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Centrale udfordringer 
Dette notat belyser en række centrale udviklingstræk og udfordringer for det østjyske arbejdsmarked, som er baggrund 
for Rådets strategi og de efterfølgende indsatser, som sættes i gang. Viden er grundlaget for en kvalificeret indsats. 
Udfordringerne kan overordnet sammenfattes i to overskrifter.  

At sikre kvalificeret arbejdskraft og understøtte efteruddannelse/opkvalificering 
Aktuelt i september 2020 er rekrutteringsproblemerne væsentligt mindre end de ville have været uden en corona-ned-
lukning. Der er dog stadig rekrutteringsudfordringer samtidig med, at der pt. er et overskud af arbejdskraft foranlediget 
af corona-nedlukningen. Efterspørgslen efter arbejdskraft har været stigende de seneste måneder, selv om den stadig er 
minde end sidste år. I løbet af det næste år forventes beskæftigelsen at stige, mens ledigheden forventes at falde.  
I takt med et øget aktivitetsniveau på arbejdsmarkedet kan det forventes, at der også kommer flere rekrutteringsproble-
mer.  
 
Aktuelt er udfordringen dog, at ledigheden er steget. Mange af de nyledige er dagpengemodtagere; de er forholdsvis 
unge og mange er kortuddannede. I den nuværende situation er det derfor vigtigt at fokusere på efteruddannelse og op-
kvalificering af de ledige og beskæftigede, så de klædes på med de kompetencer, der efterspørges – eller vil blive efter-
spurgt – på det østjyske arbejdsmarked. Væsentligt i denne sammenhæng er de nye uddannelsesmuligheder, som blev 
vedtaget politisk i juni måned. Ligeledes er der i den nuværende situation et væsentligt potentiale i at arbejde med op-
kvalificering i forbindelse med varslingssager og arbejdsfordelinger. 
 

At borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer tættere på job 
og får fodfæste på arbejdsmarkedet 
Der er en stor gruppe borgere på cirka 55.000, som ikke umiddelbart kan varetage et arbejde på normale vilkår og der-
for er ”langt fra arbejdsmarkedet” (ikke medregnet førtidspension og efterløn). Dette skyldes blandt andet, at de har ud-
fordringer fagligt, personligt eller socialt. Gruppen udgør en ressource, som kan mobiliseres til gavn for arbejdsmarkedet 
og for den enkelte.  
 
Corona-nedlukningen har i imidlertid gjort overgangen til arbejdsstyrken væsentlig sværere for de ikke-jobklare.  
En undergruppe af de ikke-jobklare er de unge uddannelseshjælpsmodtagere uden en kompetencegivende uddannelse. 
Her er der cirka 6.800 unge og under 10% er kommet i uddannelse det seneste år.  
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Resume af centrale udviklingstræk som baggrundsviden for Rådets strategi 
Beskæftigelsen (side 6) 
• Det seneste år er beskæftigelsen påvirket af corona-nedlukningen med et fald på 1.194 / 1,4%.  
• I juni 2020 var der 8.309 flere beskæftigede end i juni 2008 i tiden omkring Finanskrisen.  
• Efter et fald i beskæftigelsen på grund af corona-nedlukningen forventes en fremgang i løbet af 2021  
• I juni 2020 var der 14,4% flere job end der var i juni 2019. Det er tegn på et arbejdsmarked i bedring.  
 
Ledighed (side 7) 
• Det seneste år er ledigheden steget markant med 6.956 / 40,7% foranlediget af corona-nedlukningen.   
• De seneste måneder har væksten i ledigheden været aftagende. Det indikerer en bedring på arbejdsmarkedet.  
• Ledighedsprocenten er på 6,1% i juli måned. Historisk set var ledighedsprocenten højere i juli måned i 2010 og på 

samme nivaeu i 2012.  
• Corona har bevirket, at færre ledige kommer i job. Flere er fortsat jobklare ledige, på SU eller får ingen ydelse.   
 
Langtidsledighed (side 8) 
• Fra juli 2019 til juli 2020 steg antallet af langtidsledige med 986 /25,7%. 
• Ledige med en høj ledighedsanciennitet før corona-nedlukningen blev dobbelt ramt at et fald i antallet af nye job, og 

af mange nyledige med en lang beskæftigelsesanciennitet.  
 
Rekrutteringssituationen (side 9) 
• Rekrutteringssituationen er aktuelt markant påvirket af corona-nedlukningen.  
• Efter nedlukningen fra marts 2020 til maj 2020 var der en forgæves rekrutteringsrate på 20,7%, og det svarer til 

4.190 forgæves rekrutteringer. Antalsmæssigt er der tale om et fald på 1.800 / 30,5% forgæves rekrutteringer fra 
før nedlukningen.  

• Selv om der var et stort fald i antallet af forgæves rekrutterginer, var der stadig et betydeligt antal i tiden efter ned-
lukningen med en forgæves rekrutterginsrate på 20,7%.  

• Jo mere arbejdsmarkedet kommer tilbage til en mere normal tilstand, jo mere vil rekrutteringssituationen nærme sig 
et normalt billede med mangel inden for et bredt udsnit af kompetencer. 

 
Arbejdsstyrke og uddannelse (side 10-11) 
• Corona-nedlukningen forventes at bevirke et fald i beskæftigelsen på 9.870 /2,1% fra 2019 til 2020. Fra 2020 til 

2021 forventes beskæftigelsen at stige med 2.730 / 0,6%.  
• Antallet af arbejdsløse forventes at stige med 8.645 / 54,4% fra 2019 til 2020 til et niveau på 24.500. Fra 2020 til 

2021 forventes antallet af arbejdskløse at falde med 5.200 / 21,1% til omkring 19.300. 
• Den faldende og ældre faglærte arbejdsstyrke er en udfordring fremover, da der allerede er mangel på en række 

faglærte uddannelsesgrupper.  
• En lav beskæftigelsesfrekvens for kortuddannede viser et potentiale for øget beskæftigelse ved at opkvalificere og 

efteruddanne især de kortuddannede. Der er en potentiel beskæftigelsesgevinst på 17 procentpoint. 
 
Udenlandsk arbejdskraft (side 12) 
• Antallet af udenlandske statsborgere, som er beskæftiget i Østjylland, er steget år for år i perioden 2008-2020. Fra 

juni 2019 til juni 2020, hvor beskæftigelsen generelt er faldet, er antallet af beskæftigede udenlandske statsbor-
gere steget marginalt (+286).  

• For østeuropæiske statsborgere (EU11) er antallet af fuldtidsbeskæftigede faldet med 106 fra juni 2019 til juni 
2020. I samme periode er antallet af østeuropæere som modtager a-dagpenge eller kontanthjælp steget med 475 
fuldtidspersoner. 

 
Borgere på offentlig forsørgelse (side 13-15) 
• Der er ca. 20.400 fuldtidspersoner, der er klar til at tage et job, og de er allerede i arbejdsstyrken.  
• Dernæst er der en stor gruppe på cirka 55.200 (ikke medregnet førtidspension), som ikke umiddelbart kan varetage 

et arbejde på normale vilkår og derfor er ”langt fra arbejdsmarkedet”.  
• Corona-nedlukningen har i væsentlig grad udfordret overgangen til beskæftigelse for de 55.200 ikke-jobklare.  

 
Beskæftigelsespolitiske mål for 2021 (side 16) 
Beskæftigelsesministeren har tilføjet to nye mål (1-2), mens tre mål (3-5) videreføres fra 2020. 
1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. 
2. Flere ledige skal opkvalificeres. 
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende. 
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. 
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 
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Unge (side 17) 
• Der er en stor gruppe på 6.838 i aldersgruppen 16-29 år på uddannelseshjælp, som ikke har en kompetencegi-

vende uddannelse. Heraf er 6.513 / 95,2% ikke umiddelbart klar til at gå i gang med en uddannelse.  
• Det er en udfordring, at de ikke-jobklare udgør omkring 95% af uddannelseshjælpsmodtagerne, og at blot 8,5% af de 

ikke-jobklare er i uddannelse efter et år.   
 

Stigende ledighed som følge af COVID-19 (side 18-19) 
• Fra juli 2019 til juli 2020 er ledigheden steget i alle østjyske kommuner. I hele Østjylland er ledigheden steget med 

6.956 fuldtidspersoner. Stigningen i ledigheden skyldes en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere.  
• 25-29 årige er den største aldersgruppe blandt de ledige, og det er den aldersgruppe, som har oplevet størst stig-

ning i ledigheden det seneste år. 30-39 årige er den næststørste gruppe og gruppen med den næststørste stigning.  
• Kortuddannede (grundskole/gymnasial) udgør en relativt stor andel af de nytilmeldte ledige.  
• I juli 2020 er de største grupper af ledige medlemmer af Akademikernes (2.845), Handels- og kontorfunktionærer 

(2.152), Faglig Fælles A-kasse (2.139) og Kristelig A-kasse (1.751). 
 
VEU-indsatsen i lyset af COVID-19 (side 20-21) 
Rådets VEU-koordinatorer oplever – på trods af nedgangen i beskæftigelsen – at der fortsat er behov for at arbejde med 
koordinering af efteruddannelse, opkvalificering og rekruttering i forhold til områder med mangel på arbejdskraft. Samti-
dig har omstændighederne som følge af COVID-19 og de politiske aftaler om efteruddannelse og opkvalificering skabt 
stor efterspørgsel på VEU-koordinatorernes viden og kompetencer i forhold til: 
• Efteruddannelse og opkvalificering i forbindelse med lønkompensation, varslingssager og arbejdsfordelinger. 
• At understøtte jobcentrene i forhold til efteruddannelse og opkvalificering af gruppen af nyledige. 
• At udbrede kendskabet til- og brugen af de nye muligheder for efteruddannelse og opkvalificering som følge af de 

politiske aftaler: ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige” og ”Aftale om styrket opkvalificering”. 
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Arbejdsmarkedet 

Beskæftigelse 
Figur 1 Figur 1 viser udviklingen i antallet af fuldtids-

beskæftigede lønmodtagere med bopæl i 
Østjylland i juni måned i årene 2008 til 
2020. Som det fremgår af figuren, faldt be-
skæftigelsen markant fra 2008 til 2009 med 
9.330 / 2,5%, hvorefter den faldt mere mo-
derat frem til 2013. Fra 2008 til 2013 faldt 
beskæftigelsen med 18.212 / 4,9%. Efter 
2013 er beskæftigelsen steget år for år. I pe-
rioden 2013-2019 har der været en vækst 
på 27.715 / 7,8%.  
 
• Det seneste år er beskæftigelsen påvir-

ket af corona-nedlukningen med et fald 
på 1.194 / 1,4%.  

• I juni 2020 var der 8.309 flere beskæf-
tigede end i juni 2008 i tiden omkring 
Finanskrisen.  

 
De seneste måneder er faldet i beskæftigel-
sen blevet stadigt mindre, sammenlignet 
med samme måned året før. Det indikerer 
en bedring i efterspørgslen.  
Beskæftigelen er faldet i de fleste Østjyske 
kommuner det seneste år, undtagen Silke-
borg, Skandergorg og på Samsø hvor be-
skæftigelsne samlet steg med med 298 fuld-
tidspersoner. Antalsmæssigt er den faldet 
mest i Viborg og Randers med hhv. 578 og 
258 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. 
Relativt faldt den mest i Viborg med 1,5%.   
 
• Efter et fald i beskæftigelsen på grund 

af corona-nedlukningen forventes en 
fremgang i løbet af 2021 jævnfør figur 
11, side 11 

 
Figur 3 viser antallet af jobnetjob i Østjylland 
efter erhvervsgruppe. Det er en indikator for 
efterspørgslen efter arbejdskraft.  I juli må-
ned 2020 var der 3.856 nye job på jobnet. 
Det er en vækst på 485 / 14,4% i forhold til 
juni 2019. I marts, april og maj måned var 
der et samlet fald i antallet af nye job på 
3.134 / 26,5% i forhold til samme periode 
året før.   
 
• I juni 2020 var der 14,4% flere job end 

der var i juni 2019. Det er tegn på et ar-
bejdsmarked i bedring. 

 
Der har været en vækst i antallet af job-
netjob inden for Sundhed og pleje, Bygge og 
anlæg, Pædagogisk og socialt arbejde,  samt 
for elever. Samlet set har der været en 
vækst på 54,4% inden for disse områder.   
Andre områder har haft et faldende antal 
jobnetjob – blandt andet det Akademiske 
område, Salg samt Jern og metal.    

 
 

Figur 2 

 
 

Figur 3 
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Ledighed 
Figur 4 

 
Tabel 1 

 
Tabel 2 

 

Figur 4 viser udviklingen i antallet af fuldtids-
bruttoledige i juli måned i året. Efter et stort fald 
fra 2007 til 2008 foranledigede finanskrisen en 
betydelig stigning i ledigheden fra 2008 til 
2009 med 10.627 / 135,5%.  Siden 2010 har 
ledigheden været faldende. I perioden 2010 til 
2019 er antallet af fuldtidsbruttoledige faldet 
med 5.361 / 23,9%.  
  
• Det seneste år er ledigheden steget mar-

kant med 6.956 / 40,7% foranlediget af 
corona-nedlukningen.   

 
• De seneste måneder har væksten i ledig-

heden været aftagende. Det indikerer en 
bedring på arbejdsmarkedet.  

 
Dagpengeledigheden har været stigende de se-
neste 21 måneder. Efter corona-nedlukningen 
steg dagpengeledigheden markant, og ledighe-
den blandt de ikke-forsikrede steg ligeledes, 
men ikke tilsvarende.  
 
Ledigheden er steget i alle a-kasser. Antals-
mæssigt er ledigheden steget mest hos 3F 
(829), Akademikerne (764), HK (634) og  Kri-
stelig a-kasse (570). Ikke-forsikrede har haft en 
mindre vækst  i ledigheden på 63 / 2,4%.   
 
• Ledighedsprocenten er på 6,1% i juli må-

ned. Historisk set var ledighedsprocenten 
højere i juli måned i 2010 og på samme 
nivaeu i 2012.  

 
Tabel 2 viser, hvor de ledige (maj 2019) bliver 
af i løbet af et år fordelt på ydelsesgrupper. De 
ledige består af fire ydelsesgrupper. Dagpenge-
modtagere og jobklare modtagere af kontant-
hjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses – 
og hjemrejseydelse.  
 
Det fremgår blandt andet, at 39,8% af dagpen-
gemodtagerne er i beskæftigelse i maj 2020, 
mens det er 21,0% af kontanthjælpsmodta-
gerne, 19,8% af modtagerne af uddannelses-
hjælp og 16,6% af modtagerne af selvforsørgel-
ses – og hjemrejseydelse. I gennemsnit er 
35,7% af de ledige i beskæftigelse et år senere. 
Det er et fald i antallet, der overgår til beskæfti-
gelse, på omkring 7 procentpoint, på grund af 
et aktuelt fald i efterspørgslen. Der er forskel på 
den efterfølgende status afhængigt af udgangs-
punktet. Den tendens ses også under normale 
forhold på arbejdsmarkedet.  
 
• Corona har bevirket, at færre ledige kom-

mer i job. Flere er fortsat jobklare ledige, 
på SU eller får ingen ydelse.   
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Langtidsledighed 
Figur 5 

 
Tabel 3 

 
Tabel 4 

 

Figur 5 viser udviklingen i antallet af 
langtidsbruttoledige i Østjylland fra 
2007 til 2020. 
 
Der har været faldende langtidsledig-
hede siden 2011. I 2017 var der en 
vækst, hvilket skyldes en omvisitering 
at integrationsydelsesmodtagere fra 
aktivitetsparate til jobklare, hvorved de 
tæller med i ledighedstallene.   
 
Fra april måned har der været en reel 
vækst i antallet af langtidsledige. Lang-
tidsledige har været ledige minimum 
80% af tiden det seneste år svarende 
til ca. 9,6 måneder. Corona-nedluknin-
gen gav en stor vækst i antallet af nyle-
dige jævnfør figur 4, side 7. Væksten i 
langtidsledige er en indirekte konse-
kvens af corona-nedlukningen, som 
blandt andet har medført et fald i antal-
let af job jævnfør figur 4, side 7.  
 
• Ledige med en høj ledighedsanci-

ennitet før corona-nedlukningen 
blev dobbelt ramt at et fald i antal-
let af nye job, og af mange nyle-
dige med en lang beskæftigelses-
anciennitet.  

 
• Fra juli 2019 til juli 2020 steg an-

tallet af langtidsledige med 986 
/25,7%.  

 
På landsplan steg langtidsledigheden 
med 24,9% fra juli 2019 til juli 2020.  
 
Tabel 3 viser a-kassefordelingen af de 
langtidsledige. Der er flest langtidsle-
dige hos Akademikerne, HK, Magi-
strene, og 3F. Der har været en vækst i 
antallet af langtidsledige i alle a-kasser.  
Ikke-forsikrede har haft et fald i de lang-
tidsledige på 265 / 17,8%.  
 
Tabel 4 viser, at langtidsledigheden er 
steget mest for kvinder med 31,0% 
mod 21,1% for mænd det seneste år. 
Næsten alle aldersgrupper har haft en 
stigende langtidsledighed, undtagen de 
unge kvinder 16-24 år.  
 
• For både mænd og kvinder har 

den største antalsmæssige vækst 
i langtidsledigehden været i al-
dersgruppen 25-39 år. 
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Rekrutteringssituationen   
Figur 6. Rekrutteringssituationen før nedlukningen 

 
Figur 7. Rekrutteringssituationen efter nedlukningen 

 
 

Tabel 5 Udvalgte mangel- og paradoksproblemer fra arbejds-
markedsbalancen 1. halvår 2020 

 
Kilde: Arbejdsmarkedsbalancen 1. halvår 2020. 

Figur 6 og 7 viser rekrutteringssituationen før og ef-
ter corona-nedlukningen. Før nedlukningen – i pe-
rioden fra december 2019 til februar 2020 – var 
der en forgæves rekrutteringsrate på 24,9% i Øst-
jylland. Det svarer til 5.990 forgæves rekrutterin-
ger. Efter nedlukningen fra marts 2020 til maj 
2020 var der en forgæves rekrutteringsrate på 
20,7%, og det svarer til 4.190 forgæves rekrutte-
ringer. Antalsmæssigt er der tale om et fald på 
1.800 / 30,5% forgæves rekrutteringer.  
  
• Selv om der var et stort fald i antallet af for-

gæves rekrutterginer, var der stadig et bety-
deligt antal i tiden efter nedlukningen med en 
forgæves rekrutterginsrate på 20,7%.  

 
På landsplan var der et fald fra 29.420 (19,4%) for-
gæves rekrutteringer før nedlukningen til 18.760 
(16,4%). Det svarer til et fald på 10.660 / 36,2% 
forgæves rekrutteringer. Faldet er altså mindre i 
Østjylland end på landsplan.  
 
De fleste nyledige kom fra Industri, Service, Bygge 
og anlæg, Hotel og restauration samt Transport. 
Der er mange faglærte og kortuddannede blandt 
de nyledige. Mange nyledige giver naturligt et fald i 
rekrutteringsproblemerne, og et andet fokus på at 
hjælpe de nyledige i job, eksempelvis via nye op-
kvalificeringsmuligheder jævnfør side 20-21.  
 
Der er en bedring på vej på arbejdsmarkedet. An-
tallet af nye job stiger og væksten i ledigheden er 
aftagende. Faldet i beskæftigelsen bliver stadigt 
mindre. Det er typiske kendetegn for en overgangs-
periode på arbejdsmarkedet. I løbet af 2021 for-
ventes en mindre vækst i beskæftigelsen igen. Ar-
bejdsmarkedet er i et vadested med en række in-
dikatorer, der peger mod bedre tider. Der er dog 
usikkerheder knyttet til udviklingen i corona-smit-
ten både nationalt og internationalt, som kan få 
indflydelse på udviklingen på arbejdsmarkedet.   
  
På kort sigt er der færre rekrutteringsproblemer. 
De er dog ikke forsvundet, og der bør stadig være 
et fokus på at hjælpe virksomheder med aktuelle 
rekrutteringsproblemer. På lidt længere sigt er en 
vækst i beskæftigelsen på vej. Det giver anledning 
til, at rekrutteringsproblemerne begynder at stige 
igen. Manglen på faglært arbejdskraft kan blandt 
andet blive fremtrædende igen jævnfør figur 12.   
 

• Jo mere arbejdsmarkedet kommer tilbage 
til en mere normal tilstand, jo mere vil 
rekrutteringssituationen nærme sig et nor-
malt billede med mangel inden for et bredt 
udsnit af kompetencer. Der er også frem-
over underliggende strukturelle udfordrin-
ger med et højt aldersgennemsnit og for 
lav tilgang til en række uddannelser, og et 
løbende efteruddannelsesbehov i takt 
med stigende kompetenceefterspørgsel 
fra virksomhederne.  
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Arbejdsstyrkens udvikling 
Figur 8 

 
 

Figur 9 

 
 

Figur 10 

 
 

Figur 8 viser, hvordan den samlede arbejds-
styrke (udbuddet af arbejdskraft) i Østjylland 
forventes at udvikle sig fra 2019 til 2021. 
Samlet set forventes et fald i Østjylland på 
3.330/ 0,7%. I samme periode forventes et 
fald på 0,7% i hele landet. Der forventes bredt 
set fald i arbejdsstyrken. Det skyldes blandt 
andet, at en del af de der mister deres job går 
i gang med uddannelse eller går på pension. 
Herved træder de ud af arbejdsstyrken.  
 
Figur 9 viser et billede af, hvordan de grupper, 
der udgør arbejdsstyrken, udvikler sig mellem 
to statusmålinger fra maj 2019 til maj 2020. 
Arbejdsstyrken består af de beskæftigede, 
dagpengemodtagerne, og de jobklare modta-
gere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og in-
tegrationsydelse.   
 
I udgangspunktet i maj 2019 var 95,2% i be-
skæftigelse. Dagpengemodtagerne udgjorde 
3,8%, kontanthjælpsmodtagerne 0,5%, uddan-
nelseshjælpsmodtagerne 0,1% og integrati-
onsydelsesmodtagerne 0,4%. Figur 9 viser ef-
terfølgende, hvordan hver enkelt af disse grup-
per udvikler sig i løbet af et år.  
 
Ved de beskæftigede er 86,7% fortsat i be-
skæftigelse i maj 2020 og 3,0% er på dag-
penge. De øvrige grupper SU, sygedagpenge og 
øvrig viser, at 12,0% af de beskæftigede i maj 
2019 samlet set ikke er i arbejdsstyrken et år 
senere. Tilsvarende fremgår det for de øvrige 
grupper. Samlet set udtræder 48.599 / 12,8% 
af arbejdsstyrken fra maj 2019 til maj 2020. 
 
Figur 10 viser bevægelserne ind til arbejdsstyr-
ken fra maj 2019 til maj 2020. Det fremgår, 
hvad de ydelsesgrupper, der udgør arbejdsstyr-
ken i maj 2020, lavede ydelsesmæssigt i maj 
2019. Antalsmæssigt var der en tilgang til ar-
bejdsstyrken på 52.544 / 13,5% personer, der 
ikke var en del af arbejdsstyrken i maj 2019. 
For personer på dagpenge i maj 2020 fremgår 
det eksempelvis, at 48,2,0% var beskæftiget i 
maj 2019, 21,9% var også på dagpenge året 
før, 14,9% var på SU, 10,0% var på sygedag-
penge og 5,5% var i øvrig gruppen.  
 
Der er med andre ord stor dynamik i arbejds-
styrken med bevægelser ind og ud af katego-
rier, der udgør udbuddet af arbejdskraft. Der er 
blandt andet et væsentligt skift fra ”øvrig” 
gruppen, og de ikke-jobklare, som står uden for 
arbejdsstyrken, som efterfølgende bliver en 
del af arbejdsstyrken.  
 
Bevægelserne udgør udviklingen og baggrun-
den for opgørelserne over borgere på offentlig 
forsørgelse jævnfør tabel 6.  
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Arbejdsstyrke og uddannelse 
Figur 11 

 
 

 

Figur 12 

 
 

 

Figur 13 
 

 

Figur 11 viser udviklingen i arbejdsstyrken 
og beskæftigelsen i Østjylland. Arbejdsstyr-
ken (16-64 år) er faldet markant fra 2008 
til 2013 med i alt 13.817 / 3,0%. Den fal-
dende arbejdsstyrke er et resultat af, at be-
skæftigelsen faldt, uden at ledigheden steg 
tilsvarende. Udbuddet af arbejdskraft faldt 
derfor. Fra 2008 til 2013 faldt beskæftigel-
sen med 23.561 og arbejdsløsheden steg 
med 9.744. Fra 2013 til 2019 steg beskæf-
tigelsen med 37.646 / 8,7%.  
 
• Corona-nedlukningen forventes at be-

virke et fald i beskæftigelsen på 
9.870 / 2,1% fra 2019 til 2020. Fra 
2020 til 2021 forventes beskæftigel-
sen at stige med 2.730 / 0,6%.  

 
• Antallet af arbejdsløse forventes at 

stige med 8.645 / 54,4% fra 2019 til 
2020 til et niveau på 24.500. Fra 
2020 til 2021 forventes antallet af ar-
bejdskløse at falde med 5.200 / 
21,1% til omkring 19.300. 

  
Figur 12 viser alderssammensætningen i 
den faglærte arbejdsstyrke i 2008 og 
2018. Der er en særlig aldersbetinget ud-
fordring med den faglærte arbejdsstyrke. 
Fra 2008 til 2018 faldt den faglærte ar-
bejdsstyrke med 7.462 / 4,3%. Samtidig er 
andelen af personer over 50 år er steget fra 
32,7% til 43,2%. Antallet af personer i ar-
bejdsstyrken falder markant ved overgan-
gen mellem 50-59 år og de 60+ årige. Her 
falder arbejdsstyrken fra 46.567 til 
24.085. Det er et fald på 22.482 / 48,3%.  
 
• Den faldende og ældre faglærte ar-

bejdsstyrke er en udfordring fremover, 
da der allerede er mangel på en 
række faglærte uddannelsesgrupper.  

 
Figur 13 viser beskæftigelsesfrekvensen 
efter alder og uddannelse i Østjylland – det 
vil sige andelen af befolkningen der er i be-
skæftigelse. Det fremgår blandt andet, at 
de kortuddannede er mindre beskæftiget i 
alle aldersgrupper og dermed har en sva-
gere tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Samlet set er beskæftigelsesfrekvensen på 
47,0% for de kortuddannede, 64,3% for de 
faglærte og 73,5% for de videregående ud-
dannede.  
• Den lave beskæftigelsesfrekvens viser 

et potentiale for øget beskæftigelse 
ved at opkvalificere og efteruddanne 
især de kortuddannede. Der er en po-
tentiel beskæftigelsesgevinst på 17,3 
procentpoint.  



12 
 

Udenlandsk arbejdskraft 
Figur 14 

 
*EU11 er betegnelsen for de 11 østeuropæiske lande, der er optaget i EU efter år 2000 

 

Figur 15 

 
 

 

Figur 16 

 

 
Antallet af fuldtidsbeskæftigede uden-
landske statsborgere med arbejdssted i 
Østjylland er steget år for år i perioden 
juni 2008 til juni 2020, således at antal-
let er næsten fordoblet i perioden – fra 
14.212 i juni 2008 til 26.532 i juni 
2020. Særligt beskæftigelsen for EU11 
statsborgere er steget (+7.980) i perio-
den, men der har også været en stigning 
for øvrige udenlandske statsborgere 
(+4.340).  
 
Det seneste år – fra juni 2019 til juni 
2020 – har der kun været en marginal 
stigning i antallet af beskæftigede uden-
landske statsborgere. Antallet af EU11 
statsborgere er faldet lidt, mens der har 
været en lille stigning for øvrige uden-
landske statsborgere. 
 
Størstedelen af de udenlandske stats-
borgere er beskæftigede inden for rela-
tivt få brancher. Industrien beskæftiger 
således 16% af de udenlandske stats-
borgere, mens Handel og Rejsebureau, 
rengøring mv. begge beskæftiger 13%, 
og Sundhed og socialvæsen samt Bygge 
og anlæg begge beskæftiger 11%. 64% 
af de udenlandske statsborgere er så-
leds beskæftiget inden for fem bran-
cher. 
 
De udenlandske statsborgeres andel af 
branchebeskæftigelsen er størst inden 
for brancherne Landbrug, skovbrug og 
fiskeri, Rejsebureau, rengøring mv. 
samt Hoteller og restauranter. 
 
I takt med at stadigt flere udenlandske 
statsborgere er beskæftiget i Østjylland, 
er der også flere udenlandske statsbor-
gere, der modtager offentlige forsørgel-
sesydelser. Figur 16 er afgrænset til 
statsborgere fra EU11 lande. Som det 
fremgår, er antallet af a-dagpengemod-
tagere og kontanthjælpsmodtagere ste-
get fra sammenlagt 163 fuldtidsperso-
ner i juni 2009 til 1.671 i juni 2020. 
Særligt fra juni 2019 til juni 2020 har 
der været en markant stigning – først og 
fremmest på a-dagpenge, hvor der er 
blevet 439 flere fuldtidspersoner. Stig-
ningen formodes at være relateret til 
den generelle stigning i ledigheden som 
følge af COVID-19. 
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Borgere på offentlig forsørgelse 
Tabel 6 

 
 

Figur 17 

 
*udviklingen er vist uden førtidspension og efterløn 

Foruden borgere, der er ledige og umid-
delbart kan varetage et arbejde, er der 
også en gruppe af borgere på ”kanten”, 
som ikke umiddelbart er i stand til det 
på grund af forskellige udfordringer, ek-
sempelvis fagligt, socialt eller helbreds-
mæssigt.  
 
Der er væsentligt flere ikke-jobklare 
med 77.977 mod 20.427 jobklare. En 
stor del af de ikke-jobklare er på førtids-
pension eller efterløn og er derfor ikke 
umiddelbart i fokus for at komme tæt-
tere på et job. De udgør 44.638. Den re-
sterende gruppe på 55.284 er derimod i 
fokus med hensyn til at komme tættere 
på et job, eksempelvis via opkvalifice-
ring og vejledning. Det er en ressource, 
der kan mobiliseres til gavn for arbejds-
markedet og den enkelte. Det seneste 
år har der været vækst i begge grupper. 
 
• Der er ca. 20.400 fuldtidspersoner, 

der er klar til at tage et job, og de 
er allerede i arbejdsstyrken.  

 
• Dernæst er der en stor gruppe på 

cirka 55.200 (ikke medregnet før-
tidspension), som ikke umiddelbart 
kan varetage et arbejde på nor-
male vilkår og derfor er ”langt fra 
arbejdsmarkedet”.  

 
 
 
 
 
 

 

 
Eksempel på indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet 

  

Fra udsat til ansat – Flere skal med indsatsen 
”Flere skal med” er en beskæftigelsesindsats, der skal gøre op med langvarige kontanthjælpsforløb. Indsatsen skal 
på længere sigt give færre ”tunge” sager i jobcentrene, generere stabil arbejdskraft til virksomhederne og ikke 
mindst skabe gunstige rammer for, at flere borgere får en plads i det arbejdsfællesskab, som giver mening for alle. 
 
At de lønnede timer er på dagsordenen fra borgerens allerførste møde med sagsbehandleren kan betegnes som et 
paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen. Samtidig bygger indsatsen på empowerment; det vil sige, at borgerens 
jobmål tager udgangspunkt i egne ressourcer, ønsker og interesser. Det sker ved, at jobcentermedarbejderen udvi-
ser tillid og tror på borgeren samt motiverer til, at borgeren tager ejerskab over sit eget forløb. 
Læs mere på STARs hjemmeside: https://flereskalmed.star.dk/om-indsatsen/ 

https://flereskalmed.star.dk/om-indsatsen/
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Bevægelser mellem ydelser 
 

Figur 18 

 
 

 

Figur 19 

 
 

Figur 20 

 
 

Ydelsesgrupperne er ikke stationære. 
Den aktive arbejdsmarkedspolitik har til 
hensigt at bringe borgere tættere på et 
job, og de mange indsatser er med til at 
flytte de forskellige ydelsesgrupper.  
 
Figur 18 viser bevægelserne for ikke-
jobklare ydelsesmodtagere mellem to 
nedslagspunkter i marts 2019 og marts 
2020. Status i marts 2020 er påvirket af 
corona-nedlukningen og et arbejdsmar-
ked med færre job end normalt i det sid-
ste halve år. Det afspejles i, at en meget 
stor del af de ikke-jobklare fortsat er 
ikke-jobklare et år senere.  
 
• 14,7% af de ikke-jobklare ydelses-

grupper er i beskæftigelse et år se-
nere. Sygedagpengemodtagerne 
trækker gennemsnittet i beskæfti-
gelse op for de ikke-jobklare med 
en overgang på 57,3%.  

 
• Corona-nedlukningen har i væsent-

lig grad udfordret overgangen til be-
skæftigelse for de 55.200 ikke-
jobklare.  

 
Figur 19 viser status et år senere for de 
jobklare ydelsesmodtagere. Det er den 
gruppe, der udgør de ledige.   
 
• For de jobklare er 35,7% i beskæf-

tigelse et år senere. De jobklare er 
ligeledes ramt af et arbejdsmarked 
med færre job end normalt det sid-
ste halve år.  

 
Omvendt er det dog også positivt at over 
1/3 kommer i job. Arbejdsmarkedet er 
ikke gået i stå.   
 
Figur 20 viser status efter et år for ikke-
jobklare ydelsesgrupper, der har været i 
aktivering i marts måned 2019. Det er 
ikke en effektmåling, men alene en sta-
tusopgørelse.  
 
Ud af de 167, der har været i privat løn-
tilskud, var 44,3% i beskæftigelse et år 
senere. 9,6% var jobklar ledig og 34,1% 
var fortsat ikke jobklar.  
 
• Løntilskud og praktik kan være 

med til at flytte ikke-jobklare bor-
gere mod beskæftigelse eller en 
status som jobklar ledig.  
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Figur 21 
 

 
 

 

 

 

 

 

For de jobklare (figur 21) gælder ligele-
des, at de der er i privat løntilskud har 
den højeste andel, der året efter er i be-
skæftigelse – 58,5%. For personer i of-
fentlig løntilskud er 44,8% i beskæfti-
gelse året efter.  
 
Den største andel, der fortsat er jobklare 
ledige, ses i gruppen, der var i ordinær 
uddannelse året før.  
  
Den største andel, der er blevet ikke-
jobklare, er de, der var i nytteindsats. De 
der var i nytteindsats er ligeledes dem, 
der har den største andel der er i uddan-
nelse året efter – 23,8%. 
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Beskæftigelsespolitiske mål 2021 
Beskæftigelsesministeren har udmeldt de politiske mål for 2021, og STAR har i samarbejde med Beskæftigelsesrådet 
udviklet indikatorer for de kvantificerbare mål.  
Beskæftigelsesministeren har tilføjet to nye mål (mål 1-2), mens mål 3-5 videreføres fra 2020. De nye mål omhandler 
dels, at ledige skal have en værdig sagsbehandling (mål 1), og dels at flere ledige skal opkvalificeres (mål 2).  
 
Om målet vedrørende opkvalificering skriver ministeren til borgmestre, formænd for beskæftigelsesudvalgene og jobcen-
tercheferne: ”Covid-19 er gået hårdt ud over mange lønmodtagere, og den nedgangsperiode vi står i, bør bruges til at 
ruste de ledige til bedre tider efter krisen. Der bør derfor særligt investeres i opkvalificering af de ufaglærte ledige for at 
sikre, at der også er brug for dem på fremtidens arbejdsmarked.” 
 
De videreførte mål fastholder fokus på at øge beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (mål 3), 
og ligeledes at øge beskæftigelsen for personer med handicap (mål 4). 
Det femte – og ligeledes videreførte – mål fastholder et fokus på, at virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalifi-
cerede arbejdskraft. 
 
Mål og indikatorer fremgår af nedenstående tabel 7. Indikatorerne vil danne grundlag for de konkrete målinger, som vil 
blive udstillet på Jobindsats.dk, når de første målinger er gennemført. 
 
Tabel 7. Beskæftigelsespolitiske mål for 2021 

 
 

 
 
 
 

 

 
 



17 
 

Unge 
Tabel 8 

 
Kilde: Jobindsats 

Figur 22 

 
Tabel 9  

 

De unge er fremtidens arbejdskraft. Det 
er derfor vigtigt, at så mange som muligt 
får en uddannelse med kompetencer, 
som virksomhederne efterspørger. Der 
er imidlertid en stor gruppe på 6.838 i 
aldersgruppen 16-29 år på uddannel-
seshjælp1, som ikke har en kompeten-
cegivende uddannelse. Heraf er 6.513 / 
95,2% ikke umiddelbart klar til at gå i 
gang med en uddannelse. Siden 2014 
er der blevet 990 / 12,7% færre.  
 
Alle kommuner har en meget høj andel, 
der ikke er umiddelbart uddannelsespa-
rate. Samsø har den laveste andel på 
88,9%, der ikke umiddelbart er klar til at 
tage en uddannelse.  
 
Det seneste år er der blevet lidt flere på 
uddannelseshjælp med en vækst på 
1,0%. Væksten har primært været hos 
de aktivitetsparate, som er længst fra ar-
bejde eller uddannelse.  
 
For de jobklare uddannelseshjælpsmod-
tagere er 31,0% i uddannelse et år se-
nere, 21,4% er ikke-jobklar på uddan-
nelseshjælp, 19,8% er i job 7,5% er 
jobklar ledig og 13,5% er ikke på en 
ydelse et år senere. 
 
For de ikke-jobklare er 77,70% fortsat 
ikke jobklar efter et år. 8,5% er i uddan-
nelse, 5,5% er i job og 6,7% er ikke på 
en ydelse et år senere.  
 
• Det er en udfordring, at de ikke-

jobklare udgør omkring 95% af ud-
dannelseshjælpsmodtagerne, og at 
blot 8,5% af de ikke-jobklare er i 
uddannelse efter et år.  

 
 
 
Tabel 9 viser alle unge ydelsesmodta-
gere. Uddannelseshjælpsmodtagerne 
udgør blot 4,8% af de jobklare ydelses-
modtagere, men 60,9% af de ikke-
jobklare ydelsesgrupper. Det fremgår 
samtidig, at der er en række andre ydel-
sesgrupper blandt de unge, som også 
rummer mange. Det er især førtidspen-
sion med 1.708 og sygedagpenge med 
1.204 unge. 
 
 
 
  
 
 

                                                           
1 Unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse kan få uddannelseshjælp.   
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Arbejdsmarkedet under COVID-19 
Figur 23 

 
 

 

Figur 24 

 
 

Figur 25 

 

De særlige omstændigheder som følge 
af COVID-19 – og særligt de tiltag der er 
foretaget for at mindske sygdomsspred-
ningen – har påvirket arbejdsmarkedet 
og medført stigende ledighed. I Østjyl-
land er ledigheden steget med 6.955 fra 
juli 2019 til juli 2020, og ledigheden er 
– som det fremgår af figur 23 –  steget i 
alle østjyske kommuner. 
  
Med henblik på at følge ledighedsudvik-
lingen tæt – og med så opdaterede tal 
som muligt – har Styrelsen for arbejds-
marked og rekruttering (STAR) siden me-
dio marts opgjort antallet af tilmeldte le-
dige fordelt på forskellige karakteristika. 
Opgørelserne, som er tilgængelige på 
Jobindsats.dk, viser tre tydelige tenden-
ser, når perioden 9. marts – 13. septem-
ber 2020 sammenlignes med samme 
periode i årene 2015-2019. Tenden-
serne afspejler sig naturligvis i den aktu-
elle sammensætning af ledighedsgrup-
pen. 
• A-dagpengemodtagere udgør en 

større andel af de nytilmeldte le-
dige.  

• 25-29 årige og 30-39 årige er sær-
ligt berørt af stigende ledighed. 

• Kortuddannede –  med grund-
skole/gymnasial som højest fuld-
førte uddannelse – udgør en større 
andel af de nytilmeldte. 

 
Figur 24 viser ledighedsudviklingen i 
Østjylland i perioden juli 2019 til juli 
2020 fordelt på henholdsvis a-dag-
penge og kontanthjælpsmodtagere. 
Overordnet fremgår det, at ledigheden 
stiger fra juli 2019 til februar 2020. 
Denne stigning skyldes dog ”normale” 
sæsonudsving, og den sæsonkorrige-
rede ledighed er ikke steget i perioden. I 
marts, april og maj stiger ledigheden 
markant som følge af COVID-19. I juni og 
juli registreres et svagt fald i ledigheden. 
Fordelt på ydelser fremgår det, at stig-
ningen i ledigheden skyldes et stigende 
antal dagpengemodtagere. 
 
I juli måned 2020 er der 24.043 fultids-
bruttoledige i Østjylland. Figur 25 viser, 
hvordan de ledige er fordelt på alders-
grupper. Det fremgår således, at den 
største gruppe – på trods af at den kun 
indeholder fem årgange – er de 25-29 
årige. 7.071 fuldtidspersoner er i denne 
aldersgruppe, hvilket svarer til 29% af 
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Figur 26 

 
 
Tabel 10 

 
 

alle ledige. 25-29 åriges ledighed som 
andel af 25-29 årige i arbejdsstyrken er 
steget 3,4 procentpoint det seneste år, 
hvormed 25-29 årige også er den al-
dersgruppe, der har oplevet den største 
stigning det seneste år. Den næststørste 
stigning (1,7 procentpoint) er for 30-39 
årige, som også er den anden største al-
dersgruppe blandt de ledige. 
 
STAR’s løbende overvågning af arbejds-
markedet viser, at kortuddannede udgør 
en stor andel af de nytilmeldte ledige, og 
at andelen af kortuddannede blandt de 
nytilmeldte er større fra marts til sep-
tember 2020 end i samme periode i 
årene 2015-2019. Dette fremgår af fi-
gur 26. 
 
Den aktuelle ledighedsgruppe kan ikke 
fordeles på uddannelsesniveau, men a-
kassefordelingen af de ledige østjyder 
giver en indikation heraf. 
 
 
Som det fremgår af tabel 10 er en bety-
delig del af de ledige østjyder medlem-
mer af a-kasserne Faglig Fælles a-
kasse, Kristelig a-kasse og Det Faglige 
Hus a-kasse – alle tre a-kasse hvor kort-
uddanne udgør en betydelig del af med-
lemmerne. Den største stigning i ledig-
heden det seneste år er blandt medlem-
mer af Faglig Fælles a-kasse (+829). 
 
De to a-kasser med flest ledige medlem-
mer i Østjylland er dog Akademikernes 
(2.845) og Handels- og kontorfunktio-
nærer (2.152). Begge a-kasse har endvi-
dere haft en betydelig stigning i ledighe-
den med henholdsvis 764 og 634 flere 
ledige medlemmer. 
 
Det bemærkes i øvrigt, at ledigheden er 
steget inden for alle a-kasser i perioden 
juli 2019 til juli 2020. 

 

 

 
  

 
  



20 
 

VEU-indsatsen i lyset af COVID-19 
Rådenes VEU-koordinatorer arbejder med koordinering af efteruddannelse, opkvalificering og rekruttering – særligt inden 
for de fokusområder, der er blevet udpeget af Rådet. Indsatsen har i vidt omfang været koncentreret omkring områder, 
hvor VEU-indsatsen har været afgørende for at sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Denne indsats fortsætter, og 
VEU-koordinatorerne oplever fortsat, at der er et væsentligt behov for at opkvalificere i forhold til områder, hvor der er 
mangel på kvalificeret arbejdskraft.  
 
Samtidig med at indsatsen inden for fokusområderne fortsætter, har omstændighederne som følge af COVID-19 åbnet 
for nye områder, hvor VEU-koordinatorernes kompetencer er efterspurgte. Her skal fremhæves: 

• Indsats for efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere, som er omfattet af det stigende antal varslingssager 
og arbejdsfordelingssager. I perioden 1. marts til 31. august har 1.559 østjyder været omfattet af en varslingssag, 
mens 2.325 er indgået i en arbejdsfordeling. 

• Understøtte jobcentrene i forhold til efteruddannelse og opkvalificering af gruppen af nyledige. 
• Udbrede kendskabet til- og brugen af de nye muligheder for efteruddannelse og opkvalificering som følge af de politi-

ske aftaler: ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige” og ”Aftale om styrket opkvalificering”. 
 
Som en umiddelbar konsekvens af den delvise nedlukning af Danmark valgte mange virksomheder at afskedige medar-
bejdere. De største afskedigelser blev indgivet som varslingssager. Andre virksomheder benyttede sig af den midlertidige 
lønkompensationsordning eller muligheden for at etablere en arbejdsfordeling. I alle tre ordninger – varsling, lønkompen-
sation og arbejdsfordeling – er der en indlagt mulighed for opkvalificering, som VEU-koordinatorerne har arbejdet for at 
bringe i spil. Lønkompensationsordningen er udløbet pr. 29. august 2020. I forhold til varslingssager og arbejdsforde-
lingsordningen vil der også fremover være et potentiale for efteruddannelse og opkvalificering, som VEU-koordinatorerne 
kan arbejde for at udnytte i samarbejde med de relevante aktører. 
 
Efter en årrække – før COVID-19 – med stigende beskæftigelse og faldende ledighed er gruppen af a-dagpengemodta-
gere blevet reduceret væsentligt. Som det fremgår af foregående afsnit, er netop denne gruppe dog vokset markant det 
seneste halve år. Hertil kan bemærkes, at mange af de forsikrede nyledige har forholdsvis kort uddannelse. Med afsæt i 
den arbejdsmarkedsstatistik som udarbejdes af Rådet har VEU-koordinatorerne et godt afsæt for at indgå i en dialog 
med – blandt andre – jobcentre og a-kasser om de udfordringer og handlemuligheder, der følger af den ændrede ar-
bejdsmarkedssituation. Væsentligt i denne dialog er selvfølgelig, at VEU-koordinatorerne understøtter, at efteruddan-
nelse og opkvalificering tænkes ind i indsatsen i forhold til de ledige.   
 
Som en reaktion på den stigende ledighed i forbindelse med COVID-19 indgik brede politiske flertal i juni måned to afta-
ler, som har til formål at løfte kompetencerne for ledige og beskæftigede gennem efteruddannelse og opkvalificering. 
Blandt de væsentligste initiativer i aftalerne kan fremhæves: 

• En styrkelse af uddannelsesløftordningen som skal sikre, at ufaglærte får en erhvervsuddannelse. Men ændringen 
af uddannelsesløftordningen kan jobcentrene særskilt bevilge dele af en erhvervsuddannelse til dagpengemodta-
gere, og der er således ikke længere krav om, at der skal bevilges hele erhvervsuddannelser. Samtidig kan et uddan-
nelsesløft fremover strække sig længere end dagpengeperioden, ligesom der kan bevilges uddannelsesløft til er-
hvervsuddannelser, hvor der ikke er skolepraktik. Disse ændringer af ordningen er permanente. Forsørgelsesgrund-
laget for den ledige er endvidere blevet forbedret, idet en midlertidig (indtil 31. december 2021) ændring af ordnin-
gen giver ret til en erhvervsuddannelse med 110% af dagpengesatsen, hvis uddannelsen er inden for et mangelom-
råde. Endelig kan puljen til uddannelsesløft fremover (permanent ændring) også anvendes til at bevilge et grundfor-
løb til jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

• Styrkelse af voksenlærlingeordningen, som giver ledige og beskæftigede mulighed for at opkvalificere sig til faglært. 
Ændringerne er midlertidige (indtil 31. december 2021) og sigter mod at udvide målgruppen for voksenlærlingeord-
ningen. Således sænkes kravet om forudgående ledighed for faglærte, som ikke har en forældet uddannelse, fra 6 
til 3 måneder. Samtidig udvides adgangen til ordningen for beskæftigede, så beskæftigede faglærte med en foræl-
det uddannelse (uddannelse som ikke har været anvendt i fem år) kan få adgang til voksenlærlingeordningen. Tidli-
gere var dette kun muligt for ufaglærte beskæftigede. Endelig suspenderes den positivliste, som tidligere afgræn-
sede de uddannelser, som gav adgang til voksenlærlingeordningen for beskæftigede.  

• Udvidelse af jobrotationsordningen så det bliver muligt at tage eller færdiggøre en erhvervsuddannelse gennem ord-
ningen. Ændringen er midlertidig (ikrafttræden 1. januar 2021 og gældende til 31. december 2022) og gælder for 
ansatte som er fyldt 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring. 

• Styrkelse og forenkling af ordninger for korte erhvervsrettede kurser. Her er der tale om en række ændringer – 
blandt andet at den regionale uddannelsespulje tilføres yderligere 57 millioner kroner og udvides til at omfatte alle 
målgrupper efter LAB (eksklusiv fleksjobbere). Samtidig bliver det muligt at bevilge kurser med refusion fra den regi-
onale pulje, hvis kurset er opført på en regional positivliste i et tilstødende RAR-område, mens ledige, der har en hen-
sigtserklæring om ansættelse fra en arbejdsgiver, får ret til at påbegynde et kursus, hvor kommunen får refusion fra 
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den regionale uddannelsespulje. Det er ikke et krav, at kurset optræder på positivlisten. For 6 ugers jobrettet uddan-
nelse udarbejdes en positivliste med cirka 70 kurser, der vil være undtaget fra gældende regler om fem ugers ka-
rens. Endelig vil de eksisterende puljebevillinger pr. 1. januar 2021 blive samlet i én bevilling. 

 
Rådenes VEU-koordinatorer har et omfattende kendskab til uddannelsesordningerne og de nye muligheder som følge af 
ovennævnte ændringer af ordningerne. En væsentlig opgave for VEU-koordinatorerne er derfor at udbrede dette kend-
skab til deres samarbejdspartnere, samt at medvirke til at der igangsættes uddannelsesaktiviteter, så de nye muligheder 
omsættes til konkret efteruddannelse og opkvalificering.  
 
VEU-koordinatorerne arbejder på alle områder for at etablere regionale samarbejder om at løfte arbejdsstyrkens kompe-
tencer. Således er der et tæt – og stadig tættere – samarbejde med jobcentre, uddannelsesinstitutioner, erhvervshuse, 
brancheforeninger, a-kasser, faglige organisationer med flere. Nogle gange inviteres VEU-koordinatorerne ind i regionale 
samarbejder – andre gange er det VEU-koordinatorerne, der samler de regionale aktører. Uanset formen er det gode re-
gionale samarbejde det bærende element i den regionale indsats for efteruddannelse og opkvalificering. 
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