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RAR Sydjylland - Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland 
 

REFERAT 

af virtuelt møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland  

3. juni 2021 kl. 13.00-14.30 
 

Deltagere: Jens Gaarde Gad, Marita Geinitz, Lene Stejnicher, Sune Agot Sckerl, Lars M. 
Bjørnhardt, Peder Pedersen, Ole Kjær, Birgit Kjærside Storm, Kirsten Nyboe Hansen, Turan 
Savas, Ellen Dall, Eva Lundgren, Henrik Larsen, Jørgen Bang-Petersen, Ruth Nykjær, Lasse 
Porsgaard Birkelund. 

Afbud: Bo Beck Jørgensen, Ann B. Poulsen, Torben Klovborg, Connie Andersen, Line Gessø 
Hansen, Jens Ejner Christensen, Henrik Frandsen, Frank Schmidt-Hansen, Niels Therkildsen, 
Kristian Nørgaard. 

Observatører og andre: Carsten Holm, Birgitte Lambrechtsen. 

Under temaerne: Daniel Vizel, STAR, Esben Opstrup Hansen, STAR, Christian Garn, STAR,  
Mette Egelund Fog, BDO. 

Deltagere fra AMK: Peter Graversen, Anja Poulsen, Vagn Jensen, Ellen Bisgaard (referent). 

Dagsorden: 

Temaer:  

 Præsentation af Kompetenceværktøjet og anvendelse i Rådets arbejde 
 v. STAR's analysekontor med efterfølgende drøftelse 

 Evaluering af RAR VEU-indsatsen 
 v. Mette Egelund Fog, BDO 

1. Meddelelser fra formand 

1.1. Formandens deltagelse i Taskforce Esbjerg d. 12. marts 2021 

1.2. Møde med formandskaberne for RAR og udvalget for uddannelse og arbejdskraft 

i Regionsrådet om den grønne omstilling 

1.3. Vækst-team Sydjylland  

2. Beslutningspunkter 

2.1. Evalueringen af VEU-indsatsen og anbefalinger til videreudvikling og udbredelse 

af Job-VEU modellen 

2.2. Rådets Nyhedsbrev, juni 2021 

3. Orienteringspunkter 

3.1. Udviklingen på arbejdsmarkedet  

3.2. Genåbning af beskæftigelsesindsatsen 

3.3. Orientering om afholdte online-kurser før og efter genåbning  

3.4. Status på VEU- og COVID-19-indsatsen  

------ Efterfølgende orienteringspunkter gennemgås som udg.pkt. ikke på mødet ---------- 

3.5. Ministerens Beskæftigelsespolitiske mål for 2022 

3.6. Resultater og indsats 

3.7. Status for seniorpension 

3.8. Tilbagemelding på nytteindsats 

3.9. Orientering om status på forvaltningssager 

4. Eventuelt 
 

Sekretariatet, Arbejdsmarkedskontor Syd, Dannebrogsgade 3, 2., 5000 Odense C, tlf. 7222 3800, amksyd@star.dk
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Mødet den 3. juni 2021 

TEMA: Præsentation af Kompetenceværktøjet og anvendelse i Rådets arbejde  

v. STAR’s analysekontor med efterfølgende drøftelse  

Daniel Vizel, Esben Opstrup Hansen og Christian Garn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-
tering orienterede om Kompetenceværktøjet. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet et nyt Kompetenceværktøj, der udstiller 
virksomheders aktuelle efterspørgsel efter kompetencer fordelt på stillingsbetegnelser. Kilden er 
jobopslag på Jobnet, og konkret er der udviklet en model, som identificerer og oversætter efter-
spurgte kompetencer i jobopslag til en standardiseret form. 

Værktøjet er blevet til i tæt samarbejde med kommende brugere som f.eks. jobcentre og VEU-
koordinatorer, som har testet og bidraget med vigtig viden om, hvordan det kan give værdi for 
brugerne i praksis. Brugertests har generelt vist tilfredshed med det overblik, som værktøjet bi-
drager til. Enkelte efterspørger dog et endnu større detaljeringsniveau i kompetencebehovene.  

Kompetenceværktøjet har til formål at afdække virksomheders efterspørgsel efter kompetencer og 
strukturere dem, gennem optælling af standardiserede kompetencer. ”Kompetencer” er derfor defi-
neret bredt. Alt, hvad virksomheder beskriver de søger hos en ny medarbejder, eller hvad den nye 
medarbejder skal udføre af opgaver, er modellen trænet til at identificere som udtryk for efter-
spurgte kompetencer. 

Data fra Kompetenceværktøjet kan anvendes i flere sammenhænge, herunder til at: 
 Understøtte VEU-koordinatorernes arbejde med at indsamle oplysninger om virksomheder-

nes behov for kompetencer og koordinere jobcentrenes kursusindkøb hos erhvervsskoler-
ne, for derigennem at sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af VEU-kurser 
inden for områder med mangel på arbejdskraft. 

 Skabe et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer på den ene 
side, og jobcentrenes og a-kassernes uddannelsesindsatser for de ledige på den anden 
side. 

 Jobcentre, a-kasser, virksomheder og borgere kan blive klogere på virksomheders aktuelle 
efterspørgsel efter kompetencer fordelt på stillingsbetegnelser. 

Der blev som eksempel vist en søgning på en kompetenceprofil for en VVS-montør. 

Rådet drøftede oplægget med fokus på de krav, modellen stiller til formuleringen af jobopslag. 
Rådet kom også ind på spørgsmålet om substitution ift. efterspurgte kompetencer på arbejdsmar-
kedet, herunder vigtigheden af at fastholde de fokuserede positivlister og succeserne i RAR VEU-
modellen. Endelig drøftede Rådet en evt. kobling mellem værktøjet og lediges CV’er og konkrete 
kursusmuligheder, idet det blev påpeget, at modellen ikke kan erstatte den fagligt funderede viden 
herom hos medarbejdere i a-kasser og jobcentre. Men værktøjet giver et vidensgrundlag til at for-
stå virksomhedernes kompetencebehov.  
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Mødet den 3. juni 2021 

TEMA: Evaluering af RAR VEU-indsatsen  

v. Anja Poulsen, AMK Syd, og Mette Egelund Fog, BDO 

Anja Poulsen gav en introduktion til temaet om RAR VEU-indsatsen, der har udgangspunkt i tre-
partsaftalen fra 2017 vedr. en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse, og 
orienterede bl.a. om Job-VEU-modellens succeskriterier, de 4 faser (1. arbejdsmarkedets behov, 
2. partsinvolvering og –aftale, 3. opstartsmøde og valg af uddannelsesudbyder, 4. screening, 
kurser og match) og de bærende principper for modellen. Desuden blev der orienteret om omfan-
get af projekter og kursister samt om organisering af samarbejdet om Job-VEU-modellen. Der hen-
vises til Anja Poulsens plancher til oplægget, der er vedlagt referatet.  

Mette Egelund Fog, BDO, orienterede om evalueringen af Job-VEU-modellen, der har været i gang 
siden januar 2021. Fokus for evalueringen har været at undersøge, hvordan man har lykkedes 
med, at Job-VEU-modellen har styrket VEU-indsatsen og koordineringen. Hvordan har man lykke-
des med at implementere de bærende principper, faserne og resultaterne ift. succeskriterierne. 

Evalueringen er sket på baggrund af analyse af data fra VEU-koordinatorernes CRM system, sur-
veys til virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner, interviews med centrale og regionale 
aktører, herunder også faglige organisationer, brancheorganisationer og RAR, samt afdækning i 
forbindelse med 15 konkrete projekter.  

Hovedkonklusioner af evalueringen er: 

Det lykkes i høj grad at  

 Konkretisere og identificere kompetencebehovet blandt virksomhederne i samarbejde med 
virksomheder. 

 Inddrage arbejdsmarkedets parter. 

 Få skabt et tæt samarbejde mellem aktørerne, som også bygger bro mellem beskæftigel-
ses- og uddannelsessystem. 

 Få aktørerne til at investere i at lykkes med et godt match mellem deltagere og virksom-
heder. 

 Modellen bidrager til kompetenceløft. Aktørerne vurderer især, at modellen bidrager til at 
styrke ufaglærtes kompetencer. 

 
OBS punkter har været: 

 Mange veje til et samarbejde om Job-VEU modellen.  

 VEU-koordinatorerne tilfører projekterne en viden, der er stort behov for. 

 Modellen kræver mange ressourcer – især i driften.   

Evalueringen har vist en stor tilfredshed og et stort engagement blandt de aktører, der har deltaget. 
Allermest tilfredse er uddannelsesinstitutionerne. Og generelt mener ca. 60 %, at det lokale samar-
bejde om opkvalificering er styrket ift. tidligere.  

Case-afdækning har vist en række væsentlige drivkræfter i arbejdet med Job-VEU-modellen:  

 Tidlig inddragelse af alle aktører. 

 Gode relationer, netværk og kendskab mellem aktørerne.  

 ”De rigtige aktører til bordet” - alle påtager sig opgaver og roller i processen.  

 En tydelig efterspørgsel fra virksomheder - og at virksomheder bidrager til at definere og 
bekræfte behovene. 

 Opbakning til forløbene fra faglige organisationer – blåstempling. 

 Fleksibilitet fra skolerne ift. holdstørrelser og sammensætning af forløb. 

 Der er én aktør (fx VEU-koordinator), som tager ansvar for at facilitere og understøtte sam-
arbejdet og koordineringen af arbejdet med forløbet.   

 Gode modeller for og eksempler på forløb, som kan danne afsæt for det næste forløb.  

 Lokalt forankret samarbejde, hvor resultater og gevinster for alle aktørerne bliver tydelige. 
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Evalueringen angiver også mulige potentialeområder og anbefalinger for at styrke Job-VEU-
modellen. Mette Egelund Fogs plancher til oplægget er vedlagt referatet.  

Rådet drøftede oplægget og opfordrede til meget større fokus på parternes betydning for Job-VEU-
modellen. F.eks. bør det stå klart, at Job-VEU-modellen med opstart i Sydjylland er startet ved et 
samarbejde mellem parterne, dvs. arbejdsgivere og arbejdstagere. Og det er vigtigt også at få par-
terne nævnt i forbindelse med potentialeområderne. Et rådsmedlem pointerede desuden, at det er 
vigtigt, at det er efterspørgslen på arbejdskraft, der driver værket i Job-VEU-modellen. Og et råds-
medlem pointerede behovet for at udfordre og stille krav til uddannelsesinstitutionerne i modellen. 
Endelig påpegede et rådsmedlem udfordringer i forbindelse med finansiering af VEU-indsatsen, 
herunder de mange puljer.  
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 1.1: Formandens deltagelse i Taskforce Esbjerg d. 12. marts 2021  

 vje/uch 

Formandsmeddelelse  

Borgmesteren i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen (V), har nedsat en Taskforce med det formål at 
koordinere og understøtte indsatsen i forbindelse med omstillingen fra olie-gas til havvindenergi.  

Borgmesteren er formand, og blandt deltagerne i Taskforcen er repræsentanter for DI, Esbjerg 
Havn, uddannelsesinstitutioner, Erhvervshus Sydjylland samt formanden for RAR Sydjylland.   

Invitationen til RAR Sydjyllands formand om deltagelse i Taskforce Esbjerg var med ønske om et 
mere regionalt perspektiv, da opgaverne i relation til de kommende havvindmøller i Nordsøen og 
etableringen af en Energiø er meget store, og gør det nødvendigt at række længere ud.  

Bilag 

Ingen. 

Referat 

Rådsformanden fortalte om deltagelsen i Taskforce Esbjerg den 12. marts 2021.  
Kommissorium for Taskforcen er vedlagt referatet.  
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 1.2: Møde med formandskaberne for RAR og udvalget for uddannelse og ar-
bejdskraft i Regionsrådet om den grønne omstilling 

 csl/uch 

Formandsmeddelelse  

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft i Region Syddanmark har den 13. april 2021 henvendt sig 
til formandskaberne for RAR Sydjylland og RAR Fyn, hvor udvalget inviterer rådene til en drøftelse 
om den fremtidige efterspørgsel efter kompetencer til den grønne omstilling i Syddanmark. 

Udvalget foreslår i første omgang, at der afholdes en temadrøftelse mellem formandskaberne for 
hhv. RAR Sydjylland og RAR Fyn samt formandskabet for udvalget for uddannelse og arbejdskraft 
med henblik på gensidig orientering og udveksling af erfaringer om igangværende initiativer og evt. 
mulige fælles indsatser.  

Formandskabet takker ja til invitationen. 

Bilag 

Henvendelse fra uua - kompetencer til den grønne omstilling. 

Referat 

Rådet tog formandens meddelelse til efterretning.  
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 1.3: Vækstteam Sydjylland vje/uch 

Formandsmeddelelse 

Vækstteam Sydjylland er et ud af 7 på landsplan, som ult. maj 2021 har sendt anbefalinger til Er-
hvervsministeren om, hvordan landet erhvervsmæssigt kan ”genstartes” efter Corona.  

Regeringen vil ud fra anbefalingerne beslutte, hvordan en pulje på 500 mio. kr. kan udmøntes i pe-
rioden frem til senest medio 2023. Midlerne er afsat under årets finanslov fra det såkaldte REACT-
EU-program, som er supplerende EU-midler til den økonomiske genopretning efter Covid-19-pan-
demien. 

For Vækstteam Sydjylland var opgaven at undersøge, hvordan styrkepositioner inden for omstilling 
fra olie og gas til grøn industri kan understøtte erhvervsudviklingen. 

Det påhvilede vækstteamet at inddrage øvrige relevante lokale aktører i relevant omfang, herunder 
lokale virksomheder, Regionerne, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), viden-institutioner, 
business regions og destinationsselskaber m.fl. 

Medlemmerne af Vækstteam Sydjylland er: 

 Steen Brødbæk, President and CEO, Semco Maritime, formand for Vækstteam Sydjylland 

 Gitte Kirkegaard, Adm. dir. og ejer af Logitrans A/S. Medlem af Business Region Esbjergs be-
styrelse  

 Kjeld Stærk, Bestyrelsesformand i Andersen Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S og Danfoss 
IX  

 Erik Lauritzen, Borgmester i Sønderborg Kommune (S)  

 Dan Holmgaard Rasmussen, Afdelingsformand for Dansk Metal Vest.  

 Marita Geinitz, Formand for 3F Als. Næstformand i Regionalt Arbejdsmarkedsråd Sydjylland  

 Per Michael Johansen, Rektor for Aalborg Universitet. Medlem af Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse  

 Henrik Frandsen, Borgmester i Tønder Kommune (Tønder Listen). Bestyrelsesformand for 
Erhvervshus Sydjylland  

 Torben Blåholm, Direktør for Blåholm A/S. Næstformand for Erhvervshus Sydjyllands bestyrel-
se  

 Henrik Dam, Rektor for Syddansk Universitet. Medlem af Erhvervshus Sydjyllands bestyrelse 
 

Bilag 

Ingen. 

Referat 

Marita Geinitz repræsenterede FH i Vækstteam Sydjylland og orienterede om arbejdet, der nu er 

afsluttet. Anbefalingerne fra de 7 vækstteams til Erhvervsministeren er offentliggjort og kan hentes 

her. 

  

https://em.dk/media/14203/anbefalinger-fra-regionale-vaekstteams_20210531_webtilgaengelig.pdf
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 2.1: Evalueringen af VEU-indsatsen og anbefalinger til videreudvikling og 
udbredelse af Job-VEU modellen VJE/uch 

Anledning 

I forbindelse med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse 
fra 2017 blev det aftalt at evaluere VEU-indsatsen. Rapporten er nu offentliggjort. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet: 

 På baggrund af rapporten og tema-oplægget drøfter potentialerne og anbefalingerne. 

 Godkender at Rådet på mødet i september måned tager en dyberegående drøftelse af, hvor 
Rådets VEU-indsats skal bevæge sig hen i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet. 

Sagsfremstilling 

Rapporten konkluderer, at der overordnet er stor tilfredshed med RAR’s VEU-indsats, og at den 
bidrager til at styrke kompetenceløft af arbejdsstyrken – dog i mindre grad for udsatte ledige. 

Aktører, som har deltaget i konkrete projekter ud fra Job-VEU modellen, melder tilbage, at der er: 

 Skabt et værdifuldt aktørsamarbejde, som har medført øget koordination på tværs af aktører i 
beskæftigelses- og uddannelsessystemet samt tæt inddragelse af virksomheder. 

 En positiv vurdering af VEU-koordinatorerne, og især når de tager ansvar for at samle aktører-
ne og facilitere udviklingen af projekter. 

 Etableret et godt samarbejde mellem RAR og de lokale arbejdsmarkedskontorer (AMK’er) om 
implementering af Job-VEU modellen. 

Potentialer for forbedringer i flg. rapporten: 

1. Udbredelse af Job-VEU modellen 
2. Udvikling og styrkelse af samarbejdet om Job-VEU modellen 
3. Videreudvikling af Job-VEU modellen 
4. Videreudvikling af VEU-koordinatorernes opgaveløsning 
5. Videreudvikling af viden og data om VEU-forløb og resultater. 

I bilaget ”Oversigt over anbefalingerne i Rapporten” er de 5 potentialer uddybet i 10 anbefalinger. 
De vil indgå i de kommende trepartsforhandlinger om VEU-indsatsen og i drøftelsen af evt. lands-
dækkende initiativer. 

Bilag 

Evaluering af Job-VEU modellen 

Samling af case-beskrivelser 

Oversigt over anbefalingerne (uddrag fra rapporten side 59-64) 

Referat 

Rådet henviste til drøftelsen under temaoplægget om evaluering af VEU-indsatsen og de faldne 
bemærkninger under denne drøftelse, herunder om parternes betydning og vigtigheden af at stille 
krav til uddannelsesinstitutionerne samt udfordringerne i forbindelse med finansiering af VEU-
indsatsen, bl.a. de mange puljer. Et rådsmedlem opfordrede til, at parterne skrives mere direkte ind 
i materialet på linje med tidligere information om Job-VEU-modellen.  

Med disse bemærkninger godkendte Rådet indstillingen.  

  

https://star.dk/media/17858/n-samlet-evalueringsrapport-jobveu.pdf
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 2.2: Rådets Nyhedsbrev, juni 2021 VJE/uch 

Anledning 

Nyhedsbrevet skal bidrage til at formidle Rådets politik, initiativer, viden om udviklingen på arbejds-
markedet og beskæftigelsesindsatsen ud til en bred skare af aktører på det sydjyske arbejdsmar-
ked og bl.a. via pressen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet drøfter og godkender de foreslåede emner til Nyhedsbrevet og be-
myndiger formandskabet til at foretage den endelige godkendelse af Nyhedsbrevet. 

Sagsfremstilling 

Forslag til emner der kan indgå i Nyhedsbrevet: 

Side1 

 Udviklingen på arbejdsmarkedet og genåbningen af samfundet 

 Genåbning af beskæftigelsesindsatsen samt udfordringen med langtidsledighed 

Side 2 

 Kompetenceværktøjet 

 Evalueringen af VEU-indsatsen 

Bilag 

Ingen. 

Referat 

Indstillingen blev godkendt med tilføjelsen, at det skal fremgå, at det er arbejdsmarkedets parter, 

som er omdrejningspunktet i Job-VEU modellen. 
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 3.1: Udviklingen på arbejdsmarkedet 

HFP/uch 

Anledning 

Udviklingen på arbejdsmarkedet i RAR Sydjylland kommer til dette rådsmøde i form af notatet 
”Udviklingen på arbejdsmarkedet”, som på udvalgte parametre giver et overblik over udviklingen i 
RAR Sydjylland-området. 

Rapporten udsendes efterfølgende til jobcentrene til forelæggelse for de beskæftigelsespolitiske 
udvalg i kommunerne. Rapporten er et element i Rådets formidling af viden om arbejdsmarkedet til 
øvrige aktører og samarbejdspartnere, jf. Rådets Strategi- og handleplan. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Udviklingen på arbejdsmarkedet i RAR Sydjylland indledes som følge af COVID-19 med belysning 
af data for tilmeldte ledige og udviklingen i langtidsledigheden. Vi følger p.t. især statistik på til-
meldte, da de sædvanlige opgørelser fra Danmarks Statistik ikke er egnet til at belyse den helt ak-
tuelle dagssituation. Det har været nødvendigt at udvikle andre målinger og datakilder, således at 
situationen kan følges uden de sædvanlige frister for opdateringer.  

Til dette rådsmøde gives orienteringen således i form af et tema om den aktuelle situation – og 
herefter følger den mere sædvanlige belysning af arbejdsmarkedet i RAR Sydjyllands område. 

Data for tilmeldte er helt aktuelle for landstallene og de regionale områder, og alle data offentlig-
gøres på STAR’s hjemmeside, jobindsats.dk. Notatet viser, at der for status maj måned er 15.027 
tilmeldte ledige i RAR Sydjylland. Der har været et uafbrudt fald i antal tilmeldte ledige siden febru-
ar måned, og antallet af tilmeldte er på niveau med det gennemsnitlige antal tilmeldte i perioden 
2015-19.   

Det er således en positiv udvikling, der p.t. opleves på arbejdsmarkedet med generelt faldende 
ledighed og stigende efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Udviklingen i antallet af langtidsledige – 
dvs. personer med en ledighed på 80 pct. eller mere af seneste år – viser en mindre positiv udvik-
ling, hvor antallet af langtidsledige siden krisen er steget uafbrudt og ligger over niveauet for de 
foregående 5 års gennemsnit. Udviklingen er for Sydjylland, men den samme udvikling ses i hele 
landet. Seneste tal er for marts måned, der viser et lille fald ift. månederne før. Det kan indikere en 
stagnering og en bedring i takt med, at den generelle ledighed falder. Der er dog en situation på 
arbejdsmarkedet, hvor de svagere grupper på arbejdsmarkedet er hårdere ramt. 

Tallene for lønmodtagerbeskæftigelse og registerbaseret ledighed viser, at beskæftigelsen er 
stigende og ledigheden er faldende som følge af genåbning siden februar 2021.  

Bilag  

Udviklingen på Arbejdsmarked RAR Sydjylland – maj 2021. 

Referat 

Peter Graversen orienterede om udviklingen i antallet af tilmeldte ledige, der siden uge 19 har 
ligget under gennemsnittet for tilsvarende uge i 2015-2019, samt om udviklingen i antallet af 
stillingsopslag, der p.t. ligger væsentligt over det normale. Gruppen af langtidsledige er steget og 
ligger væsentligt over gennemsnittet for 2015-2019. Peter Graversens plancher til oplægget er 
vedlagt referatet.  

Rådet tog orienteringen til efterretning. 
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 3.2: Genåbning af beskæftigelsesindsatsen csl/uch 

Anledning 

Rådet orienteres om genåbningen af beskæftigelsesindsatsen efter en nedlukning som følge af 
COVID-19. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning  

Sagsfremstilling 

Den 15. april 2021 blev beskæftigelsesindsatsen delvist genåbnet. Der blev åbnet op for, at ledige 
kunne komme i virksomhedspraktik og løntilskud med fysisk fremmøde. 

Fra den 16. maj 2021 til og med 12. juni 2021 gælder en ny bekendtgørelse om genåbning og fort-
sat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, BEK nr. 885 af 11. maj 
2021.  

Den nye bekendtgørelse giver mulighed for, at der igen kan gives tilbud om øvrig vejledning og op-
kvalificering samt nytteindsats til alle borgere. 

Muligheden for at afholde samtaler digitalt og telefonisk videreføres til og med den 12. juni. Det er 
også stadig muligt at holde fysiske samtaler, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Kommunerne kan 
ligeledes fortsat vælge, om møder i rehabiliteringsteamet skal afholdes med fysisk fremmøde eller 
virtuelt. Opfølgningssamtaler med sygemeldte kan fortsat afholdes enten ved personligt fremmøde, 
telefonisk eller digitalt. Perioden fra 1. januar 2021 til og med 12. juni 2021 tæller som ”død perio-
de” i forhold til dagpengemodtageres indsatsperiode. 

Jobcentrene skal fortsat forud for afgivelse af tilbud vurdere, hvorvidt borgeren er eller har pårøren-
de i risikogruppen for COVID-19, og dermed kan undtages fra ret og pligt-reglerne. Vurderingen 
skal ske med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke personer der er i risikogrup-
pen for COVID-19. 

Et orienteringsbrev er sendt til kommuner, jobcentre og a-kasser den 12. maj 2021.  

Bilag 

Orienteringsbrev til kommuner, jobcentre og a-kasser af 12. maj 2021. 

Referat 

Punktet blev ikke behandlet af tidsmæssige årsager.   
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 3.3: Orientering om afholdte online-kurser før og efter genåbning 

 cbn/hfp/uch 

Anledning 

RAR Sydjylland ønskede på RAR-mødet i marts at få en orientering om brugen af online-kurser før 
og efter genåbning. Arbejdsmarkedskontor Syd har undersøgt dette via en høring til uddannelses-
institutioner i Sydjylland. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at orienteringen om online afholdte kurser før og efter genåbning tages til 
efterretning. 

Sagsfremstilling 

Høring om brugen af online-kurser før og efter genåbning er udsendt til 33 uddannelsesinstitutioner 
i Syddanmark, hvoraf der er indkommet svar fra 23. Besvarelserne er bredt repræsenteret med 
svar fra uddannelsesinstitutioner fra erhvervsskoler, AMU, handelsskoler og AOF/VUC. Afdæknin-
gen vurderes således at være repræsentativ for uddannelsesinstitutionerne i Sydjylland. 

Følgende spørgsmål blev stillet i høringen: 

1. Hvordan har brugen af online-kurser været under corona-perioden fra marts 2020 til nu? 
(Ca. hvor mange kurser er blevet udbudt online, og hvor mange flere vurderer I har været 
udbudt online sammenlignet med en tænkt periode uden corona?)  

2. Hvordan har gennemførslen været på onlinekurser? Har der været mange aflysninger? (I 
behøver ikke helt ned på kursusniveau - men kan blot give en generel tilbagemelding på 
ca. antal/andel, og om der har været flere/færre aflysninger sammenlignet med normalt 
udbud) 

3. Hvad er jeres vurdering af, hvor meget der vil blive udbudt som online fremover? 
(Forudsætning for svar: Coronasituationen er nogenlunde under kontrol). 

De fleste uddannelsesinstitutioner (flere end 85% af de adspurgte) har udbudt flere onlinekurser 
under corona-krisen, end de gjorde før. Nogle uddannelsesinstitutioner vurderer, at ikke alle kurser 
er egnet til at udbydes online, både pga. teknisk udstyr i kurset samt pga. at nogle deltagere vurde-
res til ikke at have IT-forudsætninger for at deltage i onlineundervisning. 

Omkring 25% af de adspurgte uddannelsesinstitutioner har oplevet relativt mange aflysninger af 
onlinekurser under corona-perioden. Over 50% af uddannelsesinstitutionerne har oplevet meget få 
aflysninger. Aflysningsraten vurderes generelt ikke højere for onlinekurser end for kurser med 
fysisk fremmøde før corona-perioden. 

De fleste uddannelsesinstitutioner vil fremover udbyde onlinekurser. Der er stor forskel for de 
enkelte uddannelsesinstitutioner på, hvor stort omfanget forventes at blive. Flere nævner, at de 
formodentlig vil udbyde flere kurser, hvor kursets teoretiske del er online, mens den praktiske del 
foregår ved fysisk fremmøde. 

Bilag 

Online afholdte kurser før og efter genåbning. 

Referat 

Punktet blev ikke behandlet af tidsmæssige årsager.   
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 3.4: Status på VEU- og COVID-19-indsatsen 

 cbn/ 

Anledning 

I henhold til RAR Sydjyllands VEU-delstrategi følger RAR Sydjylland på hvert rådsmøde op på 
VEU-indsatsen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at orienteringen om VEU-indsatsen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

I mere end et år har store dele af VEU-indsatsen skullet omstilles grundet COVID-19-krisen med 
afbødende foranstaltninger for de beskæftigede, så virksomheder i så stort omfang som muligt kan 
undgå afskedigelser. Krisen er vurderet til at være nået ind i den afsluttende fase. Flere virksomhe-
der rekrutterer i stigende grad medarbejdere, og det kan aflæses i, at efterspørgslen efter traditio-
nelle VEU-aktiviteter øges. 

I bilag til pkt. 3.4 ”Overblik over VEU-indsatsen for RAR Sydjylland” fremhæves følgende: 

 Indsatsområde ”Energiområdet – olie, gas og vind” har det største aktivitetsniveau for hele 
VEU-perioden af indsatsområderne med 2.434 kursister og 283 kurser. 

 Siden sidste VEU-status i marts 2021 er antal kursister steget med 603 personer, hvilket 
svarer til en stigning tæt på 10%. 

 Ved sammenligning med VEU-status i marts 2021 er antal kurser steget med 72, hvilket 
svarer til en stigning på mere end 6%. 

VEU-indsatsen ”Oversigt over VEU-aktiviteter” fremvises i bilag til pkt. 3.4.”Overblik over VEU- 
aktiviteter for RAR Sydjylland” med 8 projekter fordelt på følgende områder:  

 Bygge og anlæg: 4 projekter med 87 deltagere.  

 Energiområdet: 1 projekt med 180 deltagere. 

 Digitalisering og automatisering (industrien): 1 projekt med 16 deltagere 

 Det offentlige område (SOSU): 2 projekter med 73 deltagere. 

Indsatsen med afbødende foranstaltninger vises i bilag til pkt. 3.4 ”Overblik over COVID-19 VEU-
indsatsen” med 6 projekter: 

 Energiområdet: 2 projekter med 463 deltagere. 

 Digitalisering og automatisering (industrien): 1 projekt med 400 deltagere. 

 Øvrige: 3 projekter med 355 deltagere.  

I pipeline til opstart i juni er der 3 projekter: 2 rekrutterings- og opkvalificeringsforløb til servicemed-
arbejder og 1 projekt til rekruttering af medarbejdere til vaccineindsatsen. 

Øvrig status i forbindelse med VEU-indsatsen: 

Koordinationsforum Sydjylland har afholdt sit 13. ordinære møde, hvor temaet var STAR’s nyudvik-
lede Kompetenceværktøj, som ud fra jobopslag giver indblik i, hvad virksomheder efterspørger af 
kompetencer. Der ses potentiale i bl.a. at bruge værktøjet til at afklare, hvad uddannelsesstederne 
skal tilbyde af efteruddannelse. 

Formandskabet for RAR Sydjylland er blevet orienteret om dagsorden samt opsamling på mødet. 

Næste møde i Koordinationsforum Sydjylland bliver afholdt i august. 

Bilag 

Overblik over VEU- og COVID-19-aktiviteter for RAR Sydjylland. 
Overblik over VEU-indsatsen for RAR Sydjylland. 
 

Referat                                                                                                                                                     
Punktet blev ikke behandlet af tidsmæssige årsager.                                                                 
Bilagene til punktet vil blive gennemgået på det næste rådsmøde.  
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 3.5: Ministerens Beskæftigelsespolitiske mål for 2022 csl/uch 

Anledning 

Beskæftigelsesministeren udsendte den 9. april 2021 et brev om de beskæftigelsespolitiske mål for 
2022 til borgmestre, formænd for beskæftigelsesudvalgene og jobcenterchefer i alle landets kom-
muner. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Ministeren har besluttet at videreføre de fem mål fra 2021. Målene er:  

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling  
2. Flere ledige skal opkvalificeres  

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse  
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.  

Bilag 

Brev til kommuner og jobcentre Ministermål 2022. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 3.6: Status på resultater og indsats  

 BDI/UPO 

Anledning 

Til hvert møde i Rådet udarbejdes ”Resultater og indsats – RAR Sydjylland”, som giver et overblik 
over jobcentrenes resultater og indsats i RAR Sydjylland. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Til mødet er udarbejdet rapporten ”Resultater og indsats – RAR Sydjylland”. Rapporten viser, hvor-
dan det går med arbejdsmarkedsindsatsen i kommunerne i RAR Sydjyllands område i forhold til 
beskæftigelsesministerens benchmark-måling samt sammenhængen med kontaktforløbet og aktiv 
indsats for borgere i forskellige ydelsesgrupper. 

Rapporten inkluderer den seneste statusmåned, som er marts 2021. Derved baserer rapporten sig 
på data fra januar 2020 til marts 2021, hvor nedslagspunkterne baserer sig på gennemsnit over 
data fra de seneste 3 statusmåneder. 

I forhold til kontaktforløb med samtaler har RAR Sydjylland haft en stigning i måleperioden. Ande-
len af borgere med 12 måneders anciennitet, der modtager mindst 4 samtaler, ligger både over 
tærskelværdien på 80 % og over landsgennemsnittet. Dette gælder for alle ydelsesgrupper på nær 
revalidering, som ligger lige under tærskelværdien.  

I forhold til den aktive indsats ligger andelen af borgere med 12 måneders anciennitet, der modta-
ger mindst 1 tilbud eller opnår mindst 225 ordinære løntimer i Sydjylland, i hele måleperioden over 
tærskelværdien på 80 %, men lidt under landsgennemsnittet.  

Det er særligt for ydelsesgrupperne sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og ledighedsydel-
se, at der er udfordringer med at leve op til måltallet om 80 pct. Den lavere andel på disse ydelser 
skal ses i lyset af den delvise suspension af beskæftigelsespolitikken under nedlukningen fra marts 
2020 til juni 2020 og december 2020 til april 2021. I disse perioder har jobcentrene haft begrænset 
mulighed for at iværksætte aktive tilbud. 

Bilag 

Resultater og indsats, RAR Sydjylland, marts 2021. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 3.7: Status for seniorpension EVE/uch 

Anledning 

Orienteringen om udviklingen i seniorpensionen er med henblik på, at Rådet kan følge udviklingen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Fra mødet i Rådet den 20. januar 2021, blev der efterspurgt en oversigt for førtidspension, tilsva-
rende oversigten for seniorpension. 

Seniorpension 

Fra 1. januar 2020 kan der gives seniorpension til: 

- personen har højst 6 år til folkepensionsalder, 
- personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-

25 års beskæftigelse,  
- personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. 

Tilkendelser af seniorpension fra 1. kvartal 2021 i Sydjylland er på 333 personer, svarende til 16,6 
% af hele landet, og det er en lidt højere andel ift. arbejdsstyrkens størrelse i Sydjylland, som ud-
gør 13 % af hele landet. 

Førtidspension 

Tilkendelser af førtidspension i 1. kvartal 2021 i Sydjylland er på 499 personer, svarende til 12 % af 
hele landet, og dette er en forventelig andel ift. arbejdsstyrkens størrelse, som udgør 13 % af hele 
landet. 

Bilag 

Bilag med oversigt over tilkendegivelser vedr. seniorpension samt førtidspension 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 3.8: Tilbagemelding om nytteindsats EVE/uch 

Anledning 

På møde den 20. januar 2021 ønskede Rådet at spørge kommunerne, om de anvender Rådets 
anbefalinger, og om de evt. har andre forslag til, hvordan nytteindsats kan anvendes, således at 
hensigten med ordningen opnås. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Som opfølgning på møde den 20. januar 2021 har Sekretariatet hørt kommunerne, om de anven-
der Rådets anbefalinger til nytteindsats og eventuelt har andre forslag til, hvordan nytteindsats kan 
anvendes, således at hensigten med ordningen opnås. 

Sekretariatet har fået tilbagemelding fra 9 ud af 13 jobcentre i Sydjylland, som enten har fået god-
kendt dispensation fra Rådet eller tilkendegiver, at de følger RAR`s anbefalinger og intention med 
nytteindsats.  

Kendetegnede for jobcentrenes brug af nytteindsats er, at borgerne motiveres til at være aktivt ud-
dannelses- eller jobsøgende, og der er fokus på at sparre med borgerne om deres CV. Flere job-
centre fremhæver også samarbejdet med de faglige organisationer, som er med til at sikre inten-
tionen med ordningen, herunder at sikre at nytteindsats ikke er konkurrenceforvridende eller erstat-
ter ordinær arbejdskraft.  

Der er et enkelt jobcenter, som også tilkendegiver, at nytteindsats kun bruges i meget begrænset 
omfang, idet de øvrige værktøjer i den aktive beskæftigelsesindsats dækker behovet for at hjælpe 
ledige i job og uddannelse.  

Ligeledes er der enkelte jobcentre, som i begrænset omfang anvender nytteindsats til målgrupper 
længere væk fra arbejdsmarkedet, for at få et bedre indblik i borgerens situation og behov for 
støtte. 

Der er i øjeblikket 6 kommuner i Sydjylland, hvor Sagsudvalget har givet dispensation fra rimelig-
hedskravet (forholdet mellem antal ansatte og antal borgere i nytteindsats) i tilknytning til nytteind-
sats. 

Bilag 

Ingen. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 3. juni 2021 

Pkt. 3.9: Orientering om status på forvaltningssager EBM/EVE/uch 

Anledning 

Den løbende behandling af forvaltningsopgaverne er placeret i Sagsudvalget. Orienteringen er 
med henblik på, at Rådet kan følge udviklingen.  

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Arbejdsfordelinger: 

Der har siden sidste rådsmøde ikke været behandlet nogen sager om arbejdsfordeling ud over 13 
uger under den almindelige/ordinære arbejdsfordelingsordning. Der har siden sidste rådsmøde 
været 1 dispensationssag ift. den midlertidige arbejdsfordelingsordning. Sagen vedrørte undtagel-
se af en førtidspensionist ansat med løntilskud fra arbejdsfordeling. 

Afsluttede varslinger: 

Der har siden sidste møde været 3 afsluttede varslinger, omfattende 79 afskedigelser. 

Danfoss A/S fabrik i Kolding lukker helt ned, og der sker afskedigelser løbende i 2021. Der forven-
tes afskediget omkring 200 personer, hvortil der søges varslingspuljemidler. 

Arbejds- og opholdstilladelser: 

Der er siden sidste rådsmøde behandlet 6 sager om arbejds- og opholdstilladelse: 3 under beløbs-
ordningen, 1 under positivlisten for faglærte, 1 under ordningen for særlige individuelle kvalifikatio-
ner og 1 under ordningen for fodermestre og driftsledere inden for landbruget (sendt i høring fra 
SIRI både i marts og i maj). 

Samfundstjeneste: 

Der er ikke godkendt samfundstjenestesteder siden sidste møde. 

KLV-lister: 

For løntilskud gælder, at 14 stillingsbetegnelser er inden for gode beskæftigelsesområder eller 
mangelområder, og 6 stillingsbetegnelser er inden for mindre gode beskæftigelsesmuligheder: 
pedelmedhjælper, kundeservicemedarbejder, klargører, omsorgsmedhjælper, specialarbejder 
inden for byggeri og landbrugsmedhjælper. 

For virksomhedspraktik gælder, at 15 stillingsbetegnelser er inden for gode beskæftigelsesområder 
eller mangelområder og 5 stillingsbetegnelser er inden for mindre gode beskæftigelsesområder: 
pedelmedhjælper, omsorgsmedhjælper, kundeservicemedarbejder, graver og landbrugsmedhjæl-
per. 

Stillingsbetegnelserne inden for nytteindsats er primært inden for det grønne område, hvilket pas-
ser med, at nytteindsats ofte er planlagt i forhold til kommunens tekniske forvaltning. Formålet med 
nytteindsats er primært, at unge på kontanthjælp skal arbejde for deres ydelse og dermed motive-
res til ordinær uddannelse eller ordinært job.  

Bilag 

Status på forvaltningssager. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 3. juni 2021 

 
Pkt. 4: Eventuelt 

Der var ønske fra et rådsmedlem om, at mødet næste gang afholdes fysisk og med en møde-
længde, der giver mere plads til evt. foredragsholdere og drøftelser. 

Referat godkendt 3. juni 2021 

Jens Gaarde Gad  

Formand for Rådet 

Peter Graversen  

Arbejdsmarkedsdirektør 
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