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RAR Sydjylland i 2019: Vi skal gøre endnu mere for 
at forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft 

 
 

 
 
 
 
  

Vi har i RAR Sydjylland netop 
vedtaget Rådets Strategi- og 
handleplan for 2019 samt delstra-
tegi for VEU-indsatsen. RAR Syd-
jylland har nu et godt afsæt for 
arbejdet i det kommende år.  
 
Strategi- og handleplan 2019 
Her i begyndelsen af 2019 er der 
stadig stor efterspørgsel efter 
medarbejdere i virksomhederne. 
Vores opgave er at få flest mulige i 
job med de rigtige kompetencer. Vi 
har derfor i RAR Sydjylland vedta-
get en Strategi- og handleplan for 
2019, der har fokus på at under-
støtte forebyggelsen af mangel på 
kvalificeret arbejdskraft.  

Vi vil i 2019 løbende fokusere på 
kompetencebehovet og rekrutte-
ringssituationen. Det vil vi gøre 
ved løbende at bidrage med værdi-
fuld viden om rekrutteringssituati-
onen. En viden, der sammenholder 
den konkrete efterspørgsel og spe-
cifikke kompetencer med hinan-
den.  Herudover vil vi bakke op om 
initiativer for at få flere unge til at 
tage en erhvervsuddannelse og lø-
bende opfordre arbejdsgivere til at 
benytte synlige rekrutteringskana-
ler. 

Arbejdsmarkedet er under kon-
stant forandring og virksomheder-
nes efterspørgsel efter kompeten-
cer ændrer sig tilsvarende. Vi vil 
derfor i Rådets VEU-indsats have 
fokus på at løfte kompetenceni-
veauet hos virksomhedernes an-
satte for at give plads til ufaglærte 
ledige. Derudover vil vi arbejde 
for, at både ledige og beskæftigede 

har de fornødne basiskompetencer 
for at forblive i job og styrke med-
arbejdernes muligheder for faglig 
opkvalificering. 

Det tredje greb, vi har valgt at prio-
ritere i vores Strategi- og handle-
plan for 2019, er at flere borgere på 
kanten af arbejdsmarkedet skal i 
job. Vi har ikke råd til at borgere, 
der gerne vil bidrage, ikke får den 
hjælp, det kræver. Vi har derfor fo-
kus på at styrke handicapområdet i 
jobcentrene. Derudover vil vi også 
opfordre til en virksomhedsrettet 
indsats, der kan føre til småjob. 

Beskæftigelsesplaner 2019 
Vi vil i Rådet benytte lejligheden til 
at kvittere for kommunernes be-
skæftigelsesplaner for 2019. Alle 
planer har fokus på de 3 temaer, 
som vi i RAR Sydjylland har valgt 
at prioritere i 2019: Kompetence-
behov og rekruttering, voksen-, ef-
ter- og videreuddannelse og borge- 
re på kanten af arbejdsmarkedet. 
Rådet vil dog også, med baggrund i 
det nuværende økonomiske op-
sving, opfordre kommunerne til at 
målrette deres indsats mod virk-
somhederne endnu mere på områ-
der med gode beskæftigelsesmulig-
heder.  

Nyt VEU-indsatsområde 
Med den faldende ledighed for-
venter vi, at fortsat flere områder 
vil opleve rekrutteringsvanske-
ligheder. Særligt industrien har væ-
ret påvirket af den store teknologi-
ske udvikling. Derfor har vi i Rådet 
valgt ”digitalisering og automatise-
ring inden for industrien” som et 

nyt VEU-indsatsområde.  Vi har 
store forventninger til, at vi med 
en fokuseret VEU-indsats og mål-
rettet virskomhedsindsats i kom-
munerne kan understøtte bran-
chen og skabe rum for at få alle 
med. 

Rekrutteringssituationen i 
Sydjylland 
STAR har med deres seneste 
rekrutteringssurvey styrket den 
dataindsamling, der ligger til 
grund for arbejdsmarkedsbalan-
cen. I Rådet ser vi frem til et mere 
sikkert grundlag, når vi fremadret-
tet skal iværksætte tiltag til fore-
byggelse af mangel. Undersøgel-
sen og den nye metode kan man 
læse mere om på næste side. 

Med venlig hilsen 
Marita Geinitz, 
Formand for RAR Sydjylland 

 

 Læs om samarbejdsmodel-
ler for opkvalificering og 
rekruttering her. 

Læs regeringens udspil 
“Flere mennesker med 
handicap skal i job” her. 

Læs om Rådets arbejde her 

Læs om RAR Sydjyllands 
arbejde ved at klikke her 

Strategi- og handleplan 
2019 
 
VEU-delstrategi 

https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/nyheder/2018/oversigt-rekrutterings-opkvalificeringsmodeller/
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/nyheder/2018/oversigt-rekrutterings-opkvalificeringsmodeller/
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/nyheder/2018/oversigt-rekrutterings-opkvalificeringsmodeller/
https://bm.dk/media/8042/handicapudspil.pdf
https://bm.dk/media/8042/handicapudspil.pdf
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/
https://rar-bm.dk/media/9504/strategi-handleplan-2019-rar-sydjylland.pdf
https://rar-bm.dk/media/9504/strategi-handleplan-2019-rar-sydjylland.pdf
https://rar-bm.dk/media/9506/veu-delstrategi-rar-sydjylland.pdf
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Rekrutteringssurvey for 4. kvar-
talt 2018 viser svagt stigende an-
tal forgæves rekrutteringer i Syd-
jylland. Særligt bygge- og an-
lægsbranchen er udfordret, når 
man ser på branchen isoleret i 
Sydjylland og i forhold til lands-
gennemsnittet. 

Med rekrutteringssurvey for 4. 
kvartal 2018 har STAR indført en 
ny metode for opgørelse af man-
gelområder. Med afsæt i en ny da-
taindsamlingsmetode er data-
grundlaget styrket. Der er indført 
en ny opgørelse som belyser virk-
somhedernes forgæves rekrutte-
ringsrate. Opgørelsen indgår i vur-
deringen af hvorvidt om stillings-
betegnelser er et mangelområde. 
Rekrutteringssurveyen er fortsat 
grundlaget for mangelsituationen i 
arbejdsmarkedsbalancen. 

Målrettet metode 
Siden surveyen blev implemente-
ret, har den teknologiske udvikling 
bevirket, at det nu er muligt via 
”big data analyse” at gennemføre 
surveyen baseret på elektroniske 
stillingsopslag. Herved er det mu-
ligt at målrette dataindsamlingen 
mod de virksomheder, der faktisk 
har forsøgt at rekruttere nye med-
arbejdere. Surveyen baserer sig på 
på 17.500 rekrutterngssituationer 
(landsplan), baseret på elektroni-
ske stillingsopslag. 

Forgæves rekrutteringsrate 
Den forgæves rekrutteringsrate 
(FRR) er forholdet mellem de re-
krutteringsforsøg, som har været 
succesfulde, og de forsøg, hvor re-
krutteringen har været forgæves. 
Forgæves rekrutteringer defineres 
som de rekrutteringssituationer, 
hvor en virksomhed ikke får besat 
en stilling eller besætter stillingen 

med en profil, der ikke helt har de 
efterspurgte kvalifikationer (også 
kaldet substitution).  
 
Rekrutteringssituationen  
Figur 1 viser antallet af forgæves 
rekrutteringer og den samlede 
forgæves rekrutteringsrate for he-
le landet og de enkelte RAR-
områder.  

I RAR Sydjyllands geografi er an-
tallet af forgæves rekrutteringer 
på 8.000, og det svarer til en FRR 
på 21 pct. Landsgennemsnittet er 
således lidt højere end i Sydjyl-
land. Sammenlignet med de øvri-
ge landsdele har RAR Sydjylland 
den næstlaveste rekrutteringsrate.   

Fordelt på brancher er FRR højest 
i branchen Bygge og Anlæg (se fig. 
2). Med andre ord vil det sige, at 
manglen i Sydjylland presser sig 
mest på i Bygge- og Anlægsbran-
chen – og herefter er der en høj 
FRR for brancherne Serviceydel-
ser, Rejsebureauer, Rengøring og 
Handel (det er primært stillings-

betegnelsen rengøringsassistent) 
samt Hotel og Restauration og In-
dustrien. 

Eksempler på stillingsbeteg-
nelser med forgæves rekrut-
teringer i Sydjylland  
 

 - Rengøringsassistent 680 
(FRR 26 %) 
 

 - Lager- og logistikmedar-
bejder 360 (FRR 31 %) 
 

 - Social- og sundhedshjæl-
per 280 (FRR 36 %) 

 
Ser man på de brancher, der op-
lever de største produktionsbe-
grænsninger som følge af rekrut-
teringsudfordringer (landsplan) 
er det: Industri, Hoteller og Re-
stauranter, Bygge og Anlæg og 
Transport. 
 
 

 
 
 
 

Figur 1. Den forgæves rekrutte-
ringsrate i % og forgæves rekrutte-
ringer fordelt på RAR 

Figur 2. Den forgæves rekrutte-
ringsrate fordelt på branche, RAR 
Sydjylland og hele landet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt og forbedret overvågningsværktøj  

Rekrutteringssurvey 

Kvartalsrapport, 4. kvartal  

https://star.dk/om-styrelsen/publikationer/2018/12/rekrutteringssurvey-4-kvartal-2018/

