdes i København den 7. november om formiddagen. I lighed med tidligere år deltager ministeren 
1 time på mødet. Der er udarbejdet et udkast til program, som er sendt til BER, og den praktiske tilrettelæg-
gelse af dagen koordineres i et samarbejde mellem de 3 AMK’er. På baggrund af input fra RAR-formandska-
berne udpeges et par tværgående temaer til fælles drøftelse med ministeren, og derudover lægges op til en 
drøftelse af et fremtidigt samarbejde mellem RAR og BER. 

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 

Anden og sidste delaftale blev indgået den 24. juni 2022 mellem regeringen og aftaleparterne. Nogle af ele-
menterne i aftalen er: 

 Udvidet mulighed for digitale samtaler: Alle samtaler undtagen den første kan afholdes digitalt, hvis 
borgeren ønsker det. (1. januar 2023). 

 Målrettede tilbud: Omlægning til ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede til-
bud. Grænsen for ordinære løntimer i fokusmålet ændres fra 225 til 100 timer, og øvrig vejledning 
og opkvalificering kan ikke længere tælle med i ”ret og pligt”. (1. januar 2023).  

 Forenklet kontaktforløb og lempelse af uddannelsespålæg: Kontaktforløbet for forsikrede ledige for-
enkles, og a-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed. (1. januar 2024). 

 Mindre administration i kommunerne og forenklinger af administrative krav: Reduktion i udgifterne 
til administrationen i jobcentrene, herunder bl.a. afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan og resul-
tatrevision (1. januar 2023 – dvs. gælder for beskæftigelsesplaner for 2024). 

Delaftale 2 forventes at blive udmøntet i to lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. i efteråret 2022. 

Helhedsorienteret indsats 

Et flertal af Folketingets partier har den 7. juni 2022 indgået en aftale om en ny hovedlov (HOI-loven), der 
samler lovgivning fra flere forskellige områder med henblik på at sikre en helhedsorienteret, enkel og sam-
menhængende indsats for borgere med komplekse problemer. Aftalen udmønter de 10 principper, som par-
terne var enige om i rammeaftalen fra 2018 (Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere 
med komplekse problemer).  

Den nye lov understøtter samarbejde med borgeren og en fælles kultur på tværs af forvaltninger med samme 
mål for borgeren. Dermed får kommunale sagsbehandlere bedre muligheder for at tilbyde en samlet udred-
ning og indsats på tværs af fagområder, så borgeren ikke behøver at navigere mellem social-, sundheds-, 
beskæftigelses- og uddannelsesområdet.  

Der lægges op til en ”skal-målgruppe” og en ”kan-målgruppe”. ”Skal-målgruppen” er borgere over 25 år med 
en sag i jobcentret og som også enten modtager socialpædagogisk støtte, døgnophold eller stofmisbrugsbe-
handling. Borgeren skal give samtykke til at være omfattet af HOI. 

Aftale om et nyt kontanthjælpssystem 

Med Aftale om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene (juni 2022) er aftalepartierne bl.a. blevet 
enige om, at vikårene skal være bedre for børn med forældre på kontanthjælp, og at der skal være en tydelig 
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økonomisk gevinst ved at arbejde og forsikre sig mod arbejdsløshed i dagpengesystemet. Aftalekreds skal 
tage nærmere stilling til udmøntningen af aftalen, som planlægges at træde i kraft senest den 1. januar 2024. 
Elementer i aftalen er bl.a.: 

 Bestemmelser vedr. børnetilskud, fritidstillæg og fritidsaktiviteter samt dækning af egenbetaling af 
tilskudsberettiget medicin til børn. 

 Afskaffelse af kontanthjælpsloftet, lempeligere indkomstfradrag, lempede pensionsregler, bedre fe-
rierettigheder og hævet formuegrænse for kontanthjælpsmodtagere. 

 Afklaringsret til aktivitetsparate borgere over 30 år, der har været i kontanthjælpssystemet i to år 
eller mere. Retten omfatter løbende årlig genvurdering af borgerens sag og ret til at søge om res-
sourceforløb/fleksjob. Intentionen er bl.a. at sikre fokus på fremgang i borgerens sag. 

Bilag 

1) Udkast til program for årligt møde mellem RAR-formandskaberne, Beskæftigelsesministeren, BER-FU og 
STAR 

- LINK til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Ny aftale giver en mere fokuseret beskæftigelsesindsats 
(bm.dk) 

- LINK til Social- og Ældreministeriets hjemmeside: Aftale om ny hovedlov giver mulighed for mere sam-
menhængende hjælp til udsatte mennesker (sm.dk) 

- LINK til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Aftale på plads: Nyt kontanthjælpssystem til gavn for 
børnene (bm.dk)  

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/06/ny-aftale-giver-en-mere-fokuseret-beskaeftigelsesindsats/
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/06/ny-aftale-giver-en-mere-fokuseret-beskaeftigelsesindsats/
https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jun/aftale-om-ny-hovedlov-giver-mulighed-for-mere-sammenhaengende-hjaelp-til-udsatte-mennesker
https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jun/aftale-om-ny-hovedlov-giver-mulighed-for-mere-sammenhaengende-hjaelp-til-udsatte-mennesker
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/06/aftale-paa-plads-nyt-kontanthjaelpssystem-til-gavn-for-boernene/
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/06/aftale-paa-plads-nyt-kontanthjaelpssystem-til-gavn-for-boernene/
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4. Status på beskæftigelsesindsatsen 

Sagen kort 

I april hvert år bliver kommunerne vurderet i forhold til skærpet tilsyn som led i den politiske aftale om for-
enkling af beskæftigelsesindsatsen, der trådte i kraft 1. januar 2019. Aftalen indebærer, at kommuner, der 
ikke viser gode resultater af beskæftigelsesindsatsen, skal indfri fokusmålene om hhv. samtaler og aktiv ind-
sats til borgere med mindst 12 måneder på ydelsen. Kommuner, der hverken lever op til resultatmål eller de 
to fokusmål, vil blive omfattet af skærpet tilsyn. 

Skærpet tilsyn vil i 2023 – lige som 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 aktuelt ikke er i risiko for skærpet tilsyn, da 
kommunen opfylder resultatmålet.   

Bornholm opfylder endvidere fokusmål 1 om, at mindst 80 % af borgere med mindst 12 måneder på ydelsen 
har fået 4 samtaler inden for det seneste år.  

Bornholm er også tæt på at opfylde fokusmål 2 om tilbud/ordinære timer til mindst 80 % af borgere med 
mindst 12 måneder på ydelsen. Bornholm opfylder fokusmålet for 79,3 % af borgere med 12 måneder eller 
mere på ydelsen i seneste 12-mdr. gennemsnit. 

Indstilling 

AMK indstiller, at: 

  RAR drøfter status på indsats og resultater. Drøftelsen kan fx munde ud i udpegning af særlige te-
maer og jobcenteroplæg på kommende RAR-møder. 

Beslutning 

Rådet besluttede: 

 At formandskabet til mødet den 7. november med Beskæftigelsesministeren kan viderebringe et øn-
ske fra Bornholm om, at der ved opfølgning på beskæftigelsesindsatsen ses mere på effekter af ind-
satsen end på processer (ift. samtaler og tilbud).  

 At data fra AMK til statuspunktet fremover skal udvides med andre tal end samtaler og tilbud. 

Bemærkninger 

AMK bemærkede, at der er en god dialog med jobcentret om indsatsen. Der skal være en fremtidig monito-
rering af indsatsen i a-kasserne, men modellen er ikke fastlagt. 

Jobcentret oplyste, at Bornholm har gode effekter med kortere varighed på ydelser for afsluttede forløb end 
på landsplan.  

Rådet tilkendegav, at jobcentrets arbejde skal være til gavn for arbejdsmarkedet frem for administration for 
at undgå skærpet tilsyn. 
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Sagen uddybet 

STAR har udviklet data, der dels giver kommunerne mulighed for løbende at følge indsats og resultater i deres 
kommune. Resultaterne måles via ministerens benchmark, mens indsatserne måles via to fokusmålinger. 
Fokusmålingerne opdateres hver måned, og ministerens benchmark opdateres to gange om året. De kom-
munefordelte data vises desuden i en digital rapport Jobcenterindblik på Jobindsats.dk. 

Status for Bornholm på baggrund af data frem til juli 2022 er, at kommunen ikke er i risiko for skærpet tilsyn, 
da kommunen aktuelt opfylder resultatmålet, jf. bilag. 

Seneste resultatmåling viser, at Bornholm samlet set for alle ydelsesgrupper har det samme antal ydelses-
modtagere som forventet givet kommunens rammevilkår. Beregningen dækker over, at Bornholm har flere 
på kontanthjælp mv. end rammevilkårene tilsiger, men kommunen har samtidig færre på sygedagpenge end 
forventet. Dermed opfylder Bornholm kun lige akkurat resultatmålet. 

Fokusmål for samtaler: I juli 2022 har 12,8 % af ydelsesmodtagere på Bornholm med mindst 12 måneder på 
ydelsen ikke fået 4 samtaler inden for det seneste år (dvs. 87,2 % opfylder kravet). I 12-måneders-gennem-
snitet (aug. 2021 – juli 2022) har Bornholm en andel på 19,1 % af de langvarige ydelsesmodtagere, der ikke 
har modtaget 4 samtaler inden for seneste år. Fokusmålet for samtaler er således opfyldt både i seneste 
opgørelsesmåned og i 12-måneders gennemsnittet. 

Fokusmål for tilbud: Bornholm opfylder endnu ikke helt 12-måneders-gennemsnittet fokusmålet for til-
bud/ordinære timer, idet 20,7 % af de langvarige ydelsesmodtagere ikke har fået tilbud/ordinære timer inden 
for seneste år på ydelsen. I seneste opgørelsesmåned (juli 2022) er andelen, der mangler tilbud/ordinære 
timer 20,2 %, og Bornholm er således tæt på også at indfri fokusmålet for tilbud. 

STAR har siden medio 2021 tillige fulgt op på kommunernes efterlevelse af lovkravet om mindst 4 samtaler i 
den tidlige beskæftigelsesindsats (borgernes første 6 måneder på ydelsen). Lovkravet gælder for alle ydel-
sesgrupper. Bornholm har i forlængelse heraf fået en henvendelse fra AMK om, at jobcentret ikke opfylder 
lovkravet om mindst 4 samtaler i den tidlige beskæftigelsesindsats for sygedagpengemodtagere.  

STAR har siden medio 2022 endvidere fuldt op på kommunernes efterlevelse af lovkravet om mindst 1 aktivt 
tilbud i den tidlige beskæftigelsesindsats (borgerens første 6 måneder på ydelsen). Dette lovkrav gælder kun 
for ydelsesgrupperne a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. 

Arbejdsmarkedskontoret tilbyder alle kommuner, der har udfordringer med indsatsen (herunder kommuner 
i risiko for skærpet tilsyn, skærpet tilsyn light og kommuner med udfordringer i den tidlige lovbundne ind-
sats), at understøtte deres arbejde med at forbedre indsats og resultater.  

Bilag 

2) Status på resultater og indsats for Bornholm 
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5.  Supplerende kurser på den regionale positivliste pr. 1. oktober 2022 

Sagen kort 

Den aktuelle positivliste skal revideres pr. 1. oktober 2022.  
 

Der er tale om en mindre revision, hvor kurserne på den gældende liste bevares og evt. suppleres med kur-
ser, som kvalificerer til stillingsbetegnelser, hvor der ifølge arbejdsmarkedsbalancen fra 1. juli 2022 er man-
gel på arbejdskraft, som ikke fremgik af den tidligere balance. 
 
Formandsskabet har på mødet den 14. september 2022 besluttet - efter bemyndigelse fra Rådet - at 3 (nye) 
stillingsbetegnelser skal danne baggrund for den justerede positivliste.  

 
På baggrund af høring af relevante parter foreslår AMK, at 17 unikke nye kurser tilføjes til den regionale 
positivliste. For at se de konkrete kurser – og dermed få sagen fuldt oplyst - henvises til bilag.   
 
Det endelige udkast til den regionale positivliste for RAR Bornholm gældende fra 1. oktober 2022 til 1. april 
2023 kommer dermed til at bestå af 119 unikke kurser. 

Indstilling 

AMK indstiller at:  

Rådet udvider positivlisten med i alt 17 unikke kurser. 

Beslutning 

 Rådet bemyndigede formandskabet til at træffe beslutning om yderligere 5 AMU-kurser til brug for 
forløbet ”På vej mod SOSU”. Beslutningen træffes på baggrund af konkret indmelding fra Sundheds- 
og sygeplejeskolen. 

 Rådet godkendte de øvrige kurser til positivlisten. 

 AMK følger op på, hvorfor der ikke er indmeldt kurser til stillingsbetegnelsen ”ergoterapeut”. 

Efter mødet: AMK har undersøgt de 5 kurser, og 2 af kurserne i forløbet findes på enten RAR Hovedstadens 
eller RAR Sjællands liste. Formandskabet har derfor besluttet at tilføje følgende 2 kurser til den justerede 
positivliste for RAR Bornholm gældende fra 1. oktober 2022: 

 Arbejdsmiljø i SOSU-arbejdet – etik og adfærd (3 dage) 

 Samarbejde med ældre om gode kostvaner (2 dage) 

Bemærkninger 

Sundheds- og sygeplejeskolen pegede på, at uddannelsesforløbet ”På vej mod SOSU” består af i alt 7 kurser, 
hvoraf kun 2 af kurserne står på positivlisten for RAR Bornholm. 

AMK oplyste, at jobcentret altid har mulighed for at tilbyde kurser, der står på den regionale positivliste i de 
tilstødende RAR-områder – dvs. positivlisterne i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. 
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Rådet bemærkede, at der bør gøres mere opmærksom på muligheden for kurser fra tilstødende RAR-områ-
der, da det måske ikke er almindeligt kendt i a-kasserne. Det kan evt. indgå i RARs kommende strategi, hvor-
dan der kommunikeres om positivlisten. 

Sagen uddybet 

Formandskabet har på mødet den 14. september 2022 besluttet – efter bemyndigelse fra Rådet - at 3 (nye) 
stillingsbetegnelser butiksassistent, butiksmedhjælper og ergoterapeut skal danne baggrund for en justeret 
positivliste. 

De nye stillingsbetegnelser optræder som nye mangelområder på arbejdsmarkedsbalancen fra 1. juli 2022. 
Samtidig er det stillingsbetegnelser, hvor formandskabet vurderer, at der er relevante korte kurser, der kan 
afhjælpe mangelsituationen for disse stillingsbetegnelser.   

Uddannelsesinstitutionerne (Campus Bornholm og Københavns Professionshøjskole) er efterfølgende hørt 
om forslag til korterevarende kurser målrettet de 3 stillingsbetegnelser.  

Høringen har resulteret i 17 unikke kurser. 

Der er ikke indmeldt kurser til stillingsbetegnelsen Ergoterapeut. 

De 17 kurser målrettet butiksassistenten og -medhjælpen indgår i 2 kursusforløb.  

1 kursusforløb bestående af 8 kurser på i alt 15 dages varighed målrettet opkvalificering af ledige, der efter-
følgende kan varetage jobfunktioner, der indgår i arbejdet som butiksassistent eller butiksmedhjælper. 

1 kursusforløb i mere grundlæggende IT-færdigheder bestående af 9 kurser målrettet ledige på kanten af 
arbejdsmarkedet. Forløbet varer 16 dage, og undervisningen foregår kun i halve dage, hvor den anden halve 
dag bruges til andre former for aktivering end undervisning. Formålet er, at disse ledige efterfølgende kan 
deltage på kursusforløb målrettet butiksassistenten og –medhjælperen. 

Samlet foreslås derfor 17 unikke nye kurser på den regionale positivliste. (se bilag med liste over nye kurser).  

Den justerede positivliste vil herefter bestå af 119 unikke kurser. 

Den justerede regionale positivliste offentliggøres på RAR Bornholms hjemmeside den 1. oktober 2022. 

Bilag 

1) Udkast til liste over nye kurser, der supplerer positivlisten for RAR Bornholm, gældende fra 1. oktober 
2022 

2) Rådets principper for den regionale positivliste, september 2021 
3) https://rar-bm.dk/media/20562/regional-positivliste-rar-bornholm-april-2022.pdf 
  

https://rar-bm.dk/media/20562/regional-positivliste-rar-bornholm-april-2022.pdf
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6. Mødeplan 2023 for RAR Bornholm 

Sagen kort 

RAR beslutter hvert år mødeplanen for det kommende år.  

Mødeplan 2023 for RAR Bornholm er fastlagt efter drøftelse med formandskabet.  

Forslag til rådsmøder i 2023 kl. 13-16 

 

 Mandag den 13. februar (Skype).  
Mødet vil primært omhandle stillingsbetegnelser som grundlag for positivlisten og evt. nødven-
dige beslutningspunkter (Møderne i februar og marts ligger tæt af hensyn til processen ift. posi-
tivlisten). 

 Mandag den 27. marts. 

 Torsdag den 22. juni. 

 Torsdag den 21. september. 

 Torsdag den 26. oktober kl. 12-18: Fælles strategiseminar for de 3 RAR i Østdanmark. Seminaret 
kan været opdelt i en fælles del og en del for det enkelte RAR med plads til eget fokus og drøf-
telser. 

 Torsdag den 7. december. 
 
Formandskabsmøder i 2023 (godkendt af formandskabet) – alle formandskabsmøder afholdes via 
Skype kl. 8:30-10:00 

 

 Mandag den 30. januar  

 Mandag den 13. marts  

 Torsdag den 8. juni 

 Fredag den 8. september 

 Torsdag den 23. november 

Indstilling 

Formandskabet indstiller, at RAR godkender mødeplan for rådsmøderne i 2023 

Beslutning 

Mødeplanen for 2023 blev godkendt. AMK sender kalenderinvitationer ud til rådsmøderne. 

Bemærkninger 

Der blev spurgt til tidspunkt og deltagerkreds for mødet mellem RAR Bornholm og Erhvervs- Bolig- og Be-
skæftigelsesudvalget, som hidtil har været fastsat til den 31. oktober uden angivelse af tidspunkt på dagen. 
Udvalget har efterfølgende meddelt, at mødet er udskudt til den 28. november. Når det konkrete tidspunkt 
kendes, sender AMK kalenderinvitation ud til RAR. (Hele RAR plejer at blive inviteret). 
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Bilag 

Ingen bilag
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7. Orientering fra sagsudvalget 

Sagen kort 

Status for behandlede og igangværende sager i 2022. 

Indstilling 

Til orientering 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

Sagen uddybet 

Der har været en sag til behandling i 2022. Navn på virksomheden er fjernet her i referatet af hensyn til 
offentliggørelsen på RARs hjemmeside. Virksomheden varslede det regionale arbejdsmarkedsråd om afske-
digelser i henhold til varslingsloven den 30. maj 2022 i forbindelse med lukning af virksomheden. 81 medar-
bejdere blev opsagt, og AMK Øst afsluttede sagen den 2. juni 2022.  

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

Bilag 

Ingen bilag 
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8. Eventuelt 

Bemærkninger 

Socialfonden Plus: 

Jobcentret oplyste, at Regionskommunen nu har fået regional indstillingsret.  

AMK bemærkede, at det mellem de 2 RAR og de respektive regioner i hhv. Hovedstaden og Sjælland er aftalt, 
at RAR høres tidligt i processen i forbindelse med fastlæggelsen af temaer og dermed den strategiske priori-
tering af socialfondsmidlerne, men at rådene ikke skal tage stilling til de enkelte projekter – de orienteres 
blot om disse. 

EnergiØ Bornholm: 

Det blev drøftet, om/hvordan lærlingeklausuler i forbindelse med udbuddet omkring Femern-byggeriet til-
svarende kan komme på tale i forbindelse med energiøen. RAR kan evt. rette henvendelse til det politiske 
system.   
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