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Torsdag den 21. juni 2018 genvalgte 
RAR Fyn Erling Møller Nielsen (DA - 
billede) som ny formand og Stig Møller 
(LO) samt Brian Dybro (KKR) som 
henholdsvis 1. og 2. næstformand. For-
mandsskabet gælder frem til 31. maj 
2020, og den genvalgte formand er klar 
til at tage fat på opgaverne:  
“Jeg er meget glad for opbakningen, og at 
konstitueringen for den kommende periode 
nu er på plads, så vi kan tage fat på de store 
udfordringer, vi står overfor. Som du kan 
læse om i dette nyhedsbrev, oplever vi fortsat 
massiv mangel på kvalificeret arbejdskraft 
inden for specielt transport, it- og robot-
industrien samt bygge- og anlægsbranchen, 
og på det offentlige område mangler vi både 
folkeskolelærere og social- og sundhedsas-
sistenter. Derfor går vores fokus i den kom-
mende periode primært på at afhjælpe 
rekrutteringsudfordringerne på disse om-
råder. Det gør vi dels ved at trække på de 
gode erfaringer fra hidtidige projekter, som 
fx indsatsen med uddannelsesløft i Assens og 
de effektive fynske transportprojekter (se de 
følgende sider), og dels ved at sikre, at den 
kommende VEU-indsats bliver så stærk som 
overhovedet muligt. Derudover har vi 
iværksat nye analyser, der skal klarlægge 
kompetencekravene inden for privat service 
på turismeområdet samt finde nye måder at 
få ledige opkvalificeret til bygge- og anlægs-
branchen. Alt i alt en række initiativer, som 
skal sikre, at det fynske arbejdsmarked kan 
bevare sin positive udvikling og fortsat skabe 
vækst. I Rådet er vi meget fortrøstningsfulde 
og glæder os til at tage fat på opgaverne”. 
 

Med venlig hilsen 
Erling Møller Nielsen, Formand RAR Fyn 

Formand for RAR Fyn 
Erling Møller Nielsen (DA),  

produktchef hos H.J.Hansen.  
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Valg af indsatsområder 
RAR Fyn har udpeget følgende områder 
med rekrutteringsudfordringer som 
særlige indsatsområder, hvor en styrket 
VEU-indsats kan afhjælpe problemerne:  

• Transportbranchen: Bus- og last-
bilchauffører er et aktuelt mangelom-
råde. Samtidig er der gode erfaringer 
fra eksisterende rekrutterings- og 
opkvalificeringssamarbejder inden for 
transportbranchen på Fyn (se side 3-4).  

• It- og robotbranchen: Robot- og au-
tomatiseringsindustrien har siden 2015 
fordoblet antallet af beskæftigede, og 
der forventes fortsat vækst og stigende 
behov for kvalificeret arbejdskraft. 
Eksempelvis følgende stillingsbeteg-
nelser: Elektriker, automatikmontør, 
softwareudvikler, CNC-operatør, plade- 
og konstruktionssmed samt 
værktøjsmager.  

• Bygge og anlæg: Bygge- og anlægs-
branchen er generelt hårdt udfordret på 
kvalificeret arbejdskraft, og der er få 
ledige med erfaring fra branchen. Der 
vil være særligt fokus på: Bygnings-
maler, bygningssnedker, elektriker, 
murer, specialarbejder (jord og beton), 
tømrer og vvs-montør. 

• Det offentlige område: Særligt 
stillingerne som social- og sundheds-
assistent er udfordrede, og antallet af 
visiterede timer, som omsorgsperso-
nalet skal dække, stiger. Derudover har 
lærerområdet de seneste år været ud-
fordret med omfattende mangel på 
folkeskolelærere til følge.  
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Analyser skal afdække kompe-
tencebehov på vækstområder  
RAR Fyn har besluttet at iværksætte 
to analyser, der skal afdække, hvilke 
kompetencer der efterspørges inden 
for privat service på turismeområdet 
og anvise nye måder at få ledige 
kvalificeret til bygge- og anlægs-
branchen. Analyserne forventes fær-
dige i løbet af 2. halvår 2018. 



Det	Regionale	Arbejdsmarkedsråd	Fyn		 August	2018	

	

	 2	

	 2	
	

Ny kampagne skal få flere ledige til at tage en 
erhvervsuddannelse på dagpenge 
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Siden 2015 har dagpenge-
modtagere over 30 år haft 
mulighed for at tage en 
erhvervsuddannelse på dag-
penge, men der er fortsat alt 
for få, der bruger mulig-
heden. Derfor lancerede 
Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering i maj måned 
en ny kampagne, der skal ud-
brede kendskabet til det 
såkaldte uddannelsesløft og 
give inspiration til, hvordan 
man med økonomien i behold 
kan gå fra ufaglært til faglært.   

Kampagnen er bygget op omkring 
sitet uddannelsesloeft.nu, der på en 
overskuelig måde beskriver, hvilke 

 
Assens er blandt de top 10 
kommuner i hele landet, der 
gør det bedst i uddan-
nelsesløft.  
 
Kommunerne med flest 
uddannelsesløft pr. ledig er: 
 
1. Esbjerg  
2. Fredericia  
3. Gribskov 
4. Struer  
5. Ikast-Brande  
6. Fredensborg  
7. Kalundborg  
8. Kolding  
9. Assens  
10. Rebild 
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muligheder der er for at tage en 
erhvervsuddannelse som voksen. 
Kampagnesitet indeholder også en 
række film med folk, der har taget et 
uddannelsesløft.  
 
Tro og motivation flytter bjerge 
I Assens har to vejledere og én virk-
somhedsambassadør over en periode 
på snart tre år haft succes med be-
vidst at fokusere på uddannelsesløft 
som en væsentlig del af beskæftigel-
ses- og vejledningsindsatsen. 

Ved tro på og motivere de ledige, 
koordinere og afklare med uddan-
nelsesinstitutionerne, lægge planer 
og finde voksenelevpladser, er det 
lykkedes at få løftet de lediges kom-
petencer så meget, at kommunen 
indtager en flot 9. plads over flest 
uddannelsesløft pr. ledig.    

Hør mere om indsatsen i Assens 
Kommune hos:  
Cilla Rasmussen tlf: 64 74 70 65 
Dorte Johansen tlf: 64 74 72 06  

 

http://www.uddannelsesloeft.nu
https://www.uddannelsesloeft.nu/casevideoer/
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Succes med opkvalificering til transport-
branchen på Fyn: 79 ledige i job på to år 

1

I løbet af 2017 og 2018 har AMU-Fyn i 
samarbejde med lokale transportvirk-
somheder og de fynske jobcentre 
opkvalificeret 79 ledige til varig 
beskæftigelse i transportbranchen  

47 nye buschauffører 
To opkvalificeringsprojekter inden for 
personbefordring med henholdsvis Tide 
Bus Danmarks A/S (2017) og  
Keolis Danmark A/S (2018) har sat 47 
ledige bag rattet hos de to selskaber.  
Karin Kjerside Sørensen, der er uddan-
nelseskonsulent for transportområdet 
hos AMU-Fyn, er både glad for og stolt 
over, at vi som uddannelsesinstitution 
kan hjælpe med at holde branchen i 
gang: “Jeg synes, at vi har fat i noget 
rigtig godt her, og efterhånden har vi 
finslebet en metode, som med fordel kan 
kopieres til flere områder”, udtaler hun.  
Metoden for godstransport- og personbe-
fordringsprojekter består i, at AMU-Fyn i 
samarbejde med jobcentrene kontakter 
virksomhederne i brancher med rekrut-
teringsudfordringer. Interesserede virk-
somheder giver så et samarbejdstilsagn, 
hvorefter jobcentrene finder ledige kan-
didater til opkvalificeringsforløb. Arbej-
det med at finde de rigtige kandidater til 
projekterne blev koordineret af Assens 
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Jobcenter. Herefter mødes alle parter til 
en informations- og matchdag hos AMU-
Fyn. Her får de ledige mere information 
om branchen og virksomhederne, og in-
teresserede ledige får en jobsamtale med 
virksomhederne. Når der er et match, til-
rettelægger AMU-Fyn i samarbejde med 
det koordinerende jobcenter et 
skræddersyet praktik- og uddan-
nelsesforløb (typisk 7-12 uger for chauf-
fører). Efter den praktiske del kan virk-
somheden ved rigtigt match underskrive 
erklæring om ansættelse ved bestået 
uddannelse. “Samlet set er det en meget 
konkret og gennemsigtig tilgang til en 
kompleks udfordring. Vi lover ikke mere, 
end vi kan holde, og det er helt sikkert 
grundlaget for den succes, vi har med 
projekterne”, fortæller Karin Kjerside 
Sørensen.  
 
Flygtninge skal styre bussen 
Som led i projektet med Keolis Danmark 
har fem integrationsborgere netop gen-
nemført skoledelen af deres integra-
tionsgrunduddannelse hos Keolis Dan-
mark A/S. Suvad Hrvat, der er kon-
taktperson hos Keolis og selv kom til 
Danmark for 26 år siden som flygtning, 
ser frem til at få gruppen igennem den 
praktiske del af forløbet: “Jeg er rigtig 
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glad for, at vi hos Keolis hjælper med at 
integrere flygtninge og fami-
liesammenførte via IGU-forløb. Samtidig 
får vi gode chauffører ud i den anden 
ende, så det er en gevinst for alle parter. 
Selv om mange af IGU-eleverne kommer 
fra høje stillinger i deres hjemlande, er de 
bare glade for at få en ny start og 
muligheden for at kunne klare sig selv. 
Jeg glæder mig rigtig meget til at følge 
deres forløb og få dem godt på vej på det 
danske arbejdsmarked”, udtaler Suvad 
Hrvat. 

Allerede efter 2-3 ugers praktisk oplæring 
får de nye chauffører deres egne ruter og 
arbejdsopgaver, og selv om der i 
opstarten skal investeres tid og kræfter 
fra virksomhedens side, tøver Suvad 
Hrvat ikke med at anbefale andre virk-
somheder, at gøre det samme: “Det 
kræver selvfølgelig en indsats fra vores 
side at gøre det her, men både mennes-
keligt og økonomisk er det en gevinst. 
Samarbejdet med AMU-Fyn og Jobcenter 
Odense fungerer også rigtig godt, så jeg 
kan kun anbefale andre at komme i gang 
med IGU”, slutter Suvad Hrvat.  

Artiklen fortsættes på næste side.  
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Kontakt 
 
Vil du vide mere om projekterne på 
transportområdet på Fyn, kan du 
kontakte:  
 
Karin Kjerside Sørensen  
E-mail: kks@amu-fyn.dk  
Tlf.: 22104111 
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Lastbilchauffører stadig i høj kurs 
Manglen på lastbilchauffører til  
godstransportbranchen har også dannet 
grundlaget for de øvrige to opkvalifcer-
ingsforløb, der de seneste år er gen-
nemført i samarbejde mellem AMU-
Fyn, de fynske kommuner og de lokale 
transportvirksomheder.  
 
I 2016/2017 blev forløbet gennemført i 
samarbejde med Alex Andersen Ølund 
A/S og Schou-Danielsen Logistik A/S 
og resulterede i, at ni ledige kom i 
beskæftigelse. I 2018 blev forløbet gen-
nemført i samarbejde med Peder Olsen 
& Søn, Fragt- og Vognmandsforretning-
en Odense A/S, Hans Juel Jensen ApS 
og Catering Engros A/S. Fra dette for-
løb kom 18 ledige i job. 
 
Jens Hansen, der er HR-chef hos Alex 
Andersen Ølund A/S og en af de 
primære drivkrafter bag opstarten af 
projekterne, er meget tilfreds med for-
løbene, selv om det var vanskeligt i 
starten: “Da vi inviterede til det første 
arrangement, var der kun 12 ledige der 
dukkede op, men vi holdt heldigvis ved 
og via godt samarbejde med Rekrutter-
ingsservice Fyn og AMU-Fyn fik ar-
rangementerne lidt mere luft under 
vingerne. I september 2016 kunne vi 
indgå aftale med 12 ledige om 
opkvalificeringsforløb, og i slutningen 
af januar 2017 havde vi så otte nye 
chauffører klar til sæsonen*.  

Det har været en super positiv oplevelse 
at se, at vi ved at gå alternative veje er 
lykkedes med at finde den fornødne ar-
bejdskraft. Derudover har det gjort 
indtryk, at se ledige med vidt forskellige 
baggrunde finde ny gejst på arbejdslivet 
i vores branche. Vi har både haft en 
skovhugger, en slagterimedarbejder og 
en borger, der efter 10 års ledighed fik 
chancen bag rattet hos os. De har alle 
gjort det fantastisk godt, og det beviser 
bare, at man ved smidigt samarbejde 
med AMU-Fyn og jobcentrene kan nå 
utroligt langt på kort tid. Dertil kommer 
også den fordel, at opstarten ofte kan 
klares på lempeligere økonomiske 
vilkår, så lønudgiften til oplæring via fx 
tomandskørsler bliver overkommelig. 
Det gør det hele noget nemmere, så jeg 
kan kun anbefale andre virksomheder 
at gøre noget tilsvarende, hvis de har 
rekrutteringsproblemer”, slutter Jens 
Hansen.  

Alex Andersen Ølund A/S er ikke en del 
af 2018 forløbene, da virksomheden 
som et nyt forsøg på at imødegå 
fremtidens mangel på chauffører har 
oprettet sin helt egen skoleklasse - kun 
med Alex Andersen Ølund elever - på 
den lokale transportskole. 
 

* Én af de deltagende kursister fik efter endt  
kursusforløb job ved en anden fynsk transport- 
virksomhed. 
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Foreløbigt program for dagen 
(endeligt program fremsendes 
forud for konferencen)  
 
Præsentation af RAR Fyns 
Strategi- og handleplan 2018  
v. Erling Møller Nielsen, formand for 
RAR Fyn 
  
Fynsk samarbejde om rekrutter-
ing- og opkvalificeringsprojekt 
inden for transportbranchen  
v. repræsentanter fra Jobcenter  
Assens, Tide Bus Danmark A/S og 
AMU-Fyn 
  
Akademikerprojekt  
v. repræsentanter involveret i  
projektet 
  
Byg til vækst  
v. virksomhed og elev 
 
Hvis du vil læse mere om  
Rådets arbejde / initiativer 
 
RAR Fyn 
https://rar-bm.dk/rar-fyn/ 

Sæt kryds i kalenderen!  
Kom med til RAR Fyns beskæftigelses-
konference onsdag den 19. september 2018 

1

Det er med stor glæde, at RAR Fyn in-
viterer alle aktører inden for beskæfti-
gelsesindsatsen på Fyn til Beskæftigel-
seskonference. Temaet for dette års 
konference er voksen-, efter- og 
videreuddannelse, og hvordan vi via 
samarbejde og en velkoordineret 
indsats kan arbejde med målrettet 
opkvalificering til at forebygge og 
afhjælpe mangel på arbejdskraft på 
Fyn.  

Formand for RAR Fyn Erling Møller 
Nielsen ser frem til konferencen og 
glæder sig til at møde aktører og sa-
marbejdspartnere på beskæftigelse-
sområdet: “Samarbejde er hjørne-
stenen for Rådets arbejde, og derfor er 
det vigtigt at skabe indsigt i vores 
strategi og initiativer, så endnu flere 
virksomheder og samarbejdspartnere 
kan byde ind og tage del i udviklingen. 
Derfor glæder jeg mig meget til at 
sætte flere ord på Rådets strategi og til 
at dele vores tanker og ideer om 
koordination og aktørsamarbejde på 
VEU-området.  

2

Derudover er jeg spændt på at få vores 
mange gode projekter og samar-
bejdscases frem i lyset. Jeg er helt sik-
ker på, at de både kan inspirere og 
skabe grobund for endnu flere gode 
projekter. Sidst men ikke mindst 
glæder jeg mig til at få nyt input fra så 
mange deltagere som overhovedet 
muligt. Udviklingen af arbejds-
markedet på Fyn er dybt afhængigt af 
dedikerede og engagerede virksom-
heder, brancheorganisationer, uddan-
nelsesinstitutioner, faglige organisa-
tioner, a-kasser, jobcentre og poli-
tikere”. 

Konferencen afholdes på: ODEON, 
Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C. fra 
kl. 9.00 (morgenmad fra 8.30) til 13.00 
 
Tilmeld dig konferencen her: 
http://www.conferencemanager.dk/be
skaeftigelseskonference-rar-fyn-
190918 

Har du spørgsmål, så kontakt os på: 
amksyd@star.dk  
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