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RAR Fyn i 2019: Vi skal styrke rekrutterin-
gen til de fynske virksomheder  

 
 

 
 
 
  

Vi har i RAR Fyn netop vedtaget vo-
res Strategi- og handleplan for 2019 
samt delstrategi for VEU-indsatsen. 
Her sætter vi kursen for Rådets ar-
bejde det næste år. I 2019 har vi især 
fokus på kompetencebehov og re-
kruttering.  
 
Der er plads til flere på det fyn-
ske arbejdsmarked 
Regeringen præsenterede i septem-
ber udspillet ”Flere mennesker med 
handicap skal med”. Vi vil i RAR Fyn 
være med til at gøre op med for-
domme om, hvad personer med han-
dicap ikke kan. Herigennem kan vi 
være med til løse virksomhedernes 
efterspørgsel på arbejdskraft og sam-
tidig flytte borgere, der ufrivilligt står 
uden for arbejdsmarkedet, med ind i 
fællesskabet.  

Fokus på kompetencebehov og 
veje til sporskifte. 
I efteråret har vi i Rådet fået gen-
nemført to nye analyser. Analyserne 
har haft fokus på at afdække virk-
somhedernes kompetencebehov i 
bygge- og anlægsbranchen og privat 
service inden for turisme. 

Analysen ”Kompetenceefterspørgsel 
inden for privat service i turismeer-
hvervet på Fyn” viser bl.a., at over 
halvdelen af de beskæftigede i turis-
meerhvervet på Fyn er ikke-faglærte. 
Samtidig viser analysen, at beskæfti-
gelsen i erhvervet forventes at stige 
med 4,6  pct. frem mod 2020. Virk-
somhederne fremhæver særligt de 
personlige kompetencer som centra-
le, når de skal ansætte nye medarbej-
dere. 

Med analysen ”Veje til sporskifte ind 
i bygge- og anlægsbranchen på Fyn” 

har vi haft fokus på at belyse alter-
native veje til rekruttering. Analy-
sen viser bl.a., at ud af branchens 
13.000 beskæftigede har godt 
1.000 foretaget et sporskifte inden 
for de sidste 4 år - 44 pct. kom fra 
ledighed. Landmænd, smede og in-
dustriteknikere er oplagte sporskif-
tere, men også ikke-faglærte og folk 
fra kontor, handel og forretnings-
service har gode muligheder for et 
succesfuldt sporskifte. 

Rekrutterings- og opkvalifice-
ringsmodeller  
I RAR Fyn har vi haft fokus på at 
belyse forudsætningerne for det 
gode rekrutterings- og opkvalifice-
ringsforløb. Vi har på vores hjem-
meside samlet en række modeller, 
der kan medvirke til at danne in-
spiration for fremtidige aktørsam-
arbejder. 

VEU-delstrategi 
Vi har i Rådets Strategi- og handle-
plan for 2019 vedtaget en VEU-
delstrategi. Her har vi fokus på, at  
formålet med VEU-indsatsen er at 
skabe bedre match mellem udbud-
det af voksen-, efter- og videreud-
dannelse og arbejdsmarkedets 

kompetencebehov på det fyn-
ske arbejdsmarked. 

Rekrutteringssituationen 
på Fyn 
STAR har udsendt Rekrutte-
ringssurvey for 4. kvartal base-
ret på en ny og bedre metode. 
Det styrkede afsæt for overvåg-
ning af arbejdsmarkedet har vi 
derfor valgt at sætte fokus på i 
dette nyhedsbrev 

God fornøjelse. 

Med venlig hilsen 
Erling Møller Nielsen 
Formand, RAR Fyn 
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https://rar-bm.dk/rar-fyn/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-fyn/regionale-analyser-jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-fyn/
https://bm.dk/media/8042/handicapudspil.pdf
https://bm.dk/media/8042/handicapudspil.pdf
https://rar-bm.dk/rar-fyn/nyheder/2018/oversigt-rekrutterings-opkvalificeringsmodeller/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/nyheder/2018/oversigt-rekrutterings-opkvalificeringsmodeller/
https://rar-bm.dk/media/9610/strategi-og-handleplan-2019-rar-fyn.pdf
https://rar-bm.dk/media/9610/strategi-og-handleplan-2019-rar-fyn.pdf
https://rar-bm.dk/media/9609/veu-delstrategi-rar-fyn.pdf
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Nyt og forbedret overvågningsværktøj 
Rekrutteringssurvey for 4. kvar-
tel 2018 viser fortsat stigning i 
antallet af forgæves rekrutterin-
ger på Fyn. Særligt bygge- og an-
lægsbranchen er udfordret, når 
man ser på branchen isoleret på 
Fyn og i forhold til landsgennem-
snittet. 

Med rekrutteringssurvey for 4. 
kvt. 2018 STAR indført en ny me-
tode for opgørelse af mangelom-
råder. Med afsæt i en ny dataind-
samlingsmetode er datagrundlaget 
styrket. Der er indført en ny opgø-
relse som belyser virksomheder-
nes forgæves rekrutteringsrate. 
Opgørelsen indgår i vurderingen 
af hvorvidt stillingsbetegnelser be-
tragtes som et mangelområde. 
Rekrutteringssurveyen er fortsat 
grundlaget for mangelsituationen i 
arbejdsmarkedsbalancen. 

Målrettet metode 
Siden surveyen blev implemente-
ret, har den teknologiske udvik-
ling bevirket, at det nu er muligt 
via ”big data analyse” at gennem-
føre surveyen vha. en ny metode 
til at belyse rekrutteringssituatio-
nen baseret på elektroniske stil- 
lingsopslag. Herved er det muligt 
at målrette dataindsamlingen mod 
de virksomheder, der faktisk har 
forsøgt at rekruttere nye medar-
bejdere. Surveyen baserer sig på 
på 17.500 svar fra virksomheder 
(landsplan), der har haft elektro-
niske 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). 

 

ydelser, Rejsebureauer, Rengø-
ring og Handel (det er primært 
stillingsbetegnelsen rengørings-
assistent) samt branchen Hotel 
og Restauration og Industrien. 
 
Eksempler på stillingsbeteg-
nelser med forgæves rekrut-
teringer på Fyn  
 

 - Rengøringsassistent 610 
(FRR 33 %) 

 - Butiksassistent 280 (FRR 
48 %) 

 - Chauffør, fragt, distribu-
tion og blandet kørsel 260 
(FRR 46 %) 

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

Figur 1. Den forgæves rekrutte-
ringsrate i pct. og forgæves rekrut-
teringer fordelt på RAR 

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

 
 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rekrutteringssituationen  
Figur 1 viser antallet af forgæves 
rekrutteringer og den samlede for-
gæves rekrutteringsrate for hele 
landet og de enkelte RAR-
områder.  

I RAR Fyns geografi er antallet af 
forgæves rekrutteringer på 4.490, 
og det svarer til en FRR på 23 pct., 
hvilket er på samme niveau som 
landsgennemsnittet. Sammenlig-
net med de øvrige landsdele har 
RAR Fyn den tredjehøjeste rekrut-
teringsrate   

Fordelt på brancher er FRR højest 
i branchen Bygge og Anlæg (se fig. 
2). Med andre ord vil det sige, at 
manglen på Fyn presser sig mest 
på i Bygge- og Anlægsbranchen – 
og herefter er der en høj FRR for 
brancherne Service-  

 
 

 

Nyt meldesystem for 
udækkede kompetencebe-
hov 
Du kan gøre opmærksom på 
udækkede kompetencebehov og 
behov for koordinering af kur-
susindkøb ved at kontak-
te Jobservice Danmark på:  
 
Tlf.: 72 200 350  
E-mail: jobservicedan-
mark@star.dk 

 

https://star.dk/media/9089/rekrutteringssurvey-4-kvartal-2018.pdf
https://www.star.dk/da/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/udaekkede-kompetencebehov-kan-meldes-ind-via-meldesystem/
https://www.star.dk/da/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/udaekkede-kompetencebehov-kan-meldes-ind-via-meldesystem/
https://www.star.dk/da/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/udaekkede-kompetencebehov-kan-meldes-ind-via-meldesystem/

