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Faldende ledighed - RAR Fyn stiller skarpt 
på det gode samarbejde om opkvalificering  

 
  

Samarbejde og fælles indsats på Fyn 
er med til at holde andelen af forgæ-
ves rekrutteringer nede på 0,5 pro-
cent.  RAR Fyn har fokus på de gode 
indsatser og vil fremadrettet sætte 
yderligere fokus på de gode samar-
bejdsmodeller for rekruttering og op-
kvalificering. 

Flere akademikere skal arbejde i 
IT- og robotindustrien 
På RAR Fyns beskæftigelseskonferen-
ce stillede vi skarpt på initiativer mod 
dimittend-arbejdsløsheden. Vi blev 
bl.a. præsenteret for, hvorledes man 
kan opkvalificere ledige humanisters 
tekniske kvalifikationer. Syddansk 
Universitet vil med et 18-ugers opkva-
lificeringsforløb bidrage til, at ledige 
akademikere kan opnå kompetencer, 
der efterspørges i IT- og robotvirk-
somhederne.  

Andre akademikere har blot behov for 
at blive skarpe på egne kvalifikationer 
i relation til virksomhedernes efter-
spørgsel. På konferencen præsentere-
de vi derfor projektet ”Globale vækst-
kompetencer”, som er et eksempel på 
den gode og tidlige indsats for nyud-
klækkede akademikere. 

AMU Fyn, Assens Kommune og Tide 
Bus Danmark A/S fremlagde model 
for det gode og koordinerede samar-
bejde, når ledige skal opkvalificeres til 
job i transportbranchen. Vi vil i RAR 
Fyn opfordre og bakke op om samar-
bejdsmodeller, der med fælles indsats 
bidrager til succesfuld rekruttering 
gennem opkvalificering. 

Fremgang og udfordringer 
Jeg vil gerne fremhæve STARs seneste 
rekrutteringssurvey, der viser, at ande-
len af forgæves rekrutteringer i en tid 

med faldende ledighed, er uændret. 
I Rådet vil vi derfor gerne fremhæ-
ve det store arbejde, a-kasser og 
jobcentre løfter, når de fynske virk-
somheder rekrutterer nye medar-
bejdere. 

Vejledning og værktøjer  
I denne udgave af nyhedsbrevet 
flytter vi lyskeglen over på vejled-
ning af ledige og samarbejde på 
tværs af jobcentre. 

Vejledningen af ledige mod uddan-
nelse er vigtig, hvis virksomheder-
ne på Fyn skal have kvalificeret ar-
bejdskraft. Vi sætter derfor lys på 
vejledningsindsatsen i Faborg-
Midtfyn og Svendborg kommuner, 
hvor man i fællesskab har afsat res-
sourcer til vejledning af ledige. 

Mange virksomheder er placeret på 

adresser i flere kommuner. 
Derfor ser vi i nyhedsbrevets 
anden artikel nærmere på Job-
service Danmark, der i samar-
bejde med jobcentrene støtter 
op om en koordineret indsats 
på tværs af kommuner i hele 
landet. 

God fornøjelse. 

Med venlig hilsen 
Erling Møller Nielsen,  
Formand for Det Regionale Ar-
bejdsmarkedsråd Fyn 

 

 
RAR Fyns beskæftigelseskonference, den 19. september 2018 

Læs mere om rekrutte-
ringssurveyet her 

Læs om RAR Fyns arbejde 
ved at klikke her 

 

https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/rekrutteringssurveys/
https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/rekrutteringssurveys/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/
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Sydfynske kommuner skruer op for 
vejledningsindsatsen 

Faldende ledighed og efter-
spørgsel efter kvalificeret ar-
bejdskraft fordrer et øget fokus 
på vejledning af ledige mod ud-
dannelse. Svendborg og Faa-
borg-Midtfyn kommuner indgår 
derfor i et samarbejde om vej-
ledningsindsats for ledige mod 
uddannelse. 

Nye perspektiver med store 
muligheder 
Samarbejdet mellem de to 
kommuner er ikke en ny størrel-
se. De seneste to år har kommu-
nerne i fællesskab med Nyborg 
Kommune indgået i uddannel-
sesambassadørprojektet, hvor 
uddannelsesløftet af ledige dag-
pengemodtagere har været om-
drejningspunktet. 

Afdelingsleder Susanne Al-
brechtsen fra Svendborg Kom-
mune forklarer her, hvorfor man 
blandt andet har valgt at fortsæt-
te vejledningsindsatsen: ”Vi har 
kun ridset i overfladen i forhold 
til mulighederne for at flytte 
langtidsledige, ufaglærte over i 
varig beskæftigelse gennem ud-
dannelse”. 

Afdelingsleder Inger Thonø Pe-
dersen fra Faaborg-Midtfyn 
Kommune uddyber: ”De gode er-
faringer med at få ledige i ud-
dannelse skal ikke stoppe her. Vi 
ser et stort potentiale i at brede 
vejledningsindsatsen ud til flere 
målgrupper. Konkret ser vi store 
muligheder i at udvide fokus til 
også at inkludere vejledning af 
sygemeldte ledige. Den dialog, 
som en vejleder har med de ledi-
ge allerede i sygeperioden, er 
med til at skabe forståelse, ret-
ning og mening for vejen, der 
følger, når den ledige igen er 
rask”. 

 

ligheder, der eksisterer. ”Vi er i 
jobcentrene afhængige af en el-
ler flere ressourcepersoner, der 
ud over at bygge bro til uddan-
nelsesintitutionerne kan vejlede 
vores ledige konkret og håndgri-
beligt. Her tænker jeg særligt på 
tid, økonomi og de jobperspekti-
ver, der ligger i at påbegynde og 
gennemføre en uddannelse” 
præciserer Susanne Albrechtsen. 
 
Virksomhederne skal med 
De to kommuner har i fælles-
skab opbygget et solidt funda-
ment for vejledningsindsatsen.  
Derfor udvides indsatsen nu til 
også at omfatte lokale virksom-
heder: ”Lige nu arbejder vi på at 
udvikle oplæg til lokale virk-
somheder om de mange mulig-
heder, der er for at opkvalificere 
ufaglært, ledig arbejdskraft” af-
slutter Susanne Albrechtsen.  
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kræver særlig viden 
At man nu er klar til at brede 
indsatsen ud på flere målgrup-
per og uddannelsesordninger er 
dog ikke kommet af sig selv. 
”De seneste års arbejde i ud-
dannelsesambassødørprojektet 
har skabt en forståelse blandt 
vores sagsbehandlere og os i 
ledelsen om, hvor vigtigt det er 
at flytte lyskeglen over på ud-
dannelse. Indsatsen har ikke 
blot medført, at vi har opnået 
den nødvendige viden om ud-
dannelsesordninger – vores 
dygtige medarbejder, som nu 
fortsætter, har med flid og gå-
på-mod bygget bro til uddan-
nelsesverdenen”, tilføjer Inger 
T. Pedersen. 

Uddannelsesordningerne og 
ikke mindst sammensætningen 
af uddannelsesforløb kan være 
en stor opgave for jobcentret at 
rumme. Derfor er det meget 
vigtigt, at der opbygges viden 
om de mange uddannelsesmu-
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Jobservice Danmark tilbyder virksomheder én indgang til rekrut-
tering af ledig arbejdskraft på tværs af kommuner i hele landet  
 Siden 2015 har Jobservice Dan-
mark i samarbejde med jobcentre-
ne hjulpet danske virksomheder 
med rekruttering af ledig arbejds-
kraft. For virksomheder med 
rekrutteringsudfordringer på 
tværs af flere kommuner kan Job-
service Danmark hjælpe virksom-
heden med kontakt og netværk til 
relevante jobcentre i virksomhe-
dens geografi.  

Jobservice Danmark tilbyder for-
uden samarbejdet med jobcentrene 
en koordineret service til virksom-
heder på tværs af hele beskæftigel-
sessystemet. Det kan fx være i 
samarbejde med a-kasser, Work in 
Denmark og uddannelsesinstituti-
oner.  

En af de virksomheder, der har be-
nyttet sig af Jobservice Danmark, 
er fynske Danren Bogdol. Den fyn-
ske rengøringsvirksomhed har ho-
vedsæde i Odense, men beskæftiger 
over 500 medarbejdere fordelt over 
det meste af landet. Danren Bogdol 
har siden 2016 haft en aftale med 
Jobservice Danmark, hvilket har 
ført mange nye ansættelser med 
sig. HR-medarbejder Lone Draborg 
Jørgensen fortæller: ”Vi har opga-
ver i hele landet. Samtidig er vi en 
branche og en virksomhed, hvor 
der er stor udskiftning af medar-
bejdere. Derfor er den tætte og re-
lationsbårne kontakt til jobcentre-
ne meget vigtig for os”. 

Nyttige link: 

JOBSERVICE DANMARK 

WORK IN DENMARK 

 

Jobservice DK - Hotline 

Telefon: 72 200 350 

E-mail: 
 jobservicedanmark@star.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tætte samarbejde med jobcen-
trene har ikke altid været en selv-
følge. ”Vi har altid fået god service i 
jobcentrene, men det er først efter, 
at vi har etableret en formaliseret 
aftale, at vi har opnået og etableret 
en personlig relation til de enkelte 
medarbejdere i jobcenteret. Med-
arbejderne har foruden en bran-
chespecifik viden også kendskab til 
præcis vores virksomhed og rekrut-
teringsopgave. Opsummeret vil jeg 
sige, at min arbejdsbyrde er blevet 
mindre, da jeg ikke skal forklare 
tingene flere gange – de ved lige 
nøjagtig, hvem vi er, og hvad vi sø-
ger”.  

”Det tætte samarbejde med jobcen-
trene har medført, at vi nu har fo-
kus på praktikforløb, og i dag an-
sætter vi også folk ad denne vej. Vi 
rekrutterer nu medarbejdere, der 
ikke ville komme i betragtning, hvis 
vi ikke havde mulighed for at sikre 
det rigtige match gennem en prak-
tik”. 

Danren Bogdol er blot en af de 
mange historier, hvor Jobservice 
Danmark har været med til at un-
derstøtte virksomheders rekrutte-
ringsopgaver. Det store arbejde fo-
retages dog stadig i jobcentrene, 
hvor nøglepersonerne med deres 
lokale kendskab til arbejdsmarke-
det finder, screener og opkvalifice-
rer medarbejdere målrettet virk-
somhedernes behov.  

Ny Hotline 
Ny mulighed for indmelding af 
udækkede behov for kompetencer 
eller opkvalificering hos Jobservice 
Danmarks hotline. 
 
Et vigtigt led i VEU-indsatsen er at 
give virksomheder, brancher, job-
centre, a-kasser, skoler og uddan-
nelsesinstitutioner muligheden for 
at kunne give melding om udækkede 
behov for kompetencer eller opkva-
lificering.  
 
Fra mandag den 1/10 indgår det nye 
meldesystem i Jobservice Danmarks 
allerede eksisterende hotline. Her 
vil der som altid sidde gode folk klar 
til at gå i dialog om de udfordringer, 
der måtte være omkring udækkede 
kompetencebehov eller problema-
tikker vedrørende opkvalificering el-
ler efter- og videreuddannelse. 
 
 
 

https://star.dk/til-virksomheder/faa-landsdaekkende-virksomhedsservice/
https://www.workindenmark.dk/
https://star.dk/til-virksomheder/faa-landsdaekkende-virksomhedsservice/

