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0. Tema: Jobordrer og samarbejde med virksomheder om arbejdskraft i Ikast-Brande Kommune 

Kl. 11.00  Byrådssalen 

Tema: Jobordrer og samarbejde med virksomheder om kvalificeret arbejdskraft 

Indledning v. Klaus Helmin-Poulsen 

Jobordrer og samarbejde med virksomhederne, v. Charlotte Gye Sørensen 

 pilotprojekt om styrket jobformidling 

 nye veje, facilitering af mødet mellem virksomhed og jobsøgere 

 nye redskaber – videofortællinger  
 

Rekrutteringsbehov og samarbejde, v. virksomheden Mascot 

RAR drøfter udfordringer, perspektiver, og hvordan RAR kan spille ind,  

v. Klaus Helmin-Poulsen 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 12.30  Rådsmøde 

Bilag:  0.1 Guide i god virksomhedsservice, STAR 2022 

 Der er efter mødet udsendt slides til RAR-medlemmer, suppleanter og tilforordnede 

med oplæg fra Charlotte Gye Sørensen, Christina Würtz, leder for virksomhedsservice 

i jobcentret og Maria Ganc, virksomhedskonsulent.  

1. Rådets interne forhold 

- 1.1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Sagen kort: Rådet godkender dagsordenen til mødet. 

Indstilling: Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen. 

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 

Sagsfremstilling: Dagsordenen er udarbejdet af sekretariatet efter formandskabets beslutninger på mø-

det den 4. januar.  

Bilag: Intet bilag til punktet. 

- 1.2. Referater (O) 

Sagen kort: Referater fra seneste råds- og formandskabsmøder lægges frem til orientering. 

Indstilling: Det indstilles, at referaterne tages til efterretning.  

Beslutning Referaterne blev taget til efterretning. 

Sagsfremstilling: Referat fra rådsmødet den 21. september 2022 er offentliggjort på hjemmesiden: 

https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/om-rar-vestjylland/moeder/ 

Referat fra formandskabsmødet den 4. januar 2023 vedlægges.  

https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/om-rar-vestjylland/moeder/
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Bilag: 1.2.1 Referat fra formandskabsmøde den 4. januar 2023 

- 1.3. Nyt om beskæftigelsesområdet (O) 

Sagen kort: Sekretariatet orienterer om det nye regeringsgrundlag og aftalen om nytænkning af 

beskæftigelsesindsatsen.   

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning:  Orienteringen blev taget til efterretning. Der var nogle få bemærkninger fra medlem-

merne: 

- Opmærksomhed på, at voksen- og efteruddannelserne har meget lav søgning i øje-
blikket. RAR bør fokusere på de VEU-områder, der er vigtige.  

- Formanden foreslog, at RAR spiller ind med dette på mødet i Koordinationsforum 
den 25. april.  

Sagsfremstilling: Den nye regering har nu tiltrådt 2. delaftale i aftalen om Nytænkning af beskæftigel-

sesindsatsen. Aftalen udmøntes i to lovforslag, der ikke nåede at blive fremsat før 

valget blev udskrevet i 2022. Det første indeholder bl.a. forslag om mere målrettede 

tilbud til ledige, udvidet mulighed for samtaler med ledige over video eller telefon 

samt forenklinger af administrative krav. Det forventes fremsat 25. januar og træder i 

kraft 22. marts. Det andet forventes bl.a. at indeholde forenkling af kontaktforløbet, 

mere ansvar til a-kasser og lempelse af uddannelsespålægget. Det forventes at træde 

i kraft 1.1.2024.  Sekretariatet orienterer om indholdet i de 2 lovforslag, der udmøn-

ter 2. delaftale. Desuden orienteres der om seneste nyt fra det nationale niveau.  

Bilag: Link til regeringsgrundlag: 

https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/ 

 Link til Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: 

https://www.star.dk/indsatser-og-ordninger/nytaenkning-af-beskaeftigelsesindsatsen/  

- 1.4. Årshjul og aktiviteter frem til marts 2023 (O) 

Sagen kort: RAR får en orientering om kommende aktiviteter frem mod næste rådsmøde. Der er 

udarbejdet et årshjul med en oversigt.  

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at RAR tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: Sekretariatet orienterede kort om de 8 RAR’s (sagsudvalgene) møde den 23. januar 

med SIRI og STAR om positivlisten for faglært arbejdskraft og datagrundlaget for listen. 

  

Sagsfremstilling: 2. februar: Møde i dialoggruppen om regional positivliste 

 8. februar: RAR webinar om udvikling på arbejdsmarkedet og ny strategi 

 23. februar: Møde i RAR’s sagsudvalg 

 7. marts. Kriminalforsorgens on-line møde med sagsudvalgene  

Bilag: 1.4.1 Årshjul 2023 for RAR Vestjylland. 

https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/
https://www.star.dk/indsatser-og-ordninger/nytaenkning-af-beskaeftigelsesindsatsen/
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 1.4.2 Temadrøftelser i RAR Vestjylland i 2022-2024. 

 1.4.3 Opfølgning RAR Vestjylland 

- 1.5. Kommunikation fra RAR Vestjylland (D) 

Sagen kort: Til hvert rådsmøde orienteres der om de seneste pressemeddelelser og andet. RAR 

drøfter forslag til nye pressemeddelelser og anden kommunikation.  

Indstilling: Det indstilles 

- at RAR godkender orienteringen 
- at RAR godkender forslaget til kommunikationsaktiviteter, som foreslået under 

punkt 2.2, når RAR har behandlet udkastet til strategi for 2022-26  

Beslutning: RAR godkendte orienteringen og tager stilling til kommunikationsaktiviteter under 

punkt 2.2. 

Sagsfremstilling: RAR udsender månedligt pressemeddelelser om ledighed og beskæftigelse i Vestjyl-

land. Seneste pressemeddelelse kom ud den 6. januar med ledighedstal for november 

2022. Ledigheden er steget med 379 fuldtidspersoner.  

Link til nyheder og pressemeddelelser: https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/  

Arbejdsmarkedskontoret har i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland den 12. de-
cember holdt et webinar under overskriften: Energikrisen - kan vi hjælpe virksom-
hederne? Deltagerne var konsulenter fra erhvervsfremmesystemet, uddannelsesin-
stitutioner og beskæftigelsessystemet, som er i kontakt med virksomheder. På webi-
naret fik deltagerne en opdatering om de ordninger og muligheder, virksomheder 
kan benytte for at få hjælp til f.eks. at fastholde medarbejdere frem for at afskedige. 
Webinaret følges op af et nyt den 7. februar. Målgruppen omfatter ca. 1.700 virk-
somheder i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland.  Invitationer er sendt ud via Er-
hvervshuset og via jobcentrenes netværk. 
 
Sekretariatet planlægger en pressemeddelelse om RAR’s strategi og indsatser. Den 
sendes ud efter det planlagte RAR webinar den 8. februar. Den følges op af en pres-
semeddelelse med en case om opkvalificering i virksomhed, der arbejder med bære-
dygtighed, eller en aktivitet hvor ledige udlændinge opkvalificeres i dansk.  

Bilag: Intet bilag til punktet  

2. Tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft 

- 2.1. Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet (B) 

Sagen kort: RAR skal tage stilling til, om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet giver anledning 

til at tage konkrete initiativer. RAR skal endvidere vurdere, hvordan det nye koncept 

for overvågning af arbejdsmarkedet, RAR har bestilt, fungerer som beslutningsgrund-

lag. Sekretariatet præsenterer nyeste data på mødet. 

Indstilling: Det indstilles, at RAR godkender orienteringen og drøfter, om de seneste data giver 

anledning til særlige initiativer. 

https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/
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 Det indstilles endvidere, at RAR tilslutter sig formandskabets godkendelse af konceptet 

for at overvåge arbejdsmarkedet. 

Beslutning:  RAR godkendte orienteringen og konceptet.  

Formandskabet følger udviklingen tæt, og formanden vurderede, at man skal lidt 

længere hen på foråret, for at kunne vurdere om RAR skal ændre kurs eller tage sær-

lige initiativer. 

Sagsfremstilling: RAR har under indtryk af den aktuelt usikre situation på arbejdsmarkedet ønsket et 

beredskab, hvor man hurtigt kan tage relevante initiativer, hvis situationen kræver det. 

Beredskabet består af 3 elementer: 

- monitorere arbejdsmarkedet og orientere RAR’s formandskab 
- kontakte virksomheder proaktivt i større varslingssager og ved arbejdsfordelinger 

samt reagere på historier, der kommer fra medierne 
- øge synlighed om muligheder for virksomheder, der er i risiko for at skulle afske-

dige medarbejdere, f.eks. som følge af ordrenedgang 

Arbejdsmarkedskontoret har udviklet et nyt koncept til overvågning af arbejdsmarke-

det. Det indeholder centrale indikatorer, der er baseret på data om udviklingen i ledig-

hed, beskæftigelse, jobopslag, forgæves rekrutteringsforsøg og udviklingen i antal bor-

gere uden for arbejdsstyrken. 

Sekretariatet præsenterer på mødet slides med de data om arbejdsmarkedet, der ind-

går i konceptet. 

RAR’s formandsskabet får med det nye koncept en månedlig orientering og vurderer, 

om indikatorerne giver RAR anledning til at tage særlige initiativer. Formandskabet 

får orienteringen medio måneden. Det er afpasset efter, hvornår der er flest nye data 

til rådighed. Formandskabet har besluttet, at man i den konkrete situation vil vur-

dere, hvornår man orienterer om, hvilke beslutninger der eventuelt træffes på vegne 

af RAR. 

Formandskabet har på mødet den 4. januar fået de seneste data og godkendt overvåg-

ningskonceptet. Formandskabet vurderer, at der er en opbremsning i gang på arbejds-

markedet i Vestjylland. Et stigende antal varslingssager tyder på, at flere vil melde sig 

ledige hen over årsskiftet. De seneste data fra november viste, at ledigheden var steget 

med godt 14% svarende til 379 fuldtidspersoner. 

 Der lægges op til, at RAR drøfter: 

- Hvordan vurderer RAR situationen? Er der behov for særlig opmærksomhed eller 
nye initiativer? 

- Hvordan fungerer konceptet for RAR til at vurdere udviklingen på arbejdsmarke-
det? 

Baggrund  Data om ledighed kommer fra de månedlige opgørelser fra Danmarks Statistik, som 

er velkendte fra RAR’s pressemeddelelser. Derudover er der grund til at holde øje 

med data om varslinger, arbejdsfordelinger og de ugentlige tal for tilmeldte ledige. 
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Data om udvikling i langtidsledigheden indgår også, men kommer fra databasen Job-

indsats.dk fra STAR.  

Data om beskæftigelse tager udgangspunkt i de kommune- og RAR-fordelte beskæfti-

gelsestal, som opdateres månedligt på Jobindsats.dk. Desuden indgår de sæsonkorri-

gerede beskæftigelsestal i vurderingen. De opgøres dog kun på landsplan.  

Data om jobordrer kommer ind fra Jobindsats.dk, hvor man kan følge udviklingen i 

antallet af stillinger. Det er ofte en meget tidlig indikator på, hvordan beskæftigelsen 

udvikler sig. 

Data om rekrutteringssituationen. De primære datakilder er den kvartalsvise rekrut-

teringssurvey og den halvårlige arbejdsmarkedsbalance fra STAR. Arbejdsmarkeds-

kontoret har adgang til baggrundsdata, som gør det muligt at belyse specifikke 

rekrutteringsudfordringer. Det kan for eksempel være en enkelt stillingsbetegnelse 

eller en branche. 

Data om antallet af ydelsesmodtagere, der ikke er jobparate og derfor ikke indgår i 

ledighedsstatistikken, kommer også fra Jobindsats.dk.  

Videre proces:  Fremover modtager formandsskabet en gang om måneden en rapport om den aktu-

elle udvikling på arbejdsmarkedet. I rapporten fremhæves særligt, hvis der er indika-

torer, som viser en ny eller forstærket udvikling. Formandskabet vurderer i den kon-

krete situation, hvornår man orienterer RAR om, hvilke beslutninger der eventuelt 

træffes på vegne af RAR. 

Formandsskabet vurderer også, om de aktuelle resultater giver anledning til, at man 

orienterer samarbejdspartnere eller pressen om udviklingen. 

Bilag: Intet bilag til punktet. 

- 2.2. RAR Vestjyllands strategi 2022-26 og indsatser 2022-23 (B) 

Sagen kort: RAR skal tage stilling til udkast til en strategi for sin 4-årige rådsperiode. Desuden skal 
RAR tage stilling til et forslag med en oversigt, der præsenterer de konkrete indsat-
ser, man vil arbejde med i det kommende år. Punktet indledes med en fælles drøf-
telse af udkastet til strategi i plenum. Derefter drøfter RAR i grupper forslag til indsat-
ser i det kommende år.  

Indstilling: Det indstilles: 

- at RAR godkender udkastet til strategi 2023-24  
- at RAR godkender oversigten med indsatser 
- at RAR godkender forslaget til proces- og formidlingsplan for strategien 

Endvidere indstilles det, at sekretariatet indarbejder eventuelle ændringer og tilføjel-

ser, som RAR beslutter i sin drøftelse af strategi og indsatspapir.  

Beslutning: RAR godkendte forslaget til strategi og indsatser. Endvidere godkendte RAR de fore-
slåede aktiviteter til at formidle og udbrede strategien. Det blev besluttet, at RAR’s 
strategi/indsatser i 2023 tages op igen på mødet i juni. Her får RAR en status og for-
holder sig til, om indsatserne skal suppleres eller justeres. 



RAR Vestjylland, 26. januar 2023 

  8 
 

Fra gruppearbejdet om indsatserne kom der følgende indspil:  

Gruppe 1: Hvor vurderer I, RAR kan gøre den største forskel på området ’Job og kvali-
ficeret arbejdskraft’ i 2023? 

Der skal fokus på de kompetencer, der kræves i den grønne omstilling, det gælder 
både produktion og administration. Der skal opmærksomhed på: 

- at ledige omskoles til grøn omstilling, f.eks. tekstilindustri, fjernvarme, miljø/vand 
og anden forsyning m.v. Den regionale positivliste skal afspejle dette. Der kan være 
behov for analyser eller anden afdækning af dette. 

- de puljemidler, der kommer fra erhvervshusene  
- at bryde vanetænkning ved rekruttering og tænke diversitet og substitution 
- at videndele de gode cases 
- at få alle unge med, et godt eksempel er ’Lederalliancen’ (CABI og Lederne) 

 Gruppe 2: Hvor vurderer I, RAR kan gøre den største forskel med en indsats i ’Flere 
ind i arbejdsstyrken’ i 2023?  

 Der er mange grupper uden for arbejdsstyrken, unge, personer med funktionsned-
sættelse m.v. Det er vigtigt, at RAR deler viden om de gode modeller og de gode ek-
sempler til at få dem ind i arbejdsstyrken. Hvordan får vi det bragt videre?  

- Det der virker, det skal ud til andre. F.eks. Jobsporet i Ikast-Brande 
- Få de gode historier omsat til journalistisk form 
- Vi skal have det i hånden, noget vi kan tage med hjem og præsentere 
- Vigtigt, at nogen kan tage ud og lave historien 

Gruppe 3: Hvilke emner ser I som særligt væsentlige i 2023 i dialogen med de politi-
ske aktører? 

- Videndeling og at gøre RAR synlig er vigtigt  
- Den viden, der er kommunalpolitisk, kan RAR understøtte og supplere. Her bør vi 

styrke videndelingen  
- Formandskabet arbejder på forslag til et halvdagsseminar med de politiske udvalg 

i kommunerne. Datoen fremgår senere i dagsordenen 
- Kommunikation generelt bør have opmærksomhed. Sekretariatet arbejder en del 

med formidling og kommunikation og tager overvejelsen med om yderligere jour-
nalistiske kompetencer  

Der er flere midler på beskæftigelsesområdet ud over de faste midler. RAR kan un-
derstøtte opmærksomhed f.eks. på fonde, hvor arbejdsgivere betaler ind  

RAR skal øve sig i en fremsynet dagsorden, f.eks. være opmærksom på EU-lovgivning 

Sekretariatet samler bemærkningerne fra gruppearbejdet som et internt sidepapir, 
der godkendes af formandskabet. I papiret kan f.eks. også indgå et overblik over de 
kontakter og kommunikationskanaler, RAR/AMK Midt-Nord allerede benytter. Her-
under hvilke faste kontakter og kanaler, vi benytter til at komme ud med budskaber.  

Sagsfremstilling: Forslaget er baseret på drøftelser og opsamlinger fra RAR’s strategiseminar. I forsla-
get lægges der op til, at RAR Vestjylland udpeger 4 strategiske pejlemærker, man vil 
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arbejde med som svar på de væsentligste udfordringer på arbejdsmarkedet. De 4 pej-
lemærker udspringer af drøftelserne på strategiseminaret.  
 

 Det omskiftelige arbejdsmarked 

 Job og kvalificeret arbejdskraft 

 Flere ind i arbejdsstyrken 

 Samspil med politiske aktører 
 

 Med ’Det omskiftelige arbejdsmarked’ tematiserer RAR usikkerheden om, hvordan ar-
bejdsmarkedet vil udvikle sig som følge af energikrise og inflation. RAR vil overvåge 
udviklingen og handle. Under ’Job og kvalificeret arbejdskraft’ understreger RAR sin 
kerneopgave med at sikre virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Den strategiske til-
gang er, at fokusere på fag- og brancheområder med de største udfordringer. RAR vil 
dog også tage i betragtning, om man har beskæftigelsespolitiske instrumenter til at 
gøre en forskel. Strategiens tredje pejlemærke betoner den særligt påtrængende ud-
fordring i Vestjylland ’Flere ind i arbejdsstyrken’. RAR peger på at få flere udsatte grup-
per ind på arbejdsmarkedet og på at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. 
Endelig understreger RAR nødvendigheden af et bredt ’Samspil med politiske aktører’ 
for at kunne løse arbejdsmarkedets udfordringer.  

 Strategipapirets grundlag er RAR’s drøftelser i juni og RAR’s arbejde på seminaret i 
september, herunder opsamlingerne fra de to dage.  

 Pejlemærket ‘Det omskiftelige arbejdsmarked’ fik ikke meget selvstændig opmærk-
somhed på seminaret, men indgik flere gange i de holdninger og synspunkter, der kom 
frem. Det er blevet endnu mere aktuelt siden, og RAR har besluttet et koncept, hvor 
man følger udviklingen på arbejdsmarkedet tæt og har et beredskab, der f.eks. rykker 
ud ved større varslingssager. 

 På seminaret var mange også optaget af, at RAR skal være synlig, kommunikere på 
flere platforme og være kendt som en stærk, regionalpolitisk aktør og samarbejdspart-
ner. Kommunikationsindsatsen er ikke i sig selv tematiseret i strategien. Den er dog 
indlysende et vigtigt redskab og middel for RAR til at bære indsatser og aktiviteter 
igennem og vise resultaterne af RARs arbejde. Derfor er ’Kommunikation fra RAR’ et 
fast punkt på rådsmøder. 

 Indsatser 2022-23 

 Som tillæg til strategien er der på sidste side et afsnit ’Indsatser og aktiviteter i RAR 
Vestjylland 2022-23’. I tillægget kan man se, hvilke konkrete indsatser, RAR vil gen-
nemføre på 1-1½ års sigt. Tillægget er tænkt som et dynamisk papir. Hvis situationen 
på arbejdsmarkedet ændrer sig, og RAR beslutter sig for nye initiativer eller priorite-
rer indsatser anderledes, bliver det redigeret. Det foreslås derfor, at RAR halvårligt 
forholder sig til indsatserne i tillægget.  

 Formandskabets indstilling 
Formandskabet behandlede strategien på sit møde den 4. januar og var overordnet 



RAR Vestjylland, 26. januar 2023 

  10 
 

tilfreds med udkastet. Det blev noteret, at strategipapiret afspejler de væsentligste 
drøftelser og konklusioner på strategiseminaret. Formandskabet lagde samtidig vægt 
på, at strategien åbner for en dynamisk tilgang, idet afsnittet ’Indsatser og aktiviteter’ 
tages op halvårligt i RAR eller ad hoc, hvis der opstår nye situationer, som kræver 
RAR’s opmærksomhed. 

 Formandskabet ønsker fremover at kommunikere nye indsatser eller initiativer fra 
RAR, således at der altid er en tydelig kobling til strategien. 

 Formandskabet havde enkelte bemærkninger, som sekretariatet har indarbejdet. 
  

Baggrund: RAR Vestjylland konstituerede sig på mødet den 9. juni og besluttede ved samme lej-
lighed at indlede arbejdet med at udforme en strategi for rådsperioden 2022-26.
  

Videre proces: Når RAR har godkendt strategien formidler sekretariatet den i samarbejde med for-
mandskabet. Der planlægges:  
- webinar, 8. februar, om situationen på arbejdsmarkedet og RAR’ strategiske svar 
- nyhedsbrev/pressemeddelelse til samarbejdspartnere og medier, der sendes ud 

efter webinaret. Den følges op af en pressemeddelelse med en case om opkvalifi-
cering i virksomhed, der arbejder med bæredygtighed, eller en aktivitet hvor ledige 
udlændinge opkvalificeres i dansk.  

- ’pakke’ til RAR-medlemmer, så man kan præsentere strategien på slides, LinkedIn-
profiler m.v. 

- RAR’s strategi præsenteres i på relevante møder med samarbejdspartnere  

 RAR følger op på strategien på junimødet, hvor rådet får en status på indsatser og 
forholder sig til, om de skal justeres.  

Bilag 2.2. Strategi RAR Vestjylland 2022-26 og indsatser 2023   

- 2.3. Status på virksomhedsrettede indsatser og prioritering af VEU-indsats i 2023 (B) 

Sagen kort:  Arbejdsmarkedskontoret giver en status på de virksomhedsrettede indsatser, RAR be-

sluttede at tildele særlig opmærksomhed i 2. halvår 2022.  

 RAR tager desuden stilling til, hvilke erhvervsgrupper/fagområder man vil udpege til 

VEU-indsats i 2023. Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag med data om efterspørg-

sels- og rekrutteringssituationen, som fremgår af sagsfremstillingen.  

Punktet indledes med et oplæg fra Lone Heise, AMK Midt-Nord. Herefter følger et op-

læg fra Lise Poulsen, AMK Midt-Nord om rekrutteringsinitiativer. Dette oplæg er knyt-

tet til punkt 2.4. Status på særlig mangel- og rekrutteringsindsats.  

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at RAR tager orienteringen om status på virksomhedsrettede 

aktiviteter til efterretning 

Sekretariatet indstiller, at RAR udpeger følgende erhvervsgrupper til VEU-indsats i 

2023: 
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- Industriel produktion 
- Jern, metal og auto 
- Sundhed, omsorg og personlig pleje 
- Pædagogisk, social og kirkeligt arbejde 
- Bygge og anlæg 
 
Det indstilles endvidere,  
- at der på tværs af erhvervsgrupperne er fokus på grøn omstilling og digitalisering 

i VEU-indsatsen  
- at RAR følger udviklingen på arbejdsmarkedet og justerer fokus for indsatsen, hvis 

det er hensigtsmæssigt 

Beslutning:  Formanden konkluderede, at RAR kan godkende indstillingerne til punktet, herunder 

de overordnede områder, der er indstillet til VEU-indsats. Formanden understregede, 

at RAR vil følge udviklingen og justere indsatsen, hvis situationen ændrer sig. 

Forud havde RAR en drøftelse, hvor følgende bemærkninger kom frem:  

Der var undren over, at pædagogisk assistent ikke er med i udpegning af stillingsbe-

tegnelserne, når der er mangel på det pædagogiske område. RAR bør være opmærk-

som på, at ledige assistenter kan være den arbejdskraft, der kommer i spil, når pæda-

gogstillinger ikke kan besættes. 

 I VEU indsatsen afdækker man hele det pædagogiske område, herunder også mulighe-

der for substitution med en anden type arbejdskraft end den ønskede. Formålet er 

altid, at offentlige og private virksomheder får arbejdskraft med de nødvendige kom-

petencer.  

 Der blev gjort opmærksom på et stort aktuelt og fremtidigt behov i vindmølleindustri. 

Der blev spurgt til, hvordan RAR vil sikre, at vi på forkant arbejder for at sikre industrien 

arbejdskraft?  

 De 2 erhvervsgrupper Industriel produktion og Jern, metal og auto dækker også vind-

mølleindustrien. Den kan således være omfattet af VEU-indsatsen, når branchen eller 

virksomheder har et aktuelt behov for rekruttering eller opkvalificering, som ikke 

umiddelbart kan løses af eksempelvis jobcentre eller uddannelsesinstitutioner. 

Sagsfremstilling: RAR Vestjylland besluttede på sit møde i juni 2022 at udpege 6 virksomhedsrettede 

indsatser, som man særligt ville følge. Under dette punkt får RAR en mundtlig status 

på indsatserne og en orientering om de fremadrettede perspektiver samt udvikling i 

indsatserne. 

 I 2022 har RAR’s VEU-indsats fokuseret på brancherne Bygge og anlæg og Industri 

samt de mere afgrænsede områder: salg, inden for branchen Handel, og social- og 

sundhedsområdet inden for branchen Sundhed og socialvæsen. 

Udpegning af områder til VEU-indsatsen baseres nu på data for erhvervsgrupper 

Siden RARs seneste udpegning af fokusområder, primo 2022, har Styrelsen for ar-

bejdsmarked og rekruttering (STAR) udviklet datagrundlaget, således at forgæves re-

krutteringer ikke alene opgøres på brancher men også på erhvervsgrupper. Brancher 
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er grupper af beslægtede virksomheder, mens erhvervsgrupper dannes af beslæg-

tede stillingsbetegnelser.  

Kvaliteten af data er bedre, når forgæves rekrutteringer opgøres på erhvervsgrupper. 

Samtidig er der en entydig sammenhæng mellem erhvervsgrupper og stillingsbeteg-

nelser, så det er muligt at identificere de stillingsbetegnelser, der særligt bidrager til 

en høj forgæves rekrutteringsrate i en erhvervsgruppe. Sekretariatets indstilling til 

fokus for VEU-indsatsen tager derfor udgangspunkt i data for erhvervsgrupper. 

Forslag til udpegning af erhvervsgrupper 

RARs udpegning af fokusområder for VEU-indsatsen gælder som udgangspunkt for 

året 2023. Ved indgangen til året er der imidlertid betydelig usikkerhed om udviklin-

gen på arbejdsmarkedet. De økonomiske konjunkturer påvirker den generelle efter-

spørgsel. Nogle områder påvirkes umiddelbart og markant af konjunkturudviklingen, 

mens andre er mindre følsomme. Sekretariatet vurderer derfor, at RAR med fordel 

kan følge udviklingen på arbejdsmarkedet tæt og løbende vurdere, om der skal juste-

res i fokusområderne for VEU-indsatsen. 

Den seneste opgørelse af rekrutteringssituationen på landsplan og i de otte RAR-om-

råder er fra december 2022. Opgørelsen er baseret på stillinger, som er søgt besat i 

perioden marts 2022 til august 2022. Opgørelsen viser, hvor stor en andel af rekrut-

teringsforsøgene, der har resulteret i, at stillingen enten ikke er blevet besat eller er 

blevet besat med en profil uden de ønskede kompetencer. Andelen opgøres i procent 

og benævnes den forgæves rekrutteringsrate. I den seneste opgørelse er den forgæ-

ves rekrutteringsrate i Vestjylland på 29%. Den er faldet væsentligt siden december 

2021, hvor den var på 40%. 29% er dog fortsat et relativt højt niveau. 

Erhvervsgrupperne Industriel produktion og Jern, metal og auto har begge en høj 

forgæves rekrutteringsrate, henholdsvis 43% og 33%. I Industriel produktion er der 

primært forgæves rekrutteringer på to stillingsbetegnelser – operatør, jern og metal 

samt produktionsmedarbejder. I erhvervsgruppen Jern, metal og auto er de forgæves 

rekrutteringer fordelt på lidt flere stillingsbetegnelser – smed, mekaniker, klejnsmed, 

industritekniker og svejser.  

Erhvervsgrupperne Sundhed, omsorg og personlig pleje og Pædagogisk, socialt og 

kirkeligt arbejde dækker tilsammen en række kernefunktioner inden for velfærdsom-

rådet. Førstnævnte har en høj forgæves rekrutteringsrate på 43%. Der er særlig 

mange forgæves rekrutteringer på stillingerne social- og sundhedsassistent, social- og 

sundhedshjælper samt sygeplejerske. I erhvervsgruppen Pædagogisk, socialt og kirke-

ligt arbejde er den forgæves rekrutteringsrate lav med blot 9%. De forgæves rekrut-

teringer i erhvervsgruppen ses primært på det pædagogiske område – herunder stil-

lingsbetegnelserne pædagog, socialpædagog og pædagogmedhjælper. 

Erhvervsgruppen Bygge og anlæg har – med 27% – en forgæves rekrutteringsrate 

omkring gennemsnittet for alle erhvervsgrupper. Der er et mindre antal stillinger 

med en del forgæves rekrutteringer – herunder maskinfører, elektriker, specialarbej-

der inden for byggeri og jord og beton, vvs-installatør samt gulvlægger. 

Oversigt. Erhvervsgrupper, der indstilles med tilhørende stillingsbetegnelser 
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Industriel produktion 
Operatør, jern og metal 
Produktionsmedarbejder 
 
Jern, metal og auto 
Smed 
Mekaniker 
Klejnsmed 
Industritekniker 
Svejser 
 
Sundhed, omsorg og personlig pleje 
Social- og sundhedsassistent 
Social- og sundhedshjælper 
Sygeplejerske 
 
Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde 
Pædagog 
Socialpædagog 
Pædagogmedhjælper 
 
Bygge og anlæg 
Maskinfører 
Elektriker 
Specialarbejder, byggeri 
Specialarbejder, jord og beton 
Vvs-installatør 
Gulvlægger 
 

Grøn omstilling og digitalisering er, som RAR fremhæver i strategien, tværgående 

kompetencebehov på alle 5 fokusområder. Det betyder, at man i VEU-indsatsen altid 

inddrager behovet for kompetencer til grøn omstilling og digitalisering, når man af-

dækker rekrutteringsbehovet på et fagområde eller for en branche.  

Erhvervsgrupperne Hotel, restauration, køkken og kantine og Transport, post, lager- 

og maskinførerarbejde behandles særskilt under punkt 2.4. 

Baggrund:  RAR udpeger fokusområder for VEU-indsatsen for det kommende år på møderne i 

januar. De gælder som udgangspunkt hele året. AMK Midt-Nord sætter indsatser i 

gang på de udpegede områder, men kan også arbejde med andre områder, hvis der 

er virksomheder med konkrete rekrutteringsbehov. 

Videre proces: Arbejdsmarkedskontoret afdækker behov og operationaliserer indsatsen på de områ-

der, RAR udpeger. På flere områder er der allerede et arbejde i gang, som fortsætter. 

Sekretariatet orienterer løbende RAR om indsats og resultater. 

Bilag: STAR’s rekrutteringssurvey, december 2022 

https://star.dk/media/21838/rekrutteringssurvey-december-2022.pdf 

https://star.dk/media/21838/rekrutteringssurvey-december-2022.pdf
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Vores arbejdsmarked. Forgæves rekrutteringsrater fordelt på erhvervsgrupper, s. 8  

https://jobindsats.dk/rapportbank/monitorering-af-arbejdsmarkedet/vores-arbejds-

marked/ 

- 2.4. Status på særlig mangel- og rekrutteringsindsats og prioritering af indsats i 2023 (B) 

Sagen kort:  RAR skal beslutte, om man vil videreføre eller justere fokusområderne i den særlige 

indsats med at afhjælpe mangel på arbejdskraft. RAR har hidtil prioriteret, at indsatsen 

er rettet mod transport-, hotel og restaurations- samt rengøringsområdet.  

Indstilling: Sekretariatet indstiller:  

- at RAR tager orienteringen på mangel- og rekrutteringsindsatsen til efterretning 
- at RAR på grundlag af nye data prioriterer den særlige mangelindsats i erhvervs-

gruppen Hotel, restauration, køkken og kantine, herunder også rengøring 
- at RAR fortsætter og følger op på de aktiviteter, der allerede er sat i gang i 2022 i 

erhvervsgruppen Transport, post, lager- og maskinførerarbejde. Der sættes ikke 
nye initiativer i gang medmindre, der viser sig større, konkrete rekrutteringsbehov  

- at RAR tager initiativ til nye indsatser, hvis der viser sig konkrete behov på arbejds-
markedet 

Beslutning:  RAR tiltrådte indstillingerne. 

Sagsfremstilling: Status på mangel og rekrutteringsindsatsen  

I forbindelse med trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft valgte RAR at fokusere 

på transport-, hotel og restaurations- samt rengøringsbranchen, fordi andelen af for-

gæves rekrutteringer i de tre brancher var meget høj ved årsskiftet 2021-22. De 2 

rekrutteringskonsulenter har i det forløbne år fået et godt indblik i de kort- og langsig-

tede problemer, der knytter sig til at rekruttere arbejdskraft på de tre områder. Kon-

sulenterne har arbejdet sammen med flere forskellige parter om rekrutterings- og op-

kvalificeringsforløb og har prøvet nye metoder af til at løse behovet for arbejdskraft. 

Status ultimo 2022  

Transport. I efteråret 2022 viste Arbejdsmarkedskontorets afdækning af branchen, at 
10 busselskaber i Midt- og Vestjylland havde behov for 40-50 buschauffører. I samar-
bejde med 6 jobcentre; Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Herning, Skive samt lokale 
a-kasser er der etableret løbende optag til opkvalificeringsforløb for ledige til bus-
chauffør. Alle jobcentre i Vestjylland bidrager til forløbene. I 2023 er Arbejdsmar-
kedskontoret i gang med at afdække behovet for buschauffører generelt og behovet 
for elever. Blandt andet kontaktes Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommu-
nerne. Busselskaberne har endvidere set en mulighed for at finde kandidater, der kan 
arbejde færre timer.  
 
I 2023 samarbejder arbejdsmarkedskontorerne i hele landet på at hjælpe branchen, 
dels med opkvalificering af egnede kandidater, dels med at finde nye målgrupper, der 
kan være kandidater til at komme ind i branchen.  
 
Som det vil fremgå, er der dog betydeligt færre forgæves rekrutteringer i branchen 
ved indgangen til 2023 end i 2022. 

https://jobindsats.dk/rapportbank/monitorering-af-arbejdsmarkedet/vores-arbejdsmarked/
https://jobindsats.dk/rapportbank/monitorering-af-arbejdsmarkedet/vores-arbejdsmarked/
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Hotel- og restaurationsbranchen har overstået en travl julesæson, hvor man som 

vanligt også har haft et øget rekrutteringsbehov. På grund af stigende energipriser og 

inflation, er branchen i øjeblikket mere tilbageholdende med at rekruttere.  

Frem mod højsæsonen er Arbejdsmarkedskontoret i gang med at afdække rekrutte-

ringsbehovet. Der ligger i forvejen et par større Jobservice-Danmark aftaler med fe-

riehus- og udlejningsbureauer om at rekruttere til branchen i Vestjylland og til hele 

landet. I 2022 blev der arrangeret on-line møder med virksomhederne og Arbejds-

markedskontorerne i hele landet for at skabe godt samspil om rekrutteringsopgaven. 

Kontoret har jævnligt kontakt med virksomhederne via Jobservice Danmark afta-

lerne, men der rækkes også ud til andre virksomheder. 

I Vestjylland forventes rekrutteringerne til branchen fortrinsvist at ligge på rengø-

ringsassistenter, serviceteknikere og ferierådgivere. Også match-arrangementet, som 

RAR holdt i efteråret 2022, hjalp virksomheder med at kunne rekruttere ukrainske 

borgere ind i denne branche. Da den i Vestjylland traditionelt har et ret stort rekrut-

teringsbehov til sæsonen, koordinerer Arbejdsmarkedskontoret med jobcentrene, at 

man får afstemt virksomhedernes behov for bestemte profiler og at jobordrer spre-

des til jobcentre i en større geografi.      

Større rekrutteringsopgaver i flere brancher deles fortsat i de nord- og midtjyske net-

værk, som blev etableret med jobcentrene i 2022. Netværkene, der drives af Arbejds-

markedskontor Midt-Nord, understøtter i stigende grad også indsatser for at få bor-

gere længere væk fra arbejdsmarkedet i job. Efterspørgslen betyder, at Arbejdsmar-

kedskontoret i regi af netværkene har sat rekrutterings- og opkvalificeringsforløb i 

gang både inden for transport, hotel/restauration/turisme og andre områder. 

 Datagrundlag og forslag til fagområder i den særlige mangelindsats i 2023 

I 2022 har RAR mangelindsatsen været på Transport og Hoteller og restauranter, in-

klusiv rengøring.  

Sekretariatet har i indstillingen af områder til mangelindsats taget udgangspunkt i 

erhvervsgrupper frem for brancher. 

Den seneste opgørelse af rekrutteringssituationen på landsplan og i de otte RAR-om-

råder er fra december 2022. Den forgæves rekrutteringsrate som helhed er i Vestjyl-

land på 29%. Den er faldet væsentligt siden december 2021, hvor den var på 40%. 

29% er dog fortsat et relativt højt niveau. 

Erhvervsgruppen Hotel, restauration, køkken og kantine har – med 62% – den høje-

ste forgæves rekrutteringsrate blandt alle erhvervsgrupper i Vestjylland. Der er dog 

kun to stillingbetegnelser i erhvervsgruppen, køkkenmedhjælper og tjener, hvor der 

er registreret forgæves rekrutteringer. Stillingsbetegnelserne i erhvervsgruppen er 

tæt knyttet til branchen Hoteller og restauranter, som var fokusområde for indsat-

sen i 2022. Den omfattede dog også rengøring. Den forgæves rekrutteringsrate i er-

hvervsgruppen Rengøring, ejendomsservice og renovation er – med 17% – forholds-

vis lav. Isoleret set er der imidlertid et stort antal forgæves rekrutteringer på stillings-

betegnelsen rengøringsassistent.  
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I 2022 var branchen Transport ligeledes et fokusområde. Branchen er tæt knyttet til 

erhvervsgruppen Transport, post, lager- og maskinførerarbejde, som i den seneste 

opgørelse har en forgæves rekrutteringsrate på 20%, hvilket er under gennemsnittet 

for alle erhvervsgrupper. I 2022 har der været fokus på buschauffører, og sekretaria-

tet vurderer, at der fortsat kan være et behov i 2023. Aktuelt gennemfører AMK 

Midt-Nord en afdækning af behovet for chauffører til godstransport. Data tyder dog 

indtil videre på, at behovet for en mangelindsats i erhvervsgruppen Tranport, post, 

lager- og maskinførerarbejde vil være mindre i 2023 end i 2022.  

Oversigt – erhvervsgrupper med tilhørende stillingsbetegnelser, der indstilles 

Hotel, restauration, køkken og kantine 
Køkkenmedhjælper 

Tjener 

 

Rengøring, ejendomsservice og renovation 

Rengøringsassistent 

 

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde 

Ingen specifikke stillingsbetegnelser 

 

Videre proces:  På baggrund af RARs beslutninger justerer og operationaliserer Arbejdsmarkedskon-

toret indsatsen i 2023. RAR kan på kommende RAR-møder beslutte, at indsatsen skal 

justeres – afhængigt af, hvordan rekrutteringssituationen udvikler sig.  

Baggrund: Med trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft fra efteråret 2021 blev det besluttet 

at afsætte 5 mio. kroner årligt i 2022 og 2023. Det er midler, RAR kan anvende til ind-

satser målrettet brancher, som her og nu efterspørger arbejdskraft. De blev udmøntet 

i nye stillinger som rekrutteringskonsulenter i arbejdsmarkedskontorerne. 2 blev ansat 

i AMK Midt-Nord. Indsatserne supplerer VEU-indsatsen og tilfører et øget fokus på at 

afhjælpe rekrutteringsudfordringer på den korte bane.  

Bilag STAR’s rekrutteringssurvey, december 2022 

https://star.dk/media/21838/rekrutteringssurvey-december-2022.pdf 

Vores arbejdsmarked. Forgæves rekrutteringsrater fordelt på erhvervsgrupper, side 8 

https://jobindsats.dk/rapportbank/monitorering-af-arbejdsmarkedet/vores-arbejds-

marked/  

- 2.5. Den regionale uddannelsespulje – prioritering af stillingsbetegnelser (B) 

Sagen kort:  RAR Vestjylland skal inden 1. april godkende kurser til positivlisten, der regulerer bru-

gen af den regionale uddannelsespulje. Forinden udpeger RAR stillingsbetegnelser fra 

arbejdsmarkedsbalancen, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor der forventes 

mange jobåbninger inden for 6 måneder. Stillingsbetegnelserne bliver lagt til grund for 

de kurser, der skal på positivlisten.  

Indstilling: Det indstilles, at RAR Vestjylland godkender de foreslåede 24 stillingsbetegnelser som 

grundlag for positivlisten.  

https://star.dk/media/21838/rekrutteringssurvey-december-2022.pdf
https://jobindsats.dk/rapportbank/monitorering-af-arbejdsmarkedet/vores-arbejdsmarked/
https://jobindsats.dk/rapportbank/monitorering-af-arbejdsmarkedet/vores-arbejdsmarked/
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Beslutning:  RAR godkendte indstillingen.  

RAR pegede i sin drøftelse på, at sekretariatet skal være opmærksom på følgende, når 

man udarbejder forslag til den regionale positivliste:  

- At inddrage den aktuelle kortlægning af arbejdskraftbehovet i forsyningssektoren, 
som Danva m.fl. gennemfører.  

- At sikre, at der er mulighed for ledige for at få kurser, hvor man tilegner sig tekniske 
kompetencer i de prioriterede erhvervsgrupper  

- At sikre, at der er en tæt kobling mellem RAR’s prioritering af JobVEU indsatsen og 
de kurser, der indgår på positivlisten.  

Sagsfremstilling: Positivlisten består af korte, erhvervsrettede kurser hvor kommunerne kan få dækket 

80 procent af driftsudgifterne, når de køber kurser. RAR Vestjylland prioriterer den 

regionale liste på grundlag af stillingsbetegnelser i arbejdsmarkedsbalancen, hvor der 

er mangel på arbejdskraft, eller hvor der forventes mange jobåbninger. 

Det indgår bl.a. i RAR Vestjyllands vurdering: 

- om kurserne understøtter de områder, RAR har udpeget til VEU-indsats 
- om kurserne indeholder de kompetencer, virksomheder efterspørger 
- om ledige med et kort, erhvervsrettet kursus øger egne muligheder for at få job 

 Beslutning om valg af stillingsbetegnelser 

Sekretariatet indstiller 24 stillingsbetegnelser fra den aktuelle arbejdsmarkedsbalance. 

De 24 stillingsbetegnelser fremgår af tabellen herunder.  
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I 16 af stillingsbetegnelserne er der dokumenteret mangel på arbejdskraft eller para-

doksproblemer. Otte stillingsbetegnelser fra kategorien ’gode beskæftigelsesmulig-

heder’ er medtaget. Det er stillinger, hvor der er registreret forgæves rekrutteringer, 

og hvor der samtidig forventes mange jobåbninger. 

Videre proces Når RAR Vestjylland har prioriteret stillingsbetegnelserne, er næste skridt: 

- Data fra STAR’s kompetenceværktøj bidrager til at kvalificere, hvilke kompetencer 
virksomhederne efterspørger.  

- Den regionale dialoggruppe mødes 2. februar og bidrager til at kvalificere, hvilke 
kompetencer virksomhederne efterspørger samt hvilke kurser, der vil dække kom-
petencebehovene.  

- Primo februar høres uddannelsesinstitutioner, a-kasser og jobcentre om konkrete 
forslag til kurser. De foreslåede kurser vurderes ud fra RAR’s kriterier for at optage 
på positivlisten. 

- Data, der viser historisk brug af kurser, bidrager til at kvalificere, at de kurser der 
optages på listen er efterspurgte af virksomheder og kommuner. Desuden kan de 
indikere, om ledige kursusdeltagere får en rimelig beskæftigelsesgrad efter at have 
deltaget. 

- Sekretariatet udarbejder forslag til positivlisten med kurser. 
- RAR Vestjylland godkender listen på mødet d. 26. marts, hvorefter den offentlig-

gøres 1. april 2023.  

Bilag:  Intet bilag til punktet 

3. Et mangfoldigt vestjysk arbejdsmarked  

- 3.1 Regionalt samarbejde om indsatser, der kan få unge i job og uddannelse (B)  

Sagen kort:  RAR har et strategisk partnerskab med RAR Østjylland, KKR og Region Midtjylland om 

kommende initiativer, der kan understøtte indsatser for at øge andelen af unge i job 

og uddannelse. RAR tager stilling til kommende og igangværende initiativer. 

Region Midtjylland har etableret et nyt regionalpolitisk forum ’Unge udenfor’. RAR 

orienteres om, at RAR’s formandskaber i Østjylland og Vestjylland har udpeget Ann B. 

Poulsen som RAR’ernes repræsentant.   

Indstilling:  Det indstilles, at RAR tilslutter sig, at sekretariatet sammen med KKR og Region 

Midtjylland 

- arbejder videre med et opdateret katalog, der kan levere inspiration til aktører og 
virksomheder om virkningsfulde indsatser for unge  

- udarbejder forslag til et fælles arrangement, hvor parterne peger på nye veje til at 
få udsatte unge i job og uddannelse 

- forbereder en henvendelse til beskæftigelsesministeren med anbefalinger til un-
geindsatsen baseret på RAR’ernes viden- og erfaringsindsamling 

Beslutning: RAR tiltrådte indstillingerne.  
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RAR besluttede endvidere, at tage udspillet fra det regionalpolitiske forum ’Unge 

udenfor’ med til mødet i marts. Formålet er, at RAR vil forholde sig til, hvilke syns-

punkter, budskaber og forslag, man vil bringe med ind i arbejdet fra RAR Vestjylland.  

Sagsfremstilling: Flere unge skal i gang med job og uddannelse. Antallet af unge mellem 16 og 29 år, 

der hverken er i job eller uddannelse, ligger fortsat højt i Midtjylland. RAR Vestjylland 

har siden 2019 haft et godt samarbejde med Region Midtjylland, KKR Midtjylland og 

RAR Østjylland, som begge RAR ønsker at fortsætte i den nye rådsperiode. I samar-

bejdet har man holdt fælles ungetopmøder og sat fokus på, hvilke indsatser, der får 

udsatte unge i gang med uddannelse og job. 

I Vestjylland er der i jobcentrene registreret ca. 3.400 unge mellem 16 og 29 år, som 

ikke er jobparate. RAR noterer i sin strategi en stærk bekymring for disse unge, da de 

risikerer at stå uden for det fællesskab, som job, kolleger og arbejdsplads udgør. RAR 

ønsker, at flere af dem kommer til at spille en værdifuld rolle på arbejdsmarkedet, 

uanset om vejen går via uddannelse eller via virksomheder og job på få timer. Det 

kræver et godt samspil med flere aktører.  

Parternes sekretariater mødtes i september og arbejder med følgende initiativer:  
 

- fornyelse af parternes fælles katalog, der præsenterer inspirerende og virknings-
fulde ungeindsatser i Midtjylland. Der er kommet adskillige bidrag ind i efteråret 
fra kommuner, skoler m.fl. Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord er langt med at 
samle og gøre det opdaterede katalog klar til videre behandling hos parterne. Den 
nye version indeholder temaerne: 

o Stærke samarbejder med erhvervslivet  
o Gode uddannelsesrettede initiativer  
o Motiverende initiativer til erhvervsfag og velfærdsprofessioner  
o Særlige initiativer for udsatte unge 
o Tidlige initiativer for unge under 18 

 
- oplæg til et fælles arrangement for politikere og beslutningstagere i 2023 med fo-

kus på at arbejde med udfordringer i den gruppe af unge, som står uden job og 
uddannelse 

- en henvendelse til den nye beskæftigelsesminister, der peger på anbefalinger til 
ungeindsatsen baseret på viden og erfaringer fra det midtjyske samarbejde mel-
lem RAR’erne, KKR og Region Midtjylland. 
 

AMK Midt-Nord supplerer på rådsmødet med nyt fra samarbejdet.  
 
Nyt ’Regionalpolitisk forum om unge udenfor’- RAR repræsentant 

 RAR Vestjylland og RAR Østjylland har modtaget en invitation fra Region Midtjylland 
om at deltage i et nyt ’Regionalpolitisk forum om unge udenfor’. Blandt andet skal 
det nye fora finde løsninger/anbefalinger til følgende spørgsmål: 
- Hvordan får vi flere unge på offentlig forsørgelse i uddannelse eller beskæftigelse? 
- Hvordan skaber vi sammenhængende hængende indsatser på tværs af aktører – 

kommuner, region, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.v.?  
- Hvordan styrker vi overgangene fra ungdomsuddannelse til videre uddannelse el-

ler beskæftigelse?  
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- Hvordan sikrer vi bedre uddannelses- og jobmuligheder for unge med diagnoser 
eller handicap?  

Der kan udpeges en, som repræsenterer begge RAR. Formandskaberne har valgt at 

udpege Ann Poulsen, DA, som repræsentant for RAR Vestjylland og Østjylland. Det 

regionalpolitiske forum mødes 3 gange i 1. halvår 2023.  

 

Baggrund:  RAR Vestjylland har i sit hidtidige arbejde og i strategien, man arbejder med nu, lagt 

vægt på, at de unge udgør en særlig vigtig gruppe i beskæftigelsesindsatsen. Ca. 3.400 

unge mellem 16 og 29 år i Vestjylland er ikke jobparate med risiko for aldrig at blive en 

del af det fællesskab som job, kolleger og arbejdspladser betyder. RAR anser de unge 

for at være en ressource for arbejdsmarkedet, uanset om vejen går via uddannelse 

eller via virksomheder og job på få timer, der kan blive til flere. Denne udfordring er 

nærværende i hele Midtjylland. Både RAR, kommuner og Region Midtjylland har an-

svar for og interesse i, at flest mulige unge får et liv med uddannelse, job og sociale 

fællesskaber. RAR har i ’Samarbejdet om den fælles ambition på ungeområdet 

  

Videre proces: På det ordinære rådsmøde i marts fremlægges det opdaterede inspirationskatalog og 

et forslag til et arrangement for politikere og beslutningstagere med RAR’erne, KKR og 

Region Midtjylland som vært. Endvidere fremlægges et udkast til anbefalinger til mini-

steren om relevante indsatser for unge. RAR tager desuden ungetemaet op med kom-

munernes beskæftigelsespolitiske udvalgsformænd, næstformænd m.fl., når man mø-

des i maj måned.  

Endelig kan RAR inddrage Reformkommissionens anbefalinger om unge uden uddan-

nelse og job. Reformkommissionens opgave er at finde nye løsninger på kendte pro-

blemer. Dens anbefalinger om unge er endnu ikke blevet præsenteret. 

Bilag:  Intet bilag til punktet 

- 3.2 Evaluering af matchinitiativer for ukrainere og indspil til kommende indsatser (B)  

Sagen kort:  Partnerskabet om ukrainere i job (Regeringen, FH, DA, AC, KL og Dansk Regioner) bad 

i foråret 2022 De regionale Arbejdsmarkedsråd om at afvikle regionale matcharran-

gementer i hele landet, så ledige ukrainere kunne få mulighed for at møde virksom-

heder, der mangler arbejdskraft. Der er gennemført matchinitiativer i alle 3 RAR om-

råder. Desuden er der taget en række andre initiativer, som understøtter kommuner-

nes indsats med at hjælp de ukrainske flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Det beskri-

ves i sagen. I den fremadrettede indsats foreslås en datadrevet dialog med de kom-

muner, der har flest ukrainere på ydelse. 

Indstilling:  Sekretariatet indstiller, at RAR fortsat prioriterer rekrutterings- og opkvalificerings-

indsatsen for ledige ukrainere ud fra de erfaringer, man har indhentet.  

 Sekretariatet indstiller endvidere, at RAR drøfter behovet for konkrete indsatser. 

Det vurderes ikke, der er konkret behov nu, men RAR følger situationen.  
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Beslutning:  RAR tiltrådte indstillingerne. 

Sagsfremstilling: I november 2022 var 644 ukrainere med ophold efter særloven i beskæftigelse i 

Vestjylland. I uge 1, 2023, var 376 med ophold efter særloven tilmeldt som ledige på 

Jobnet i RAR-Vestjylland. I alt havde 2.101 fået ophold efter særloven i Vestjylland 

(pr. 8. januar 2023). 517 personer modtog SHO (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 

eller overgangsydelse ) i oktober 2022, heraf var 68% jobparate. Der vurderes fortsat 

at være et potentiale for, at RAR-Vestjylland kan understøtte kommunerne med at få 

flere ledige ukrainere i opkvalificering og job.  

Data kommer fra en særlig rapport på Jobindsats.dk, hvor man kan følge status for 

fordrevne ukrainere i Danmark.  

Link: Monitorering af fordrevne personer fra Ukraine (jobindsats.dk) 

Igangsatte initiativer 

Kommunerne har generelt selv taget mange initiativer målrettet ukrainere. Det gæl-

der f.eks. CV/jobsøgning, opkvalificering, mentorer, direkte match og matcharrange-

menter såvel lokale som regionale i regi af de regionale arbejdsmarkedsråd. 

RAR Vestjylland og AMK Midt-Nord har gennemført et matcharrangement i samar-
bejde med den ukrainske forening i Ringkøbing-Skjern Kommune og den private ak-
tør, der varetager den jobrettede indsats for ukrainerne. Der blev orienteret om det 
på RAR Vestjyllands møde den 21. september 2022. 

Ud over matcharrangementer har AMK Midt-Nord desuden koordineret andre typer 
af initiativer for at understøtte kommunernes Ukraineindsats. F.eks. er der afholdt et 
webinar for hele Midt- og Nordjylland om opkvalificering til SOSU-området, hvor Aar-
hus Kommune holdt et inspirationsoplæg. Der er fortsat løbende dialog med uddan-
nelsesinstitutioner og kommuner om målgruppen og mulige brancherettede initiati-
ver.  
 
Evaluering af jobmatcharrangementet i Ringkøbing den 26. september 

Jobmatcharrangementet i Ringkøbing den 26. september blev gennemført i samar-

bejde med den ukrainske forening i Ringkøbing-Skjern Kommune og virksomheden 

Public Capacity, der varetager beskæftigelsesindsatsen for de ukrainske flygtninge i 

kommunen. Arbejdsmarkedskontoret har desuden været i dialog med Ringkøbing-

Skjern erhvervsråd i planlægningen af arrangementet. 

Arbejdsmarkedskontoret var forud i kontakt med mere end 100 virksomheder i lokal-

området for at invitere dem til at deltage. De 8, som deltog på dagen, kom fra for-

skellige brancher, herunder feriehusudlejning, rengøring, vikarbureau, landbrug, re-

stauration, fremstilling og pakkeri. Der deltog ca. 100 jobsøgende ukrainere. 

RARs næstformand, Kenneth Tønning, bød velkommen. Der var en god stemning ved 

arrangementet og en ivrig dialog mellem ukrainere og virksomheder. Tolke fra Ring-

købing Skjern Kommune, Public Capacity og den ukrainske forening hjalp med at 

tolke mellem virksomheder og ukrainere.  

https://jobindsats.dk/rapportbank/monitorering-af-arbejdsmarkedet/monitorering-af-fordrevne-personer-fra-ukraine/
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Arbejdsmarkedskontoret har senest i december været i kontakt med Public Capacity. 
Ca. 16 har fået job, de fleste i virksomheder med feriehusudlejning og restaurations-
drift, en enkelt forventes at få job hos landmand. Andre job er blevet søgt af ukrainere, 
der er blevet tippet om jobåbninger af ledige, der var med på messen. I den følgende 
opsummering og anbefalinger til fremtidig indsats indgår erfaringerne fra det vestjyske 
arrangement. 

Opsummering af erfaringer 

Jobmatcharrangementerne, dialogen med jobcentre og uddannelsesinstitutioner 

samt JobVEU-indsatsen viser: 

- ukrainere er ofte afhængige af offentlig transport, hvilket kan være en barriere for 
skæve mødetider og for muligheden for at transportere sig fra bopæl til virksom-
hed/kursussted 

- ukrainere er udfordret på sproget - mange har begrænsede engelskkundskaber og 
er netop startet på danskuddannelse. De fleste virksomhederne stiller som mini-
mum krav til engelskkundskaber, hvis man ikke taler eller forstår dansk 

- mange er alenemødre, hvilket kan give udfordringer med f.eks. aften/weekendar-
bejde 

- ukrainere har svært ved at se sig selv i længerevarende uddannelsesforløb, da op-
holdstilladelsen kun varer i 2 år. Mange har desuden efterladt ægtefælle og andre 
familiemedlemmer i hjemlandet 

- efter afsluttede jobmatcharrangementer er det vigtigt, at jobcentrene følger op på 
den kontakt, der er etableret mellem borger og virksomhed 

Forslag til den fremadrettede indsats og dialogen med kommuner og jobcentre 

Arbejdsmarkedskontoret foreslår, at man tager kontakt til integrationsafdelingerne i 

de jobcentre, som har flest ledige ukrainere tilbage på ydelse for at drøfte relevante 

rekrutterings – og opkvalificeringsindsatser. Det vil også være et tema at koordinere 

med nabokommuner.  

Dialogen med jobcentrene bør tage udgangspunkt i data om ukrainernes jobønsker 

og data om brancher, der har den største mangel på arbejdskraft i lokalområdet. 

De konkrete indsatser bør ramme ind i brancher, hvor der er akut behov for arbejds-

kraft. Det vil sikre størst værdi for borger og virksomhed. I indsatsen bør der også ta-

ges højde for ukrainernes eventuelle udfordringer med transport, sprog og arbejdsti-

der, så et match mellem borger og virksomhed er realistisk. 

Overordnet vurderer Arbejdsmarkedskontoret, at der er størst potentiale for at få de 

ukrainske borgere i arbejde i brancher som hotel, restauration og rengøring, lager- og 

logistik og SOSU-området. En konkret indsats må dog tage udgangspunkt i de lokale 

behov.  

Ukraineindsatsen har i mange kommuner bevæget sig fra at være én særlig indsats til 

at være en del af den samlede integrationsindsats. Det må der også skal tages højde 

for i dialogen med kommunerne og når man tilrettelægger indsatser.  

Bilag: Intet bilag til punktet. 
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- 3.3 Handicap og beskæftigelse (O)  

Sagen kort:  Sekretariatet orienterer om de seneste initiativer, Specialfunktionen for Job og Handi-

cap har taget.  

Indstilling:  Det indstilles, at RAR tager orienteringen til efterretning 

Beslutning:  RAR tog orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling: Specialfunktionen for Job og Handicap har i 2022 opgjort kommunernes anvendelse af 

de handicapkompenserende ordninger. Brugen af ordningen personlig assistance og 

hjælpemidler bliver i opgørelsen sat i forhold til befolkningen i kommunen. Det viser 

sig, at der er ganske stor spredning i anvendelsesgraden.  

 Specialfunktionen følger brugen af ordningerne og ønsker at være i dialog med kom-

munerne om dem. I 2023 har Specialfunktionen derfor sat fokus på at kontakte job-

centre i kommuner med en lav anvendelsesgrad. 5 kommuner i Vestjylland har en an-

vendelsesgrad, der er højere end gennemsnittet for hele landet.  

Baggrund: RAR Vestjylland betoner i sin strategi, at flere med fysiske og psykiske handicap kan 

bidrage på arbejdsmarkedet og dermed til den vestjyske arbejdsstyrke. RAR søger at 

understøtte, at flere personer med handicap får tilknytning til arbejdsmarkedet på fuld 

tid eller med færre timer.  

Videre proces: RAR har i sin plan for rådsmøder et tema om handicap og beskæftigelse i 1. kvartal 

2024. Specialfunktionens viden og anbefalinger vil indgå som inspirationskilde til te-

madrøftelsen. 

Bilag:  3.3.1 Orientering om nye initiativer på handicapområdet. Notat udarbejdet af Special-

funktionen for Job og Handicap. 

4. Gensidig orientering 

- 4.1. Formandskabet (O) 

Sagen kort: Formandskabet orienterer om relevante emner. 

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Formanden orienterede om, at man i år planlægger at mødes med de politiske udvalg 

i kommunerne på en halvdagskonference. RAR medlemmerne opfordres til at reser-

vere datoen og deltage i konferencen den 25. maj kl. 13-15.  

Sagsfremstilling: Formandskabet orienterer om relevante emner. 

Bilag: Intet bilag til punktet. 

- 4.2. Sagsudvalget (O) 

Sagen kort: Sagsudvalget orienterer om relevante emner. 
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Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning:  Der har været møde mellem SIRI, STAR og sagsudvalgene i hele landet om håndterin-

gen af sager og data i beslutningsgrundlaget. På mødet drøftede man bl.a. den udfor-

dring, at statistikken er national, men at der kan være store regionale forskelle på, 

hvad der er normalt lønniveau. I udvalgene er det derfor vigtigt at afdække det regio-

nale niveau.  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Sagsfremstilling: Sagsudvalgets formand og sekretariatet har lejlighed til at give en mundtlig orientering 

om status på udvalgets arbejde. Der har dog ikke været møde i udvalget siden sidste 

rådsmøde, da det planlagte møde den 13. oktober blev aflyst. Nogle få komplekse sa-

ger er videresendt til høring blandt udvalgets medlemmer.  

Bilag: Intet bilag til punktet. 

- 4.3. Tilforordnede (O) 

Sagen kort:  De tilforordnede orienterer om relevante emner fra deres bagland. 

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning:  Orienteringen blev taget til efterretning. 

På de videregående uddannelser er der en betydelig udfordring med stort frafald 

blandt de studerende. Navnlig i målgruppen 16-29 årige. De videregående uddannel-

ser vil gerne række ud til et eventuelt samarbejde om denne svagere ungegruppe, der 

søger ind og optages på uddannelserne.  

Sagsfremstilling: De tilforordnede skoler med VEU-udbud har lejlighed til at orientere. 

Bilag: Intet bilag til punktet. 

- 4.4. Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord (O) 

Sagen kort: Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord/sekretariatet orienterer om relevante emner. 

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling: Sekretariatet har mulighed for at orientere om relevante emner. 

Bilag: Intet bilag til punktet. 

- 4.5. Eventuelt (O) 

Fra Lederne blev der oplyst om, at man har taget initiativ til et landsdækkende netværk for at sætte målret-

tede indsatser i gang for unge i lokalområderne. https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/maerkesa-

ger/alle-unge-skal-med 

Mødet sluttede kl 16.00 

  

https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/maerkesager/alle-unge-skal-med
https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/maerkesager/alle-unge-skal-med
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Deltagere: 

FH, AC og DH:  

Britta Kristine Bundgaard, Heidi Gade Andersen, Jan Henriksen, Janie Rasmussen, Klaus Helmin-Poulsen, Lene Skygge-

lund, Pernille Rohde, Rune Kristensen (bagland), Steen Hartmann Nielsen, Susanne Andersen  

Kommuner og region:  

Birthe Sørensen, Christian B. Nordbek (bagland), Jens Lønberg Pedersen, Kenneth Tønning, Marianne Bjørn, Morten 

Flæng, Tommy Tønning 

DA: 

Ann B. Poulsen, Keld Sandahl, Lisbeth Lauritsen, Mette Knuthsen 

Tilforordnede fra uddannelsesinstitutioner:  

Lars Fridberg, Allan Kortnum 

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord: 

 Anders D. Stryhn, Søren Søndergaard og Susanne M. Nielsen  
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