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O. Temadrøftelse: Målrettet opkvalificering til digitale behov på arbejdsmarkedet  

 

Anledning I Rådets strategitillæg 2020-2022 er Øget fokus på kompetencebehov ift. fremtidens 
arbejdsmarked - særligt digitalisering og grøn omstilling udpeget som et fokusom-
råde. Dagens temadrøftelse har til formål at konkretisere ambitionen for Rådets ind-
sats ift. arbejdsmarkedet behov for at rekruttere og opkvalificere arbejdskraft med 
digitale kompetencer. Temadrøftelsen perspektiveres med afsæt i en aktuel case, der 
tager afsæt i erhvervslivets mangel på fiberteknikere.   
 

Indstilling Det indstilles, at Rådet drøfter:  
- det østjyske arbejdsmarkeds udfordringer og behov relateret til arbejdsstyrkens 

digitale kompetencer 
- mulige indsatser, der kan bidrage til at løse relevante udfordringer og behov 

Beslutning Rådet kvitterede for gode oplæg fra Henrik Hougaard og Tine Arensbak Nielsen. Med 
inspiration fra oplægsholderne drøftede Rådet muligheder i forhold til at imøde-
komme digitale behov på arbejdsmarkedet og afhjælpe mangel på kvalificeret ar-
bejdskraft med de rette digitale kompetencer. 

 Eksemplificeret ved ’opkvalificering til fibertekniker’ er en af nøglerne et godt aktør-
samarbejde med udgangspunkt i arbejdsmarkedsmarkedets behov for kvalificeret ar-
bejdskraft. Rådet fremhævede i denne forbindelse bl.a. følgende opmærksomheds-
punkter:  
- Vigtigt at arbejdstagere klædes på med de rette digitale kompetencer samt læse 

skrive, regne så grundforudsætningerne er på plads  
- Vigtigt at have øje for virksomhedernes arbejdskraftbehov og bundlinje når det 

gælder grøn omstilling og digitalisering. Er det muligt at gruppere opkvalificerings-
initiativer og kan RAR bidrage til at screene ledige ift. hvem der skal opkvalificeres?  

 Det anslås, at der fortsat vil være et stort behov for udrulning af fibernet de næste 10 
år. Derfor følger Rådet projektet med henblik på at understøtte behov. Formandska-
bet tager input fra drøftelsen med i det videre arbejde.  

 
Sagsfremstilling Temadrøftelsen indledes med en relevant case, der tager afsæt i at fiberbranchen ge-

nerelt mangler medarbejdere, der kan monterer og installerer af fiberbåndsforbindel-
ser. Flere virksomheder i det østjyske har udfordringer med at finde relevant arbejds-
kraft, og på denne baggrund har Jobcenter Randers, lokale virksomheder, herunder 
INTEGO A/S og AMK iværksat et initiativ, der kan sikre virksomhederne kvalificeret 
arbejdskraft og samtidig få ledige opkvalificeret til beskæftigelse.  

  
 På Rådsmødet deltager Henrik Hougaard, afdelingschef ved INTEGO A/S og Tine 

Arensbak Nielsen, Afdelingsleder i Jobcenter Randers Erhverv med oplæg om fiber-
teknikerprojektet. Henrik og Tine vil i deres oplæg bl.a. komme ind på:  

 

 Hvordan parterne arbejder med virksomhederne ift. rekruttering og hvorfor virk-
somheden har taget initiativ til et sådan projekt  

 Samarbejdet mellem virksomhed, kommune, skolen og Rådets VEU-koordinato-
rer om udvikling af opkvalificeringsforløb 

 Hvordan parterne internt arbejder med rekruttering af kandidater og i samar-
bejde med virksomhederne får sat ”de rigtige” på holdet, herunder samarbejdet 
med øvrige relevante jobcentre som vil facilitere 
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I forlængelse af denne case vil Kim Knudsen, VEU-koordinator, give en kort status 
på det modelprojekt inden for lager og logistik, som ligeledes adresserer arbejds-
markedets behov for digitale kompetencer. 

 
 

1. RAR’s interne forhold 

- 1.1. Godkendelse af dagsorden (B)  

 

Anledning Det er Formandskabet, der fastlægger dagsorden for Rådets møder. 
 

Indstilling Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen. 
 
Beslutning:  Sekretariatet opdaterer Rådets hjemmeside med nye medlemmer og suppleanter.  
 
Sagsfremstilling Nye ansigter i Rådet: Daniel Dallerup, LO/Dansk metal og suppleant Mette 

Høgsted, Lederne er officielt udpeget af beskæftigelsesministeren.  
 
Bilag Intet bilag til dette punkt.  
 

- 1.2. Referater (O) 

 

Anledning Referater fra seneste Råds- og Formandskabsmøder fremlægges til orientering. 
 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Rådet tager referaterne til efterretning.  
 
Beslutning Taget til efterretning. 
 
Sagsfremstilling Referat af Rådets møde den 28. januar 2021 er offentliggjort på Rådets hjemme-

side: https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/om-rar-oestjylland/moeder/.  
  
 Sekretariatet har udfærdiget et opfølgningsark, som beslutningsrettet samler ho-

vedpunkterne fra seneste Rådsmøde. Arket er brugt som indspil til fastlæggelse af 
dagsorden til Rådets møde den 24. marts. Formandskabet har den 10. februar fast-
lagt dispositionen, og sekretariatet har på den baggrund udfærdiget dagsordenen. 

 
Bilag  Bilag 1.2 - Referat af Formandskabsmødet den 10. februar 2021 med opfølgningsark. 
 

- 1.3. Rådets aktiviteter 2021 (O) 

 
Anledning Rådet kigger frem mod kommende aktiviteter og arrangementer i RAR-regi. 
 
Indstilling Formandskabet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning -  og potentielt 

kvalificerer med kommentarer og forslag. 
 
Beslutning Beslutningen om afholdelse af Rådets årlige strategidrøftelser udsættes til næstkom-

mende Formandskabsmøde den 6. maj. Rådet prioriterede at mødes fysisk til strate-
gidrøftelser.  

 

https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/om-rar-oestjylland/moeder/
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I forhold til ’Jobugen 2021’ starter sekretariatet planlægningen i god tid, således Rå-
det får bedre mulighed for at involverer sig. Mulige initiativer og Rådets rolle drøftes 
på næstkommende Rådsmøde den 10. juni. Dertil kommer sekretariatet med anbe-
falinger til hvordan ’grøn omstilling’ kan forstås – og hvordan vi arbejder videre her-
med.  

 
Sagsfremstilling  Proces og beslutninger siden sidst fremgår af referatet af Formandskabsmødet den 

10. februar, som er del af Rådsmaterialerne.  
 

Møde i Koordinationsforum Østjylland den 29. april.  Her drøftes blandt andet viden 
fra og anvendelse af Rådets tre analyser. 
 
Formandskabets årlige mellem RAR, BER og beskæftigelsesministeren forventes af-
holdt fysisk i 2. halvår 2021.  
 
Rådets strategidrøftelser: Formandskabet foreslår, at Rådets strategidrøftelser ud-
skydes til den 23. september, da det er usikkert om mødet i juni kan afholdes fysisk.   
 
Mulige emner til kommende Rådsmøder: 
Kompetencebehov for fremtidens arbejdsmarked – konkrete VEU-initiativer med 
henblik på at understøtte virksomheder og borgere. Konkretisering af kompetence-
hov og afledte initiativer. Hvor skal vi lægge fokus?  
Status på branchenedslagene og behov for initiativer under brancheområderne.  
Erfaringer med ’Læse-, skrive- og regneambassadører’. Ny pulje hvis formålet er at 
løfte de basale færdigheder for de i målgruppen, som har et behov.  
Samarbejde med Erhvervshus Midtjylland – videre samspil om initiativer baseret på 
fælles nedslagsområder.  
Handicap og beskæftigelse – planlægning af jobugen 2021 mv.  
Evaluering af tre-partsaftalens VEU-model  
Opfølgning på ungetopmøde 

 
Årshjul 2021: Løbende overblik over Rådets arbejde og initiativer præsenteres for 
Rådet på alle Rådsmøder via årshjul. Årshjulet opdateres efter dagens møde. Rådet 
kan fremføre ønsker om emner, der skal have særligt fokus på årets møder.   

 
Bilag Bilag 1.3 – Årshjul 2021 
 
 

2. Rette kvalifikationer til virksomhedernes behov i rette tid 

- 2.1. Regional uddannelsespulje – ny positivliste pr. 1. april 2021 (B) 

  

  Anledning RAR skal inden 1. april godkende en positivliste, der regulerer brugen af den regionale 
uddannelsespulje. Forinden har RAR udpeget stillingsbetegnelser fra arbejdsmar-
kedsbalancen, hvor der er mangel på arbejdskraft og/eller mange jobåbninger, og 
hvor RAR vurderer, at ledige med kort, erhvervsrettet opkvalificering kan komme i 
betragtning til de ledige job. 

  
Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet godkender forslaget til kurser på positivlisten for den 

regionale uddannelsespulje.  
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Beslutning Rådet godkendte forslag til kurser på positivlisten for den regionale positivliste som 

indstillet.  
  
 Rådet fremhævede desuden at positivlisten generelt bliver brugt og at mange kurs-

deltagere efterfølgende går i job – også inden for Rådets nedslagsområder – særligt 
grøn omstilling og oplevelsesøkonomi.   

 
Sagsfremstilling På rådsmødet den 28. januar udpegede Rådet stillingsbetegnelserne, der ligger til 

grund for udarbejdelsen af positivlisten. På den baggrund mødtes den regionale dia-
loggruppe den 9. februar. Dialoggruppen diskuterede kompetencebehov i forhold til 
de prioriterede stillingsbetegnelser og med særligt fokus på Rådets indsatsområder – 
herunder også en særlig opmærksomhed på grøn omstilling og digitalisering. 

  
 Dialoggruppens bidrag blev indarbejdet i høringsmaterialet, som er udsendt til VEU-

udbydere, jobcentre og a-kasser i Østjylland. Der er indkommet høringssvar fra 14 
uddannelsesinstitutioner, 5 a-kasser og 4 jobcentre. Der er i alt indkommet forslag til 
1.617 kurser, hvoraf 839 er unikke kurser. 

  
 Ved sorteringen af indkomne kursusforslag er der lagt vægt på: 

 Om der har været aktivitet på de indmeldte kurser. 90 kurser er sorteret fra, fordi 
de ikke er benyttet de seneste 2 år. Der er taget højde for, at det ikke drejer sig 
om kurser, der for nylig er blevet optaget i AMU-programmet. 

 Om kurserne er erhvervsrettede. 56 kurser er sorteret fra, fordi de ikke vurderes 
at give erhvervskompetencer efterspurgt i høringsmaterialet. 

 Om kurserne er målrettet Rådets fokusområder. Kurser der indgår i forløb, som 
rådets VEU-koordinatorer er involverede i, er medtaget på listen. Ligeledes er 
kurser målrettet grøn omstilling og digitalisering som udgangspunkt medtaget på 
listen. 

 Listen der indstilles indeholder 689 kurser fordelt på 13 erhvervsgrupper. 
 
 I forhold til den indstillede liste skal det særligt bemærkes at: 

 Efter henvendelse fra AMU Syd er en række kurser rettet mod teknisk isolatør 
medtaget på listen. AMU Syd er eneste udbyder og foreslår et VEU-samarbejde 
i Nord- og Midtjylland, hvor skolen har kontakt med en række virksomheder. Det 
skønnes, at kurserne ligger inden for RAR’s kriterier med hensyn til mange jo-
båbninger samt grøn omstilling. 

 To kurser målrettet sikkerhedsvagt er medtaget på listen. Vagt ligger umiddel-
bart uden for de prioriterede stillingsbetegnelser, men VEU-koordinatorerne er 
i dialog med Securitas om rekruttering til vagtarbejde, delvis afledt af corona-
forhold. Flere østjyske jobcentre har endvidere bevilget kurset, og de oplever en 
stor overgang til beskæftigelse blandt kursisterne. 

Bilag Bilag 2.1 - Regional positivliste Østjylland 2021 
 
 

-  2.2. Kompetenceværktøjet – ny mulighed for målretning af indsatser og videndeling (D)  

 

Anledning Som en væsentlig del af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og 
videreuddannelse fra marts 2018 blev der etableret RAR-model, der skal koordinere 
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og styrke samarbejdet mellem jobcentre, virksomheder, VEU-udbydere og vækstfora. 
Ét af elementerne i udmøntningen af RAR-modellen er, at der skal udvikles et kompe-
tenceværktøj, der løbende kan identificere kompetencebehovet hos virksomhederne. 
Redskabet er nu klar til at blive taget i brug. Rådet kigger på anvendelsesmuligheder 
– kvalificering af aktuel indsats og potentialer for nye initiativer. 

 
Indstilling                      Det indstilles, at Rådet – efter intro – drøfter potentiale for indsats og videndeling.   
 
Beslutning Rådet udtrykte ros for værktøjet der har flere relevante anvendelsesmuligheder. Kom-

petenceværktøjet bringes i spil ift. Rådets fremtidige indsatser – herunder fastlæg-
gelse af positivlisten. Derudover havde Rådet følgende bemærkninger, som sekretari-
atet undersøger nærmere:  

 Kan værktøjet bruges proaktivt til at øge beskæftigelsen blandt personer med 
handicap? Eksempelvis til at lave hvordan kompetenceprofiler der sætter fokus 
på hvad den pågældende borger kan – og hvor borgeren har brug for kompensa-
tion.  

 Hvordan kan værktøjet bruges til at understøtte og konkretisere kompetencebe-
hov indenfor grøn omstilling og digitalisering?  

Sagsfremstilling  Formålet med kompetenceværktøjet 
 Det overordnede formål med kompetenceværktøjet er at skabe bedre match mellem 

virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer og relevante uddannelsestilbud og 
kurser. Data fra værktøjet kan eksempelvis anvendes til at: 

• Understøtte RAR’ernes valg af områder, hvor der skal igangsættes regionale sam-
arbejder 

 Udarbejdelse af positivlisten for den regionale uddannelsespulje 

•   Understøtte VEU-koordinatorernes arbejde med at indsamle oplysninger om virk-
somhedernes behov for kompetencer og koordinere jobcentrenes kursusindkøb 
hos erhvervsskolerne, for derigennem at sikre et bedre match mellem udbud og 
efterspørgsel af VEU-kurser inden for områder med mangel på arbejdskraft 

• Skabe et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer 
på den ene side, og jobcentrenes og a-kassernes uddannelsesindsatser for de le-
dige på den anden side 

• Jobcentre, virksomheder og borgere kan blive klogere på virksomheders aktuelle 
efterspørgsel efter kompetencer fordelt på stillingsbetegnelser 

   
 Præsentation af kompetenceværktøjet 
 AMK Midt-Nord vurderer at der er et potentiale i fremtidigt brug af kompetenceværk-

tøjet. AMK Midt-Nord vil gerne præsentere kompetenceværktøjet på et webinar for 
RAR-medlemmer og – på vegne af RAR – for andre aktører, fx jobcentre, a-kasser, er-
hvervs-huse, virksomheder mv. 

 
Bilag Bilag 2.2 - Brev fra BER til RAR om kompetenceværktøjet 

Bliv klogere på kompetenceværktøjet her: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyhe-
der/2021/03/nyt-kompetencevaerktoej/ 
 
 
 
 
 
  

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/03/nyt-kompetencevaerktoej/
https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/03/nyt-kompetencevaerktoej/
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- 2.3. Implementering af opkvalificeringsinitiativer i stimulipakken (O) 

 

Anledning Udmøntningen af initiativer i ’Aftale om stimuli og grøn genopretning’ er i gang.  Afta-
len indeholder en række initiativer, der skal styrke opkvalificeringsindsatsen for ledige 
og hjælpe virksomheder i hårdt ramte erhverv og områder i 2021.  

Indstilling Sekretariatet indstiller at Rådet tager orienteringen til efterretning - og potentielt 
kvalificerer med kommentarer og forslag.  

Beslutning Sekretariatet oplyste om hvordan Arbejdsmarkedskontoret i den kommende tid vi-
dendeler om mulighederne i uddannelsesordningerne ved brug af webinarer.  
Derudover foreslog Rådet, at Arbejdsmarkedskontoret husker fokus på ’Læse, skrive 
og regne’ samt digitalisering og grøn omstilling.  

  
Sagsfremstilling Arbejdsmarkedskontoret arbejder primært med implementering af uddannelsesord-

ninger ved at understøtte kommunerne med fire overordnede implementeringsgreb: 

 Landsdækkende opstartsmøde om Projekt Uddannelsesambassadør III (for pro-
jektdeltagere) 

 Regionale, kvartalsvise netværksmøder om uddannelsesdagsordenen (for prak-
tikere i alle jobcentre og a-kasser) 

 Deltagelse i lokale styregrupper i de enkelte Uddannelsesambassadørprojekter 

 Monitorering af jobcentrenes brug af uddannelsesordninger generelt, men 
også specifikt i forhold til uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen i kom-
muner med uddannelsesambassadørprojekter. Dette med henblik på at ydes 
støtte til kommuner, hvor resultaterne ikke følger måltallene.   

Det er vigtigt at viden om uddannelsesordninger kommer bredt ud til alle praktikere 
i både jobcentre og a-kasser. Derfor inviteres alle jobcentre og a-kasser i Midt- og 
Nordjylland til at deltage i regionale netværksmøder i regi af Uddannelsesambassa-
dørprojekterne.  
 
Med den nye pulje til uddannelsesambassadører gives ufaglærte ledige bedre mulig-
heder for at få en faglært uddannelse og dermed kompetencer, som virksomhederne 
efterspørger. Skanderborg og Viborg kommuner har fået tilsagn om projektmidler til 
at kunne ansætte en uddannelsesambassadører, som kan arbejde specifikt med mål-
gruppen i en toårig periode. Den ekstra vejledningsindsats skal i kombination med et 
udvidet samarbejde mellem a-kasser, jobcenteret og lokale uddannelsesinstitutioner 
bidrage til opfylde målet i beskæftigelsesplanerne for 2021 om at løfte flere ledige 
borgere til et faglært niveau – hvilket ligger i tråd med Rådets strategiske ambitioner.   

STAR har netop udarbejdet en kortfattet informationsguide, der giver medarbejdere 
i a-kasser og jobcentre overblik over mulighederne for opkvalificering med de forskel-
lige ordninger (bilag 2.3).  
 
Ny analyse fra Arbejderbevægelses Erhvervsråd (9. marts 2021) peger på, at Danmark 
kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030. Samtidig vil der være et overskud af 
ufaglært arbejdskraft på 59.000. Manglen på faglærte i 2030 er især drevet af æn-
dringer i arbejdsstyrken. Faldet i faglærte i arbejdsstyrken forventes især at ske blandt 
faglærte inden for handel og kontor samt inden for jern og metal. For at imødegå 
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ubalancerne skal vi ifølge AE sikre, at flere ufaglærte løftes til faglært niveau. Analy-
sen kan findes her: https://www.ae.dk/analyser/danmark-mangler-99000-faglaerte-
i-2030   

 
Bilag Bilag 2.3 – Informationsguide: Nyeste initiativer – opkvalificering (eftersendt)  

  
 

3. Et rummeligt arbejdsmarked – behov for alle der kan 

- 3.1. Stigning i østjysk langtidsledighed – dataoverblik, målgruppe og indsats (D)  

 
Anledning  Rådet har skærpet fokus på langtidsledighed. Derfor drøfter Rådet hvor hvordan det 

kan bidrage til, at borgerne på kanten rykker tættere på og gerne ind på arbejdsmar-
kedet – blandt andet for at øge den østjyske arbejdsstyrke – og gerne med de jobret-
tede kompetencer. 

 
Indstilling Det indstilles, at Rådet på baggrund af den nye data drøfter behov for initiativer og 

hvilke opmærksomhedspunkter der skal prioriteres i Rådets indsats. 

  
Beslutning Formandskabet tager Rådets input med i det videre arbejde i forhold til en eventuel 

temadrøftelse senere på året. Rådet fremhævede bl.a. følgende opmærksomheds-
punkter:  

 Væksten i langtidsledighed kan ses i alle a-kasser. Også blandt dimittendgruppen, 
hvor en del har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Udviklingen kan 
særligt skyldes coronasituationen. Derfor bør Rådets indsatser også være rettet 
mod den brede ungemålgruppe.  

 Mange nyledige med stærke kompetencer griber de nye jobåbninger. Derfor skal 
Rådet have fokus på unge og borgere på kanten. Kan Rådet bidrage til at opkva-
lificere disse grupper med eksempelvis digitale kompetencer? Relevante kurser 
fra positivlisten kan være en mulighed. Sekretariatet undersøger mulighederne 
herfor.  

Sagsfremstilling Sekretariatet vil løbende opdatere og udvikle data til Rådet som baggrund for Rådets 
overvejelser – herunder i forhold til Rådets fokus på særlige (opkvalificerings)initiati-
ver rettet mod at mindske langtidsledighed, samt Rådets fokus på bestemte målgrup-
per med henblik på at understøtte parterne med viden og indsatser. Nyt datanotat er 
vedlagt. Heraf fremgår blandt andet: 

 Fra april 2020 vendte en faldende tendens i langtidsledigheden til en vækst i lang-
tidsledigheden  

 Det seneste år fra jan. 2020-21 er langtidsledigheden steget med 2.211 / 56,1% i 
RAR Østjylland  

 De langtidsledige har også på længere sigt sværere ved at komme i job, og de er 
bl.a. mere på dagpenge og kontanthjælp end korttidsledige. 55,1% af de perso-
ner der var ledig i kort tid (1-25 uger) fra august 2018-19 var beskæftiget i august 
2020, mens det blot var 31,6% af de personer der var ledig i lang tid (43-53 uger). 

 Der er flest langtidsledige i HK med 626 og hos Akademikerne med 620 og hos 3F 
med 582. 

  
 Fokus på langtidsledighed i kommunernes beskæftigelsesplaner 

Et fokusområde for RAR Østjylland er nedbringelse af langtidsledigheden. Flere kom-
muner peger ligeledes på fokus på denne udfordring i beskæftigelsesplanerne i 2021. 

https://www.ae.dk/analyser/danmark-mangler-99000-faglaerte-i-2030
https://www.ae.dk/analyser/danmark-mangler-99000-faglaerte-i-2030


Referat fra RAR Østjyllands møde den 24. marts 2021 
 

 

11 

I forhold til nedbringelse af langtidsledighed arbejder kommunerne i begge ender af 
ledighedsforløbet. Dels forebyggende med tidlige og intensiverede indsatser for bor-
gere vurderet i risiko for langtidsledighed, og dels helhedsorienteret og progressions-
orienteret med borgere, der er vurderes længere væk fra arbejdsmarkedet. COVID-19 
her bl.a. betydet, at der er behov for at gøre en ekstra indsats for højtuddannede di-
mittender, hvor særligt dimittender fra humanistiske fag aktuelt vurderes i risiko for 
langtidsledighed.  

 
Bilag  Bilag 3.1- Langtidsledighed – nye østjyske baggrundsdata. 

 

- 3.2. Aftale om justering af IGU-ordningen – nye muligheder for opkvalificering (D) 

 

Anledning  Rådet har en ambition om at styrke indvandreres og flygtninges erhvervsfrekvens. 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er for nyligt blevet enige om, at igu-ordnin-
gen samtidig bør udvides og forbedres frem til, at ordningen udløber i juni 2022. På 
den baggrund ønsker parterne at RAR tager en drøftelse omkring gennemførelsen af 
uddannelsesforløb for igu-ansatte.   

 
Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet drøfter om særlige områder er velegnede til opkva-

lificeringsforløb for IGU-elever og hvordan Rådet kan understøtte yderligere fokus på 
etablering og gennemførelse af uddannelsesforløb for igu-ansatte.  

 
Beslutning  Formandskabet drøfter på næstkommende Formandskabsmøde muligheder for at 

lave en temadrøftelse om indsatser. Sekretariatet har løbende i sin indsats og i dialo-
gen med bl.a. kommunerne fokus på mulighederne for at koble igu og VEU-indsatsen.   

  
Sekretariatet eftersender ’Bilag 3.2 - Aftale om justeringer af igu-ordningen’ til Rådet.  

 
Sagsfremstilling Integration på arbejdsmarkedet er helt centralt for integrationen i samfundet. Især 

for nytilkomne er tilknytning til arbejdsmarkedet en afgørende del af integrationen. 
Mange nytilkomne har ikke haft let ved at finde en plads på arbejdsmarkedet, hvilket 
var baggrunden for trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration i 2016 mellem den 
daværende regering og arbejdsmarkedets parter. En central del af trepartsaftalen var 
aftalen om igu, der skulle sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge 
og familiesammenførte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med 
kravene på det danske arbejdsmarked.  
 
IGU-ordningen udgør en trædesten for målgruppens vej til ordinær, varig beskæfti-
gelse og styrker målgruppens faglige, sproglige og sociale kompetencer samt kend-
skabet til det danske arbejdsmarked og mulighederne for uddannelse i Danmark. 
Grundstrukturen i ordningen bibeholdes, og samtidig kan IGU-ordningen udvides og 
forbedres frem til, at ordningen udløber i juni 2022. Arbejdsmarkedet parter er enige 
om følgende:   
a. Endnu flere skal have mulighed for at deltage i et igu-forløb. Det sker gennem en 

udvidelse af målgruppen.  
b. Det er vigtigt, at igu-forløb indebærer en egentlig opkvalificering af deltagerne. 

Derfor udvides omfanget af uddannelse i form af AMU og sprogkurser mv. med 
3 uger.  
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c. Deltagere i igu-forløb bør i videst muligt omfang understøttes i at opnå dansk-
kundskaber. Derfor er parterne enige om at styrke den nuværende sprogmak-
ker-ordning, hvor igu-ansatte har mulighed for at få tilknyttet en sprogmakker i 
forbindelse med ansættelse på virksomheden. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til en 
styrkelse af ordningen i 2021-2024. Midlerne skal bl.a. anvendes til en styrket in-
formationsindsats, hvor alle relevante virksomheder med igangværende igu-for-
løb bliver kontaktet med information om igu-sprogmakkerordningen og mulighe-
den for at deltage på et kursus.  

d. Det er vigtigt, at der oprettes og gennemføres relevante AMU-hold for igu-an-
satte. I Trepartsaftale om en forlængelse af integrationsgrund-uddannelse (IGU) 
fra 2019 aftalte parterne derfor, at de ville følge fremdriften i RAR-modellen fra 
Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter og videreuddannelse, 
herunder opgaven med at koordinere tværkommunale kursusindkøb for igu-ele-
ver på AMU-forløb. Formålet er at understøtte, at der via øget opmærksomhed i 
de enkelte jobcentre og et samarbejde på tværs af kommunerne oprettes de re-
levante AMU-hold. 

Med Aftale om styrket opkvalificering og finanslovsaftalen for 2021 har Rådet tilmed 
fået flere VEU-koordinatorer til at løfte koordinationen af tværkommunale kursusind-
køb - hvilket også kommer igu-ansatte til gode. Dog kan der fortsat være udfordringer 
med etablering og gennemførelse af AMU-hold. Rådets VEU-koordinatorer kan i 
denne forbindelse sætte yderligere fokus på etablering og gennemførelse af uddan-
nelsesforløb for igu-ansatte. 

 
Kommunernes fokus på indsatser målrettet flygtninge indvandre er generelt velbe-
skrevne i beskæftigelsesplanerne for 2021, da netop ét ministermål er, at flere flygt-
ninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Derfor indstiller sekretaria-
tet, at Rådet bidrager med viden om muligheder i opkvalificering gennem igu samt 
understøtter samarbejde mellem jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne.  
 
Ny viden fra VIVE kan bringes i spil i 2021. VIVE gennemfører i øjeblikket en kortlæg-
ning og undersøgelse af integrationsindsatser og projekter i danske kommuner. Un-
dersøgelsen fokuserer på indsatser, der skal få førstegenerationsindvandrere fra ikke-
vestlige lande i beskæftigelse. Kortlægningen sker for at sikre et højt vidensniveau 
om, hvilke typer indsatser de forskellige kommuner benytter, og hvilke indsatser der 
virker. Find mere information:   
https://www.vive.dk/da/undersoegelser/vive-kortlaegger-kommunernes-integrationsindsatser-14980/  

 
Bilag Bilag 3.2 - Aftale om justeringer af igu-ordningen 
 
 

4. Samarbejde og partnerskaber  

- 4.1. Rådets ungetopmøde d. 8. juni 2021 (D) 

 
Anledning  Den 8. juni 2021 kl. 16-19 er RAR Østjylland i samarbejde med RAR Vestjylland, KKR 

Midtjylland og Region Midtjylland vært for det første ungetopmøde. Parterne har for-
pligtet hinanden til den fælles ambition – at vise veje til uddannelse eller beskæfti-
gelse for ungemålgruppen. Sekretariatet og den tværgående arbejdsgruppe beder i 
denne forbindelse Rådet om at kvalificere programmet og fremhæve relevante ud-
fordringer som kan betones i drøftelserne og paneldebatten på ungetopmødet.   

https://www.vive.dk/da/undersoegelser/vive-kortlaegger-kommunernes-integrationsindsatser-14980/
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Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet med udgangspunkt i sagsfremstillingen og skitse til 

program drøfter hvordan ungetopmødet kan kvalificeres yderligere. Sekretariatet vil 
herefter tage input med i det videre arbejde.    

   
Beslutning  Da Beskæftigelsesministeren ikke kan deltage fysisk, men med video, hvor han bl.a. 

svarer på spørgsmål fra RAR’erne, KKR og Regionen, fik Rådet mulighed for efter Råds-
mødet at indsende spørgsmål adresseret beskæftigelsesministeren til sekretariatet. 
Sekretariatet samler spørgsmål som bringes videre til Formandskabet, der behandler 
spørgsmålene og træffer beslutning om videre proces.  

  
 Rådet fremførte desuden følgende bemærkninger i forhold til kvalificering af unge-

topmødet:   

 Vigtigt at de unge er synlige som deltagere og er en del af set-uppet. Gerne 
input fra de unge i salen. 

 Virksomhedsvinklen er vigtig. Virksomhederne skal bringes i tale med indspil til 
hvordan flere unge kan gives en chance.  

 Kan vi tage udgangspunkt i de unges virkelighed som følge af corona-nedluknin-
gen? Hvis muligt med analyse om hvem målgrupperne er? Dermed også vigtigt 
med forståelse for hvorfor mange unge ikke kommer i uddannelse eller beskæf-
tigelse. De unge skal give en chance. CEFU har forsket i udsathed. 

 Gruppen af uafklarede unge vokser og er udfordret på uddannelses- og karrie-
revalg. Kan vi lave tal på tværs af de to RAR’er? Kan give liv og bund i debatterne. 

 Vigtigt at være opmærksom på kompleksiteten når det gælder unge. Herunder 
hvilke udfordringer de unge oplever og dermed også hvad løsningerne er. Fokus 
skal afgrænses til de unge der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Se-
kretariatet vil tage dialog med KKR og Regionen ift. data og profiler der kan 
skærpe info om aktuelle problematikker. 

 
Den nedsatte arbejdsgruppen tager Rådets bemærkninger med i det videre arbejde 
med planlægningen af ungetopmødet.  

Sagsfremstilling  14% af unge mellem 16-29 år i Midtjylland er hverken i job eller i gang med en ud-
dannelse. RAR Vest- og Østjylland, KKR og Regionen har en fælles ambition om at 
afhjælpe denne udfordring. Parterne planlægger med det afsæt et ungetopmøde den 
8. juni, hvor formålet er at sætte lys på de fælles udfordringer og finde løsninger på, 
hvordan flere unge finder vej til job og uddannelse.  

 
 Den foreløbige skitse for program (Læs mere i bilag 4.1):  

 Velkommen, præsentation af program og kort indlæg om anledning og perspek-
tiver på emnet 

 Politisk indflyvning til dagens tema – åbningstale v. Beskæftigelsesminister, Pe-
ter Hummelgaard  

 Oplæg med videns/forskningsvinkel 

 Workshops/break-out sessions og pause 

 Politisk indflyvning til debatten 

 Paneldebat – diskussion af løsninger og muligheder for målgruppen v. modera-
tor Jacob Fuglsang som ordstyrer 

 Opsamling i dialog med formandskaber – læringspunkter og handling på bag-
grund af dagens konference 

 Outtro – og tak for i dag 
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 Ungetopmødet bliver afholdt på Viborg Golfhotel. Hvis corona-restriktionerne fortsat 
skulle forhindre fysisk fremmøde, holdes ungetopmødet som et digitalt arrangement.    
  

 Beskæftigelsesministeren er inviteret til at deltage i mødet, således at de midtjyske 
parter kan fortsætte og fremme den gode dialog med det nationale niveau.  

  
 Sekretariatet har samlet alt information om Rådets unge-arbejde på en ny side der 

løbende opdateres: https://www.rar-bm.dk/rar-oestjylland/beskaeftigelsespoli-
tik/faelles-ambition-paa-ungeomraadet-rar-oestjylland/  

 
Bilag: Intet bilag til dette punkt 
 

5. Gensidig orientering  

- 5.1. Formandskabet (O)  

 
Anledning Formandskabet har lejlighed til at orientere Rådet om relevante emner. Der er på 

Rådsmøderne mulighed for kort mundligt med eller uden bilag at orientere om ny-
heder og relevante emner. 

 
Indstilling Det indstilles at Rådet tager orienteringen til efterretning.   
 
Beslutning Formandskabet orienterede om seneste nyt i forhold til samarbejde med Erhvervshu-

set. Formandskaberne fra RAR Vest- og Østjylland og Erhvervshus Midtjylland vil mø-
des en gang årligt. Sekretariatet orienterer løbende om nyt.  

 
Sagsfremstilling Formandskabet orienterer mundtligt om relevante emner.    
   
Bilag Intet bilag til dette punkt   
   

- 5.2. Rådets forvaltningssager + orientering fra Sagsudvalget (O)  

 

Anledning Sagsudvalgets formand og sekretariatet har lejlighed at give en mundtlig orientering 
om status på udvalgets arbejde. Udvalget har behandlet indkomne sager siden Råds-
mødet i januar. Sagsudvalget holdt virtuelt møde den 2. februar 2021. 

 
Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning Sagsudvalget orienterede om den seneste tids sagsbehandling og drøftelser på sene-

ste Sagsudvalgsmøde. Sekretariatet inviterer SIRI med til næstkommende sagsud-
valgsmøde.  

  
Sagsfremstilling Opsamling fra Sagsudvalgets møde den 2. februar 2021. På dagsorden var bl.a.:   

 Den nye varslingspulje for SMV’er 

 Arbejds- opholdstilladelse - herunder seneste møde mellem RAR, SIRI og STAR 29. 
januar 2021 om positivlisten for faglært arbejdskraft (bilag 5.2.2) 

 Nytteindsatsstrategi og oversigt over de østjyske kommuners brug af nytteindsats  
 

Rådets forvaltningssager:  

https://www.rar-bm.dk/rar-oestjylland/beskaeftigelsespolitik/faelles-ambition-paa-ungeomraadet-rar-oestjylland/
https://www.rar-bm.dk/rar-oestjylland/beskaeftigelsespolitik/faelles-ambition-paa-ungeomraadet-rar-oestjylland/
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 Sagsudvalget for RAR Østjylland har siden seneste Rådsmøde d. 28. januar afgivet seks 
høringssvar til Styrelsen for international rekruttering og integration (SIRI) vedrørende 
sager om arbejds- og opholdstilladelse for udenlandske statsborgere. RAR’s opgave er 
i denne type sager at afgive en udtalelse til SIRI om, hvorvidt de løn- og arbejdsvilkår 
er sædvanlige efter danske forhold. SIRI er myndighed på området og træffer den en-
delige afgørelse. Til Sagsudvalgets næste møde den 27. april inviteres repræsentanter 
fra SIRI til at deltage med henblik på en drøftelse af sagsbehandlingen.  
Derudover har Sagsudvalget løbende behandlet en række varslingssager.  

 
Bilag Bilag 5.2.1 - Referat fra Sagsudvalgsmøde den 2. februar 2021 
 Bilag 5.2.2 – Referat fra møde mellem SIRI, RAR og STAR den 29. januar. 
 Positivlisten for faglært arbejdskraft er opdateret pr. januar 2021 og kan findes her:  

https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Arbejde/Positivlisterne/Positiv-
listen-for-fagl%C3%A6rte   

  

- 5.3. Tilforordnede (O) 

 

Anledning  De tilforordnede i RAR Østjylland har lejlighed til at give en orientering om aktuelle 
emner fra deres bagland. 

 
Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning De tilforordnede orienterede om seneste nyt. Herunder arbejdet med ny udmeldt 

pulje til opkvalificering fra ufaglært til faglært og samspil med Rådets VEU-konsulen-
ter.   

 
Sagsfremstilling De tilforordnede fra det tidligere VEU-område samt fra professionshøjskoler, er-

hvervsakademier og universiteter har lejlighed til at orientere.  
 

Bilag Ingen bilag til dette punkt.  

 

- 5.4. Arbejdsmarkedskontoret (0) 

 

Anledning Arbejdsmarkedskontoret orienterer om relevante emner.  

Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Sekretariatet orienterede om nyt kursuskatalog på horesta-området, initiativer in-
den for minkområdet og branchekoordinatorer.  

 
Sagsfremstilling Sekretariat har lejlighed til at give korte meddelelser og orienteringer fra beskæf-

tigelsessystemet.  

 
Bilag Intet bilag til dette punkt 

   

- 5.5. Kommunikation fra RAR (D) 

 
Anledning Efter hvert møde tager Rådet stilling til, hvilke emner fra mødet, der eventuelt giver 

anledning til udsendelse af en pressemeddelelse og nyhedsbreve.  

https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Arbejde/Positivlisterne/Positivlisten-for-fagl%C3%A6rte
https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Arbejde/Positivlisterne/Positivlisten-for-fagl%C3%A6rte
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Indstilling Rådet tager ideer til nyheder og webinarer til efterretning. Rådet drøfter, om der skal 
udsendes yderligere på baggrund af Rådsmødet.   

Beslutning Formanden orienterede om Rådets kommunikationsindsats. Herunder Rådets kom-
mende webinar om kompetenceværtøjet og nyhed om ungeanalysen.  

 
Sagsfremstilling Kommende webinarer:  

AMK Midt-Nord holder efter behov løbende webinarer målrettet nye behov og udfor-
dringer på arbejdsmarkedet, herunder nye indsatser eller værktøjer. I den forbindelse 
planlægger AMK Midt-Nord at afholde webinar om mink-situationen i kombination 
med den særlige varslingspulje og nye uddannelsesmuligheder. Derudover vil AMK 
Midt-Nord holde webinar om kompetenceværktøjet (se dagsordenspunkt 2.2).  

 
Fælles virkelighedsbillede - Nye datanotater til Rådet og de østjyske kommuner mv. 
Sekretariatet har opdateret datanotatet der understøtter af Rådets strategiske ambi-
tioner. Notatet kan inden længe findes på Rådets hjemmeside. En særlig og dybdegå-
ende version af notatet udsendes snarligt til de østjyske kommuner som inspiration til 
arbejdet med beskæftigelsesplaner 2022 og som understøttelse af kommunernes øv-
rige indsatser.   

 
Rådet har siden mødet den 28. januar sendt følgende til pressen med flere: 

 Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse -  7. marts 2021  

 Analyse belyser potentialet for opkvalificering til mangelområder i Østjylland – 
pressemeddelelse fra RAR Østjylland – 4. marts 2021 

 Kamstrup A/S er længere i sin digitaliseringsplan grundet covid-19 – nyhed fra 
RAR Østjylland baseret på ny analyse. Hertil Linked-in opslag på STAR’s side.  

 Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse 2. februar 2021 

Sekretariatet arbejder på en pressemeddelelse om ungeanalysen + afledte initiativer 
som ungetopmødet i juni.  
 
Pressemeddelelser m.m. siden sidst kan ses på Rådets hjemmeside:  
https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/nyheder/pressemeddelelser/  

 
Bilag Ingen bilag til dette punkt.   
 

- 5.6. Eventuelt (O) 

 
 
På mødet deltog:  
Jakob B. Wätjen 
Anette Schmidt Lauersen 
Merete Birk Nielsen  
Christian Budde  
Ann Poulsen  
Anna Pålsson  
Birgitte Riise Bjærge  
Daniel Isak Dallerup  
Else Søjmark  
Finn Damkjær Pedersen  
Hans A. Sørensen 

https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/nyheder/pressemeddelelser/
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Ib Bjerregård  
Jeanette Holmgaard Lorentzen  
Jesper Buus   
Jesper Thorup  
Joan Brøger  
Kristian Würtz  
Rune Kristiansen 
Søren Erik Pedersen  
Trine Quist  
Ulla Gram 
 
Fra sekretariatet deltog:  
Anders Stryhn  
Kirstine Lindved  
Lasse Ljungberg 
Kim Knudsen  
Kristoffer Brix Andersson  
 
Afbud fra:  
Annette Ernst Lauridsen   
Agneta Nielsen 

 


