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Forord 
RAR Hovedstadens strategi- og handlingsplan beskriver rådets overordnede fokusområ-
der og konkrete mål for indsatsen i 2021 og 2022. Handlingsplanen afspejler den aktu-
elle situation på arbejdsmarkedet, hvor nogle brancher er hårdt ramt af Covid19-krisen, 
mens andre brancher fortsat vækster og efterspørger arbejdskraft.  
 
Rådets prioriteringer fokuserer på 2 centrale områder:  
 

 Vi skal medvirke til at afhjælpe mangel/rekrutteringsudfordringer. 

 Konkret vil vi sætte rekrutterings- og opkvalificeringsinitiativer i gang på 

områder med mangel på arbejdskraft.  

 Vi skal medvirke til at afbøde konsekvenserne af Covid-19.  

 Konkret vil vi sætte initiativer i gang ift. Covid-19-ramte brancher og virk-
somheder, herunder sætte ind med afbødeforanstaltninger (fx Job-VEU) 
og varslingsindsatser. 

 

Vi vil samtidig fortsat have opmærksomhed på 2 overordnede fokusområder:  

 At sikre kvalificeret arbejdskraft og understøtte efteruddannelse/opkvalificering 
generelt 

 At udsatte grupper kommer tættere på job og får fodfæste på arbejdsmarkedet 
 

Vi følger fokusområderne og udviklingen på arbejdsmarkedet tæt på alle rådsmøder, så 
vi løbende kan tage stilling til, hvilke konkrete aktiviteter der aktuelt er behov for. På 
den måde sikrer vi, at der altid er et beredskab til at sætte hurtigt ind med en målrettet 
indsats i forhold til beskæftigelsessituationen og udviklingen på det regionale arbejds-
marked. 

Vi har udpeget strategiske projekter, som vi har særligt fokus på i 2021: Krisen i lufthav-
nen og de afledte effekter heraf, akademikerområdet og den grønne omstilling. 
 
Samtidig vil vi indsamle viden om og sætte spot på indsatser, der virker. Vi vil formidle 
de gode eksempler med opmærksomhedspunkter og anbefalinger til jobcentre, kom-
muner, a-kasser og øvrige interessenter på beskæftigelsesområdet. Og vi vil bidrage til 
dialog og erfaringsudveksling på tværs af parterne. 
 
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen med alle relevante 
aktører i Region Hovedstaden, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for borgere 
og virksomheder i regionen.  

 

Formandskabet for RAR Hovedstaden 

Per G. Olsen, formand      Leif Elken, næstformand      Ole Bjørstorp, næstformand 

Læs mere om Det regionale Arbejdsmarkedsråd på rådets hjemmeside 

Abonnér på Nyheder fra RAR 

 

https://www.rar-bm.dk/rar-hovedstaden/
https://www.rar-bm.dk/abonner/
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1. RAR Hovedstadens fokusomra der

1.1. RAR Hovedstaden skal medvirke til at sikre kvalificeret ar-

bejdskraft og understøtte efteruddannelse/opkvalificering.  
Ved indgangen til 2021 er arbejdsmarkedet fortsat påvirket af Corona-situationen. Nogle 
brancher er hårdt påvirket af Corona, mens andre brancher fortsat oplever vækst og man-
gel på arbejdskraft. Rådet skal således have fokus på både at afhjælpe mangel på arbejds-
kraft og på at afbøde konsekvenserne af Corona-situationen, hvor dele af arbejdsmarke-
det i Hovedstaden har været særligt hårdt ramt.  

Der er fortsat efterspørgsel på arbejdskraft, og i takt med at samfundet åbnes op igen for-
ventes efterspørgslen at stige yderligere, mens ledigheden forventes at falde. 

Med et øget aktivitetsniveau kan det forventes, at der også kommer øget rekrutteringsbe-
hov – deraf eventuelle rekrutteringsudfordringer. 

Aktuelt er udfordringen dog også, at ledigheden – især for dagpengemodtagere - er ste-
get. Det er derfor vigtigt at fokusere på efteruddannelse og opkvalificering af både ledige 
og beskæftigede, så de kan matche de kompetencer, der efterspørges – eller på sigt vil 
blive efterspurgt. Det er endvidere vigtigt med fokus på forebyggelse af langtidsledighed. 

RAR prioriterer derfor: 

 At afhjælpe eventuelle mangel- og paradoksproblemer 

 At afbøde konsekvenserne af covid-19 situationen 

Et af rådets centrale redskaber er Job-VEU indsatsen, som kan bringes i spil i forhold til 
både virksomheder med rekrutteringsbehov og virksomheder med udfordringer som 
følge af Covid-19. Samtidig vil Job-VEU indsatsen omfatte såvel indsatser, der vedrører 
strukturelle udfordringer i regionen (fx SOSU-området), som indsatser der løbende beslut-
tes og prioriteres i rådet i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet - hvad enten det dre-
jer sig om opstået mangel på arbejdskraft eller negative følger af Covid-19.  

I begge situationer vil efteruddannelse/opkvalificering være et vigtigt redskab til at sikre, 
at både ledige og beskæftigede kan matche de kompetencer, der efterspørges på arbejds-
markedet både aktuelt og på lidt længere sigt. 

RARs indsatsområder og strategiske projekter er beskrevet i afsnit 2. 
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1.2. RAR skal medvirke til at sikre at udsatte grupper kommer 

tættere på job og får fodfæste på arbejdsmarkedet 
Gruppen af borgere som af forskellige årsager er langt fra arbejdsmarkedet udgør en res-
source, som kan mobiliseres til gavn for arbejdsmarkedet og for den enkelte. 

Corona-nedlukningen har imidlertid gjort overgangen til arbejdsstyrken sværere for de 
ikke-jobklare. 

RAR har derfor fortsat fokus på, at de udsatte borgere bringes tættere på job og/eller ud-
dannelse.  

RAR prioriterer, at udsatte borgere tænkes ind i rådets konkrete initiativer ift. mangel- og 
paradoksproblemer samt opkvalificeringsindsatsen, og: 
 

 At der sættes øget fokus på langtidsledighed og de faggrupper der er hårdest 
ramt, bl.a. via 
o Temadrøftelser hvor den konkrete indsats drøftes 
o Rådets løbende opfølgning 

 

 At have fokus på indsatser, der kan bidrage til, at flere unge får en uddannelse 
- gerne faglært – og efterfølgende kommer i beskæftigelse. Der kan være 
mange barrierer for uddannelse, og bl.a. FGU-indsatsen i kommunerne vil 
være et opmærksomhedspunkt for rådet, da den for nogle unge kan være et 
springbræt til efterfølgende at påbegynde en egentlig uddannelse 
 

 At have særlig fokus på beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, 
bl.a. via 
o Understøtning af indsatsen og synliggørelse af muligheder og problem-

stillinger 
o Rådets nyhedsbreve, hvor konkrete aktiviteter på området kan synliggø-

res  
o Dialog med specialfunktionen Job og Handicap samt aktører, hvis indsat-

ser - bl.a. på ovenstående mål - har gode resultater mhp. opsamling og 
deling af viden. 
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2. Strategiske projekter og indsatsomra -
der 2021-2022

Med udgangspunkt i det todelte fokus vil RAR udpege strategiske projekter og konkrete ind-
satsområder, hvor rådet vil igangsætte understøttende indsatser. Udpegningen vil ske ud fra 
følgende overordnede principper: 

 Der er tale om mangel på arbejdskraft og/eller paradoksproblemer af et ikke-ubetydeligt
omfang. Viden hentes fra arbejdsmarkedsbalancen og rekrutteringssurveys suppleret med
data fra Jobindsats.dk og konkrete meldinger om aktuelle tendenser fra brancher, netværk
og rådets baglande.

 Der forventes øget aktivitet i en branche eller i forbindelse med større omstillingsproces-
ser eller bygge- og anlægsprojekter. Viden hentes fra rådets baglande og samarbejdspar-
ter på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

 Der er konkrete henvendelser fra/om kriseramte brancher/virksomheder. Enten i form af
et specifikt behov eller som potentiale for afbødeforanstaltninger (fx varslingsindsats, af-
klarings- og opkvalificeringsforløb).

 Analyser/konkrete afdækninger/meldinger peger på særlige udfordringer i forhold til ek-
sempelvis ledighed inden for geografiske, faglige eller uddannelsesmæssige områder. Viden
hentes bl.a. fra jobcentre, KKR, regionen, faglige organisationer m.fl.

VEU-indsatsområder 
Et af rådets centrale redskaber er Job-VEU indsatsen, som kan bringes i spil i forhold til både 
virksomheder med rekrutteringsbehov og virksomheder med udfordringer som følge af Covid-
19. Samtidig vil Job-VEU indsatsen omfatte såvel indsatser, der vedrører strukturelle udfordrin-
ger i regionen (fx SOSU-området), som indsatser der løbende besluttes og prioriteres i rådet i
takt med udviklingen på arbejdsmarkedet - hvad enten det drejer sig om opstået mangel på
arbejdskraft eller negative følger af Covid-19. I begge situationer vil efteruddannelse/opkvalifi-
cering være et vigtigt redskab til at sikre, at både ledige og beskæftigede kan matche de kom-
petencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet både aktuelt og på lidt længere sigt.

VEU-indsatsområderne udpeges løbende med henblik på, at der hurtigt og effektivt kan igang-
sættes indsatser, som imødekommer de aktuelle behov, fx afhjælpning af mangel eller iværk-
sættelse af afbødeforanstaltninger. Fokus kan være på hele brancher og/eller konkrete virk-
somheder eller stillingsbetegnelser. 

På baggrund af aktuel viden og data om efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft samt for-
ventninger til udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden, vurderer rådet, om der behov for 
ændringer, nye aktiviteter eller nærmere afdækning af et område. 

VEU-indsatsområder ved indgangen til 2021: 
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 Eksportvirksomheder inden for Industriområdet, fortsættelse af hidtidig fokus på tidlig 

indsats på baggrund af indmeldinger om virksomheder med behov for afbødende ind-

sats 

 Hotel, restauraration, køkken, kantine, herunder et særligt fokus på serveringsperso-

nale  

 Køkkenmedhjælpere og kokke  

 Social- og sundhedsområdet: Uddannelsesløft af sosu-assistenter og sosu–hjælpere. 

 Rengøring: Uddannelsesindsats i forhold til serviceassistenter. 

 Chauffør, med særligt fokus på fragt, distribution og blandet kørsel  

 Bygge- og anlægsområdet: Forløb omkring kvalificeret arbejdskraft til byggebranchen. 
Og i samarbejde med RAR Sjælland: Tilrettelæggelse af kursusforløb bl.a. i forhold til 
Femern-forbindelsen. Herudover fokus på den grønne omstilling og nye kompetence-
krav 

 Glarmestervirksomheder – voksenlærlinge. 

Fokus på ovennævnte områder vil variere afhængig af den aktuelle udvikling. Det betyder også, 
at nogle der tidligere var en del af en mangelindsats nu er en del af en afbødende indsats. 
 
RARs VEU Koordinatorer sætter endvidere fokus på Integrationsgrunduddannelsen (IGU) og en 
styrkelse af samarbejdet på tværs af jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne for at sikre, at 
der etableres og gennemføres relevante uddannelsesforløb for IGU ansatte. 
 
Derudover retter rådet særlig fokus på følgende områder med henblik på at vurdere behovet 
for RAR-initiativer ift. konkrete stillingsbetegnelser/kompetencer inden for området: 

 Rekrutteringssituationen inden for Videnssektorens delområder 

 Rekrutteringssituationen på pædagogområdet 
 
Strategiske projekter  
De strategiske projekter er større indsatsområder, som kræver tværgående samarbejde med 
aktører på beskæftigelsesområdet i og uden for regionen eller fra tilgrænsende politikområder:  

 Lufthavnen – fortsættelse af igangværende Job-VEU indsats for berørte virksomheder og 
medarbejdere. Varslingsindsats og understøtning af indsatsen, der sker i regi af Jobcenter 
CPH (Tårnby Kommune) 

 Akademikerområdet: Tværgående samarbejde med RAR Sjælland, relevante jobcentre og 
faglige organisationer omkring dimittend-problemstillinger og geografisk mobilitet mv. Vi 
planlægger bl.a. at nedsætte en tværregional arbejdsgruppe. Der sættes endvidere øget fo-
kus på akademikere i VEU-indsatsen. 

 Grøn omstilling: Nærmere afdækning/indsamling af viden om betydningen for det regionale 
arbejdsmarked og forventninger til kompetencebehov på lidt længere sigt. 

 Femern Bælt-forbindelsen: Samarbejde og koordination med RAR Sjælland og de relevante 
aktører omkring byggeriet (herunder Femern Agency) om arbejdskraftbehov og opkvalifice-
ring til de enkelte faser i etablering af Femern Bælt forbindelsen. Der er udarbejdet fælles 
rammepapir om samarbejdet mellem de to RAR 
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3. Det gør RAR  
 

 
 
Vi indsamler viden: Via data om arbejdsmarkedet og på beskæftigelsesområdet, in-
terne/eksterne analyser og undersøgelser samt indsatser og resultater i jobcentre og kom-
muner. 

Vi følger op på udviklingen på det regionale arbejdsmarked og rekrutteringssituationen: 
Beslutter hvor der skal sættes ind med VEU-indsatser eller afbødeforanstaltninger og brug 
af varslingspuljemidler. Vi sikrer, at positivlisten for den regionale uddannelsespulje er et 
opdateret og relevant redskab til brug for opkvalificeringsindsatsen. 

Vi understøtter beskæftigelsesindsatsen i kommunerne: Går i dialog med kommunernes 
politiske og administrative ledelser på beskæftigelsesområdet om best practice og fælles 
problemstillinger, bl.a. på årligt seminar. Inddrager a-kassernes indsats og sætter spot på 
konkrete indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Inviterer jobcentre, a-kasser m.fl. til 
at fortælle om indsats og resultater, og bringer viden om det der virker i spil. Understøtter 
konkret indsats via AMK’s taskforce. 

Vi deltager i samarbejde: Formandskabet repræsenterer rådet ved møder og i styregrup-
per og eksterne fora. Rådets medlemmer bidrager med deres specifikke ekspertise eller 
sparring i relevante arbejdsgrupper/baggrundgrupper, på opstartsmøder o.l. Rådet går i 
dialog med erhvervshuse, uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører om tvær-
gående samarbejde om fælles løsninger på konkrete udfordringer. 
 
Vi behandler ansøgninger og høringer på en række konkrete områder, bl.a. i forbindelse 
med varslingspuljemidler, kommunernes nytteindsats, arbejds-og opholdstilladelser og 
samfundstjenestepladser.  

 
Vi kommunikerer: RAR formidler viden om data, analyser, indsatser og erfaringer fra pro-
jekter m.m.  via rådets hjemmeside, nyhedsbreve og på seminarer og konferencer, hvor vi 
sætter spot på regionale arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og beskæftigelsespolitiske 
tiltag. Derudover henvender vi os til kommuner og samarbejdspartnere om specifikke em-
ner fx med konkrete bemærkninger/oplysninger, invitation til dialog eller deltagelse i ar-
bejdsgrupper, opstartsmøder i forbindelse med konkret indsats o.l. Og endelig bringer vi 
relevant viden og initiativer med ud i de fora, vi i øvrigt indgår i. 
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4. Succesma l for indsatsen 
 

 

RARs resultatmål for 2021-22 skal afspejle rådets fokus og påvirkningsmuligheder. Set i 
lyset af, at arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i store dele af 2020 har været 
stærkt påvirket af Covid-19-situationen, giver det ikke meget mening at måle indsatser 
i 2021 i forhold til en 2020-baseline. 

Vi vil derfor i større grad også følge udviklingen hen over året og løbende vurdere, om 
der er sammenhænge mellem aktiviteter/igangsatte indsatser og aktuelle resultater. Vi 
vil bl.a. se på: 

 Rekrutteringssituationen: Udviklingen i antallet af paradoksproblemer og den for-
gæves rekrutteringsrate. Begge dele skal falde i løbet af året, og vi vil have opmærk-
somhed på, inden for hvilke brancher/stillingsbetegnelser, der især er udfordringer, 
og som giver grundlag for en specifik indsats. 
 

 Job-VEU-forløb: Vi vil løbende følge udviklingen i antallet af igangsatte og afholdte 
kursusforløb og antallet af kursister, der deltager i/gennemfører forløb, som igang-
sættes i RAR Hovedstadens område og med medvirken af RARs VEU-koordinatorer. 
 

 Opkvalificeringsforløb: Flere ledige skal opkvalificeres, og vi vil følge udviklingen i 
andel/antal af ydelsesmodtagere (i relevante målgrupper) der deltager i opkvalifi-
ceringsforløb. Sammenligningsgrundlaget vil være tilsvarende perioder i tidligere år. 

 

 Borgere på offentlig forsørgelse: Vi vil løbende følge udviklingen i antallet af borgere 
på offentlig forsørgelse, herunder udsatte borgere og unge.  
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Bilag 

Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 

2021 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling  

2. Flere ledige skal opkvalificeres  

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse  

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

 


	Forord
	1.1. RAR Hovedstaden skal medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft og understøtte efteruddannelse/opkvalificering.
	1.2. RAR skal medvirke til at sikre at udsatte grupper kommer tættere på job og får fodfæste på arbejdsmarkedet
	Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2021



