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 REFERAT  

af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn  

25. november 2021 kl. 13.00-15.00 

 Rådssalen, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C  

Deltagere: Charlotte Stigkjær Jacobsen, Hanne Nylev, Merete Nielsen, Carl-Erik Vestera-
ger, Annette Christiansen, Anne Marie Bay, Susan Bøg Nielsen, Lars Jensen, Søren 
Steen Andersen, Kim Johansen, Brian Dybro, Erik Vind Frost, Lars Hansen, Jørgen Bang-
Petersen, Paul Fruergaard Sørensen. 

Observatører og andre: Peter Lykkegaard, Birgitte Lambrechtsen. 

Under temaet: Gorm Hjelm Andersen, Odense Kommune. 

Afbud: Stig Møller, Jan Steffensen, Ann B. Poulsen, Kent Madsen, Peter Lund Andersen, 
Per Diget, Tommy Hummelmose, Charlotte Vincentz Petersen, Poul Andersen, Poul Skov 
Dahl.  

Deltagere fra AMK: Peter Graversen, Anja Poulsen, Vagn Jensen, Ellen Bisgaard (refe-
rent). 

Dagsorden: 

Tema:  Virksomhedssamarbejde på Fyn, oplæg v. koncernchef Gorm Hjelm Andersen, 
Odense kommune 

1. Meddelelser fra formand 

1.1. ½-dagskonferencen med Ministeren og BER-FU d. 4. okt. 2021 

1.2. Møde med formandskaberne for RAR Sydjylland, RAR Fyn og Udvalget for Ud-

dannelse og Arbejdskraft i Region Syddanmark d. 26. okt. 2021 

1.3. Brev til ministeren om delegering til sagsudvalget vedr. nytteindsats 

2. Beslutningspunkter 

2.1. Flere med handicap i job kan afhjælpe mangel 

2.2. Rådets Nyhedsbrev, november 2021 

3. Orienteringspunkter 

3.1. Udviklingen på arbejdsmarkedet  

3.2. Brev afsendt til jobcentrene vedr. målretning af den virksomhedsvendte aktive-

ring 

3.3. 3-partsaftale om mangel på arbejdskraft 

3.4. Evaluering af varslingsindsatsen (Eftersendes efter offentliggørelse d. 22. nov.) 

------ Efterfølgende orienteringspunkter gennemgås som udg.pkt. ikke på mødet ---------- 
3.5. Status på VEU- indsatsen  

3.6. Resultater og indsats 

3.7. Orientering om status på forvaltningssager 

4.  Eventuelt

Sekretariatet, Arbejdsmarkedskontor Syd, Dannebrogsgade 3, 2., 5000 Odense C, tlf. 7222 3800, amksydle@star.dk 
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Mødet den 25. november 2021 

Tema:  Virksomhedssamarbejde på Fyn, oplæg v. koncernchef Gorm Hjelm Andersen, 
Odense kommune 

Gorm Hjelm Andersen orienterede om virksomhedssamarbejdet på Fyn, jf. Gorm Hjelm 
Andersens plancher til oplægget, der er vedlagt referatet. 

Rådet drøftede oplægget og kom bl.a. ind på betydningen af, at der er gode beskæftigel-
sesmuligheder i den virksomhedsvendte aktivering. Rådet drøftede desuden konkrete for-
midlingssituationer og muligheden for at finde ledige til jobbene. Andre fokuspunkter i de-
batten var indsatsen for ledige akademikere bl.a. i forhold til ansættelse hos små og mel-
lemstore virksomheder samt indsatsen på SOSU-området og det pædagogiske område. 
Endelig drøftede Rådet, hvordan RAR kan gøre den største forskel for jobcentrenes virke. 
Et spørgsmål som Gorm Hjelm Andersen besvarede med, at Rådets største mulighed for 
at gøre en forskel er ved at bibringe jobcentrene viden til at gøre den bedste indsats. 
F.eks. ved at formidle den viden, der ligger i bl.a. Arbejdsmarkedsbalancen i en mere bru-
gervenlig form og med eksempler på, hvordan jobkonsulenten kan bringe den i spil i kon-
takten med ledige og virksomheder. 

Pkt. 1.1: ½-dagskonferencen med Ministeren og BER-FU d. 4. okt. 2021 

Peter Graversen orienterede om konferencen med ministeren og BER-FU, hvor dagsorde-
nen først og fremmest handlede om mangel. Stig Møller havde på vegne af RAR Fyn stillet 
spørgsmål om, hvordan man kan gøre det attraktivt for arbejdsgivere at opslå stillinger på 
Jobnet i større omfang end nu, så jobbene synliggøres for ledige.  

Meddelelsen blev taget til efterretning. 
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Pkt. 1.2: Møde med formandskaberne for RAR Sydjylland, RAR Fyn og Udvalget for 
Uddannelse og Arbejdskraft i Region Syddanmark d. 26 okt. 2021 vje/uch 

Anledning 

Formandskabet deltog i mødet på baggrund af en invitation fra Udvalget for Uddannelse og Ar-
bejdskraft i Region Syddanmark. Formålet var en gensidig orientering og udveksling af erfaringer 
om igangværende initiativer og evt. mulige fælles indsatser i forhold til den fremtidige efterspørgsel 
efter kompetencer til den grønne omstilling i Syddanmark. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager meddelelsen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Mødet blev afholdt virtuelt og med flg. dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation v/ udvalgsformand Tage Petersen 
2. Efterspørgslen efter kompetencer til den grønne omstilling v/ Arbejdsmarkedskontor Syd  
3. Hvordan arbejdes der med kompetencer til den grønne omstilling i RAR’erne og Region 

Syddanmark? v/ Region Syddanmark og RAR’erne  
4. Hvad mangler der i indsatsen for at imødekomme efterspørgslen efter kompetencer til den 

grønne omstilling? 
5. Orientering om regionernes rolle i socialfondsprogrammet for perioden 2021-2027 v/ Re-

gion Syddanmark  
6. Næste skridt 

Under pkt. 4 var der enighed om, at der er behov for at fokusere på et tæt samarbejde mellem de 
forskellige aktører på beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsesområdet. Samtidig blev der peget 
på, at der er brug for at sætte fokus på, hvordan de forskellige politikker kan spille sammen.  

Region Syddanmark informerede om, at regionen arbejder på at igangsætte en analyse af fremti-
dens grønne kompetencer med særligt fokus på, hvorledes der skaffes kvalificeret arbejdskraft til 
at understøtte den grønne omstilling. Mere præcist skal analysen vurdere, i hvilket omfang det er 
realistisk at finde arbejdskraften inden for forskellige tilgange (f.eks. at flere skal tage en erhvervs-
uddannelse, øget efter- og videreuddannelse mv.) på udbuds- og efterspørgselssiden af arbejds-
markedet.  

Som led i analysearbejdet lægges op til, at relevante aktører og samarbejdspartnere inddrages i 
processen omkring analysearbejdet – f.eks. gennem deltagelse i workshops. Der har været afholdt 
et indledende møde mellem regionen og AMK Syd om indhold og formål med analysen.  

Det blev foreslået, at der nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter for arbejdsmar-
kedets parter, kommunerne i Syddanmark, uddannelsesinstitutioner, Region Syddanmark og AMK 
Syd. 

Der var bred opbakning til analysen og den foreslåede proces og organisering med nedsættelse af 
en følgegruppe. Det blev aftalt, at Region Syddanmark nu går videre med at formulere opgavebe-
skrivelsen med henblik på at sende opgaven i udbud blandt tre analysefirmaer.  

Under pkt. 5 oplyste Region Syddanmark, at der senere tages kontakt til RAR/AMK Syd med hen-
blik på at indgå en aftale om, hvordan RAR inddrages i processen om socialfondsprogrammet. 

Under pkt. 6 blev det aftalt, at Region Syddanmark indkalder til et nyt møde, når der foreligger re-
sultater fra analysen. F.eks. inden sommerferien 2022. 

Bilag 

Intet. 

Referat 

Charlotte Stigkjær Jacobsen orienterede om mødet med Region Syddanmarks Udvalg for uddan-

nelse og arbejdskraft. Meddelelsen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 25. november 2021 

Pkt. 1.3: Brev til ministeren om delegering til Sagsudvalget vedr. nytteindsats      vje/uch 

Anledning 

Der har været rejst tvivl om det juridiske grundlag for de 8 RAR’s delegering til Sagsudvalget af 
sagsbehandling vedr. dispensation fra rimelighedskravet ifm. anvendelsen af nytteindsats.   

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager meddelelsen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

For at få afklaret, hvorvidt det juridiske grundlag er dækkende for den nuværende praksis, udarbej-
dede RAR Hovedstaden et brev til beskæftigelsesministeren med forslag om at få afklaret regel-
grundlaget og om nødvendigt at få det ændret, således at den hidtidige praksis kan fortsætte.  

RAR Hovedstaden foreslog at afsende brevet på vegne af alle 8 RAR, og formandskabet for RAR 
Fyn har på møde den 1. november 2021 tilsluttet sig forslaget. 

Bilag 

Brev til ministeren fra de 8 RAR. 

Referat 

AMK orienterede om praksis for Rådets delegering af behandlingen af forvaltningssager til Sags-
udvalget. 

Meddelelsen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 25. november 2021 

Pkt. 2.1: Flere med handicap i job afhjælper mangel vje/emb/uch 

Anledning 

Rådet har modtaget brev fra Det Centrale Handicapråd med opfordring til at styrke fokus på men-
nesker med handicap i beskæftigelsesindsatsen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet beslutter: 

 At Rådet i et kvitteringsbrev for beskæftigelsesplan 2022 opfordrer kommunerne til styrke det 
strategiske fokus på personer med handicap i beskæftigelsesindsatsen. Herunder i forhold til 
det virksomhedsopsøgende arbejde generelt, men særligt inden for brancher med rekrutte-
ringsproblemer.  

 At opfordre Specialfunktionen for Job og Handicap til at tage kontakt til jobcentrene med lav 
anvendelsesgrad af handicapkompenserende ordninger med henblik på at: 

 Styrke jobcentrenes viden om nøglepersonernes opgave og specielt deres interne rolle i 
forhold til at understøtte og formidle viden til deres kollegaer. 

 Øge deres viden om de handicapkompenserende ordninger, og hvordan de kan anvendes 
til afhjælpning af rekrutteringsproblemer.  

Sagsfremstilling 

Det Centrale Handicapråd gør i brevet opmærksom på, at den nuværende situation med mangel 
på arbejdskraft er en oplagt chance for at få flere borgere med handicap i job og samtidig afhjælpe 
virksomhedernes mangel på arbejdskraft. 

I brevet opfordres RAR Fyn til at drøfte, hvordan fokus på borgere med handicap kan styrkes i be-
skæftigelsesindsatsen. Konkret opfordres til at: 

 Få styrket jobcentrenes strategiske fokus på personer med handicap i beskæftigelsesindsat-
sen, herunder fokus på brancher hvor der p.t. er rekrutteringsudfordringer. 

 Opfordre jobcentrene til at styrke det opsøgende arbejde i virksomhederne, herunder arbejde 
strategisk med at øge viden om kompenserende ordninger og nedbryde barrierer for ansættel-
se af mennesker med handicap.  

 Prioritere og tydeliggøre nøglepersoners opgave og rolle, herunder at øge kendskabet til deres 
funktion internt i jobcentrene. 

Anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger i RAR Fyns område ligger over landsni-
veauet, men med stor variation imellem kommunerne. I betragtning af den gunstige situation for at 
få flere borgere med handicap i job foreslås, at anvendelsen af kompenserende ordninger drøftes 
med jobcentrene, og at der opfordres til et større strategisk fokus. 

Bilag 

Brev fra Det Centrale Handicapråd. 

Referat 

Der var enighed om tilgangen til handicappede som en uudnyttet ressource i forebyggelsen af 

mangel på arbejdskraft. Der var en drøftelse af mulige indsatser for at bringe flere med handicap i 

job, og det blev foreslået som et tema i det nye år. Med disse bemærkninger blev indstillingen 

godkendt.  
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Mødet den 25. november 2021 

Pkt. 2.2: Rådets Nyhedsbrev, november 2021 vje/uch 

Anledning 

Nyhedsbrevet skal bidrage til at formidle Rådets politik, initiativer, viden om udviklingen på arbejds-
markedet og beskæftigelsesindsatsen ud til en bred skare af aktører på det fynske arbejdsmarked 
og bl.a. via pressen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet drøfter og godkender de foreslåede emner til Nyhedsbrevet og be-
myndiger formandskabet til at foretage den endelige godkendelse af Nyhedsbrevet.  

Sagsfremstilling 

Forslag til emner der kan tages op i Nyhedsbrevet: 

Side 1:  

 Rådets drøftelse af mangel  

 3-partsaftalen om mangel 

 Emner fra tema-oplægget 
Side 2: 

 Aktuel Job-VEU-projekt inden for transport, eks. Alex Ølund A/S.  

Bilag 

Intet. 

Referat 

Indstillingen blev godkendt med flg. bemærkninger: 

 I omtalen af Rådets drøftelse af stigende beskæftigelse og mangel inkluderes konsekvenserne 
af mangel på arbejdskraft. 

 Omtalen af 3-partsaftalen nedprioriteres, og i stedet omtales Rådets behandling af brevet fra 
Det Centrale Handicapråd, jf. pkt. 2.1. Som yderligere et eksempel på en ressource kan næv-
nes unge, der hverken er i job eller uddannelse.  

 På side 2 er historien Job-VEU indsatsen med Alex Ølund A/S som konkret eksempel på an-
vendelse af modellen.   



RAR Fyn – Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn 
 

7 
 

Mødet den 25. november 2021 

Pkt. 3.1: Udviklingen på arbejdsmarkedet  

HFP/emb/uch 

Anledning 

Udviklingen på arbejdsmarkedet i RAR Fyn kommer til dette rådsmøde i form af notatet ”Udviklin-
gen på arbejdsmarkedet”, som på udvalgte parametre giver et overblik over udviklingen i RAR Fyn-
området. 

Rapporten udsendes efterfølgende til jobcentrene til forelæggelse for de beskæftigelsespolitiske 
udvalg i kommunerne. Rapporten er et element i Rådets formidling af viden om arbejdsmarkedet til 
øvrige aktører og samarbejdspartnere. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Udviklingen på arbejdsmarkedet i RAR Fyn har fokus på efterspørgslen på det fynske arbejds-
marked i form af et tema om den aktuelle situation med stigende beskæftigelse og udviklingen i 
forgæves rekrutteringer. 

I Danmark er lønmodtagerbeskæftigelsen stigende og er efterhånden på et historisk højt niveau. 
Under COVID faldt beskæftigelsen kortvarigt fra februar 2020 til maj 2020 med knap 77.250, men 
er siden – med et mindre fald i starten af året – steget med 145.547 fra maj 2020 til august 2021. 
Samlet set er beskæftigelsen på landsplan nu højere end på tidspunktet i højkonjunkturen før 
finanskrisen. Alle brancher oplever fremgang i beskæftigelsen på landsplan med undtagelse af 
Landbrug, skovbrug og fiskeri. Tendensen på Fyn er ens med landsudviklingen. Der er stigende 
efterspørgsel på arbejdskraft, og alle fynske kommuner oplever en fremgang i beskæftigelsen. 

Det er således en positiv udvikling, der p.t. opleves på arbejdsmarkedet med generelt faldende 
ledighed og stigende efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Det betyder også, at der opleves flere 
rekrutteringsproblemer. I RAR Fyns område var der i september 2021 7.700 forgæves rekrutte-
ringer (målt over det seneste halve år). Det svarer til en forgæves rekrutteringsrate på 32,2 pct. af 
virksomhedernes rekrutteringsforsøg. Den forgæves rekrutteringsrate i juni 2021 var 22,5 pct. Der 
er således en markant stigende mangel på arbejdskraft på dele af arbejdsmarkedet. 

Der forventes i de kommende år en vækst i beskæftigelsen på Fyn. Frem til år 2022 forventes en 
stigning i beskæftigelsen på 2,8 pct., svarende til 5.980 personer. Det er overvejende den private 
servicesektor, som tegner sig for denne stigning i beskæftigelsen. Her forventes det, at der kom-
mer 3.410 flere i job. 

Bilag  

Udviklingen på arbejdsmarkedet, RAR Fyn – november 2021. 

Opfølgning på pressehistorier om mangel. 

Referat 

AMK orienterede om beskæftigelsesudviklingen i RAR Fyns område, generelt og fordelt på bran-
cher. Desuden blev den kraftige stigning i antal stillingsopslag på Jobnet og udviklingen i forgæves 
rekrutteringer omtalt. 

Udviklingen på arbejdsmarkedet tages op igen i forbindelse med Rådets temadag den 31. januar 
2021. Orienteringen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 25. november 2021 

Pkt. 3.2: Brev afsendt til jobcentrene vedr. målretning af den virksomhedsvendte 

aktivering  EVE/uch 

Anledning 

Sagsudvalget på Fyn drøftede på møde den 30. september 2021 den virksomhedsvendte aktive-
ringsindsats og besluttede at henvende sig til formandskabet om muligheden for at sende brev til 
jobcentrene, om at fokusere den virksomhedsvendte aktiveringsindsats yderligere mod gode job-
muligheder.  

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling 

På baggrund af henvendelse fra Sagsudvalget Fyn besluttede formandskabet at sende et brev til 
jobcentrene om at udnytte den nuværende gunstige mulighed på arbejdsmarkedet til at skabe en 
forskel for både virksomheder og ledige, ved at fokusere den virksomhedsvendte aktiveringsind-
sats mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Brevet er sendt til 7 kommuner i RAR Fyn 
(undtagen Ærø og Langeland) med tilbagemelding fra 6 kommuner. 

Generelt er jobcentrene fuldt ud opmærksomme og agerende i forhold til den positive beskæftigel-
sesudvikling og lokale virksomheders efterspørgsel efter nye medarbejdere. Flere af jobcentrene 
skriver ligeledes, at de på baggrund af Rådets henvendelse har drøftet og pointeret over for med-
arbejderne, at der skal fokuseres på Arbejdsmarkedsbalancens stillingsbetegnelser med gode be-
skæftigelsesmuligheder. Jobcentrene gør også opmærksom på, at Arbejdsmarkedsbalancen er et 
”her-og-nu-billede”, der opdateres i juni og januar og dermed overlappende perioder for borgere i 
praktik mv. 

Herunder er jobcentrets samlede bud på årsager til, at virksomhedsrettede aktiveringsindsatser 
ikke altid er inden for Arbejdsmarkedsbalancens stillingsbetegnelser med gode jobmuligheder: 

Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere 

- Ledige finder selv en virksomhedspraktik eller løntilskudsplads. 

- Ledige deltager i virksomhedspraktik/løntilskud som led i indgået aftale om efterfølgende mu-

lighed for fastansættelse i virksomheden. 

- Virksomhedspraktikforløb er også rådighedsafprøvende for dagpengemodtagere. 

- Der kan være et godt individuelt match med beskæftigelsesmuligheder i en virksomhed, selv-

om det er en stillingsbetegnelse inden for mindre gode beskæftigelsesmuligheder.  

Ikke-jobparate ydelsesmodtagere 

- De ledige er i aktivering i en branche eller en virksomhed, der kan håndtere den enkelte ledi-

ges individuelle behov, herunder skånehensyn, kompetencer (faglige, sproglige) og sociale 

hensyn m.m., samt opøve mødestabilitet og dens betydning for arbejdspladsen. 

- Mobilitetsproblemer og arbejdstider i brancher og virksomheder kan reelt begrænse, hvor virk-

somhedspraktik kan etableres for de ledige. 

Sygedagpengemodtagere 

- Sygemeldte personer, der fortsat har en tilknytning til virksomheden, søges gennem virksom-

hedspraktik fastholdt med tilbagevenden til samme stilling i samme virksomhed. 

Jobcentrene fremhæver også, at de har et godt og tæt samarbejde med mange virksomheder i de-
res kommune, herunder også virksomheder, som p.t. har mangel på arbejdskraft.  

Bilag 

Eksempel på brev sendt til kommunerne. 
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Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning med flg. bemærkning: Kim Johansen, KKR, pointerede, at 

brevet er et forkert signal og ikke burde være sendt. Samt at når der sendes fra RAR, så bør det 

vendes i RAR. Derimod er invitation til oplæg om den kommunale beskæftigelsesindsats – som 

dagens oplæg af Gorm H. Andersen – langt bedre egnet til en drøftelse af indsatsen, og hvordan 

den evt. kan gøres endnu bedre.   
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Mødet den 25. november 2021 

Pkt. 3.3: 3-partsaftale om mangel på arbejdskraft 

 EBM/uch 

Anledning  

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening har indgået en 3-parts-

aftale om mangel på arbejdskraft.  

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

3-partsaftalen omhandler initiativer inden for følgende fire områder: 

1. Bedre match mellem ledige og virksomheder: 

 Styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser. Der afsættes 15 mio. kr. årligt i 
2022 og 2023 til ansøgningspulje til styrket jobformidling og virksomhedsservice.  

 De regionale arbejdsmarkedsråd iværksætter initiativer målrettet brancher, der mangler ar-
bejdskraft. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. Indsatsen kan ske gennem kon-
krete, målrettede aktiviteter over for virksomheder med mangeludfordringer. 

 Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender. Der afsættes 4 mio. kr. i 2022 og 2023. 

 Forsøg med jobrettet indsats for unge samt styrket voksenlærlingeordning.  

 Forsøg med lempet ledighedskrav (fra 6 til 3 måneder) fortsætter for jobrotationsvikarer.  

 Styrkelse af trainee-indsatsen i 2022 med 3 mio. kr. ekstra.   
2. Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job: 

 Sanktion for jobparate ledige, der ikke søger arbejde i en måned.  

 Hurtigere konsekvens ved manglende jobsøgning.  
3. Særlig indsats for at få ledige seniorer i job:  

 Forbud mod at arbejdsgivere må anmode ansøgere om at oplyse deres alder.  

 Yderligere midler til pulje til særlig indsats for seniorer. 
4. Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft:  

 Workindenmarks rekrutteringsindsats udvides med faglært europæisk arbejdskraft inden for 
mangelområder. Samarbejdet med arbejdsgiver- og brancheorganisationer styrkes. Der 
afsættes årligt 5 mio. kr. i 2022 og 2023.  

 Fastholdelse af internationale dimittender inden for områder med mangel på arbejdskraft.  

 Udenlandske kandidatstuderende og -dimittender, der har ansøgt om opholdstilladelse efter 
en erhvervsordning, får mulighed for at påbegynde arbejdet uden at afvente sagsbehandlin-
gen. 

 Styrelsen for International Rekruttering og Integration får en engangsbevilling på 12 mio. kr. 
til at finansiere en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på erhvervsområdet.  

Initiativerne træder i kraft 1. januar 2022 med undtagelse af: 

 Forsøg med jobrettet indsats for unge og forslag om sanktion for jobparate ledige, der ikke 
søger job, der træder i kraft 1. april 2022.  

 Forbuddet mod at anmode om at oplyse alder og forslaget om hurtig jobstart for udenland-
ske kandidatstuderende og kandidatdimittender, der forventes at kunne træde i kraft 1. juli 
2022. 

Bilag 

Link til Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft: 
https://www.bm.dk/media/18767/aftaletekst_trepart_mangel.pdf 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning.  

  

https://www.bm.dk/media/18767/aftaletekst_trepart_mangel.pdf
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Mødet den 25. november 2021 

Pkt. 3.4: Evalueringen af varslingsindsatsen /EVE/uch 

Anledning 

Beskæftigelsesrådet har besluttet at iværksætte en evaluering af varslingsindsatsen som følge af 
den betydelige brug af varslingsmidlerne i 2020, og denne evaluering er netop offentliggjort  

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet drøfter evalueringen og kommer med anbefalinger til Beskæftigel-
sesrådet.  

Sagsfremstilling 

Beskæftigelsesrådet besluttede at iværksætte en evaluering af varslingsindsatsen på baggrund af 
betydelig udvidet brug af varslingsindsats i 2020 som følge af COVID-19. Således er der ved ud-
gangen af 2020 afgivet tilsagn om tilskud til varslingsindsatser til 66 projekter i 18 kommuner (job-
centre) for i alt ca. 95 mio. kr. i hele landet. I RAR Fyn blev der bevilliget godt 1 mio. kr. i 2020. 
Resultater 

 Der er stor opbakning til ordningen blandt både jobcentre og virksomheder.  

 Et godt samarbejde mellem aktørerne understøtter en tidlig, effektiv indsats. Når samarbejdet 

mellem jobcenter, virksomhed og STAR’s arbejdsmarkedskontorer etableres tidligt nok, har 

varslingsindsatsen også kunnet fungere som forlængelse af afbødeindsatsen, hvor man ved 

hjælp af bl.a. opkvalificering har mindsket antallet af opsigelser. 

 Indsatsen bidrager til brancheskift og kompetenceudvikling. Deltagerne i indsatsen finder såle-

des oftere job i en ny branche end de personer, som takker nej til tilbuddet. 

 En effektanalyse viser, at 13 uger efter ansættelsens ophør var 37 % af deltagerne i arbejde 

igen, hvorimod 52 % af kontrolgruppen var i arbejde. En mulig forklaring herpå kan være en 

fastholdelseseffekt, der også ses ved andre uddannelsesindsatser, hvor personerne ved delta-

gelse i opkvalificering fastholdes i indsatsen, hvilket udskyder deres overgang til ordinær be-

skæftigelse. 

 Administrationen af indsatsen gennemføres overordnet fleksibelt, men omfatter mange trin. Der 

går typisk 2,5-5 uger fra jobcentret starter ansøgningsprocessen til puljen, til indsatsen gen-

nemføres. 
Anbefalinger 
BDO anbefaler følgende: 

 Videreudvikling og styrkelse af de jobrettede indsatser, så jobcentrene tidligt identificerer og 

planlægger indsatsen efter, om de enkelte deltagere har mest behov for et opkvalificeringsspor. 

 Større sammentænkning af afbødeindsatser og varslingsindsats, så jobcentrene tidligt efter 

meddelelse om større afskedigelser i en virksomhed kan igangsætte. 

 Udarbejdelse af vejlednings- og inspirationsmateriale rettet mod jobcentrene. Evalueringen 

peger på, at kun få af jobcentrene opbygger erfaring med brug af varslingsindsatsen, da der er 

relativt få varslingssager. Materialet kan give eksempler på best practices eller fungere som 

håndbog for arbejdet med varslingsindsatsen. Materialet kan udarbejdes i samarbejde med de 

jobcentre, som har større erfaring med varslingsindsatser. 

 Formalisering og i nogen grad målretning af AMK’ernes rolle i varslingsindsatsen med at 

rådgive og hjælpe jobcentrene.  

 En strategisk og rammesættende rolle til RAR. Under den nuværende ordning godkender 

RAR’erne ansøgninger til varslingspuljen. Da en tidlig indsats er målet og for at reducere an-

tallet af administrative trin i processen, kan RAR gives mulighed for at uddelegere denne kom-

petence til AMK’erne. I stedet kan parternes dialog fokusere på en strategi for den regionale 

varslingsindsats og at sætte rammer for vurderingen af ansøgninger. Ensartet dokumentation 

kan også understøtte opfølgning på indsatsen i RAR og AMK’erne.   
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Bilag 

Brev til RAR Formandskab af 22. november 2021. 
Resumé af resultater og anbefalinger fra evalueringen af varslingsindsatsen af 4. november 2021. 
Evaluering af varslingsindsatsen i 2020, link:  https://star.dk/media/19019/evaluering-af-
varslingsindsatsen-endelig-rapport.pdf 

Referat 

Evalueringen og brevet fra BER tages op igen på Rådets møde i januar, men der blev udtrykt 

ønske om at fastholde Sagsudvalgets rolle og at se varslingsindsatsen i sammenhæng med den 

øvrige beskæftigelsesindsats.   

https://star.dk/media/19019/evaluering-af-varslingsindsatsen-endelig-rapport.pdf
https://star.dk/media/19019/evaluering-af-varslingsindsatsen-endelig-rapport.pdf
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Mødet den 25. november 2021 

Pkt. 3.5: Status på VEU-indsatsen 
cbn/uch 

Anledning 

I henhold til RAR Fyns VEU-delstrategi følger RAR Fyn på hvert rådsmøde op på VEU-indsatsen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at orienteringen om VEU-indsatsen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Store dele af VEU-indsatsen blev omstillet grundet COVID-19-krisen med afbødende foranstaltnin-
ger for de beskæftigede, så virksomheder i så stort omfang som muligt kunne undgå afskedigelser. 
Mange virksomheder rekrutterer igen medarbejdere, og det kan aflæses i stigende efterspørgsel 
efter traditionelle VEU-aktiviteter, samt at afbødende foranstaltninger ikke længere efterspørges. 

I bilag til pkt. 3.4 ”Overblik over VEU-indsatsen for RAR Fyn” er det særligt værd at fremhæve for 
den samlede VEU-indsats følgende: 

 Eksportvirksomheder inden for industrien er stadig det indsatsområde med flest kursister. 

 Det offentlige område, SOSU, er det indsatsområde, som er steget siden sidste status i 
september.  

 Den største stigning siden sidste opgørelse ses på transportområdet. 

VEU-indsatsen ”Oversigt over VEU-aktiviteter” fremvises i bilag til pkt. 3.4 ”Overblik over VEU-
aktiviteter for RAR Fyn” med 4 projekter fordelt på følgende områder:  

 Det offentlige område (SOSU): 1 projekt med 20 deltagere. 

 Øvrige: 3 rekrutteringsprojekter (alle transportprojekter for samme virksomhed) med 35 
deltagere. 

Der er 3 projekter i pipeline inden for området Øvrige (alle transportforløb). 

Øvrig status i forbindelse med VEU-indsatsen: 

Koordinationsforum Fyns 14. ordinære møde er blevet udskudt, og ventes afholdt i december i 
stedet. 

Bilag 

Overblik over VEU-indsatsen for RAR-Fyn. 

Overblik over VEU aktiviteter. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning.  



RAR Fyn – Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn 
 

14 
 

Mødet den 25. november 2021 

Pkt. 3.6: Resultater og indsats BDI/UPO/uch 

Anledning 

Til hvert møde i Rådet udarbejdes ”Resultater og indsats – RAR Fyn”, som giver et overblik over 
jobcentrenes resultater og indsats i RAR Fyn. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Indsats og resultat RAR - rapporten foreligger ikke denne gang, fordi dataene på hhv. kontaktforløb 
og aktiv indsats ikke er opdateret siden seneste RAR-møde, grundet udfordringer i 
dataleverancen.  

Beskæftigelsesministerens benchmark-måling blev dog opdateret den 29. oktober 2021, som 
dækker perioden juli 2020 til juni 2021. Opdateringen viser, at overledigheden er steget i forhold til 
det forventede antal på baggrund af kommunens rammevilkår i hhv. Odense og Nordfyns 
kommuner. Til gengæld har Assens Kommune ikke længere en overledighed, da faldet på 40 
fuldtidspersoner har medført en forskel på 0 mellem forventede og faktiske antal fuldtidspersoner. 
Overledigheden er faldet med 10 fuldtidspersoner i Langeland, og overledigheden er nu på 60 
fuldtidspersoner i kommunen. Nedenfor ses status på forskellen mellem forventet og faktisk andel, 
samt udviklingen i antal i beskæftigelsesministerens benchmark i RAR Fyn kommunerne. 

Bilag  

Intet. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 25. november 2021 

Pkt. 3.7: Orientering om status på forvaltningssager  

 EBM/EVE/uch 

Anledning 

Den løbende behandling af forvaltningsopgaverne er placeret i Sagsudvalget. Orienteringen er 
med henblik på, at Rådet kan følge udviklingen. 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Arbejdsfordelinger: 

Der har siden sidste rådsmøde ikke været behandlet nogen sager om arbejdsfordeling ud over 13 
uger under den almindelige/ordinære arbejdsfordelingsordning. Der har heller ikke været nogen 
dispensationssager ift. den midlertidige arbejdsfordelingsordning.  

Afsluttede varslinger siden sidste møde i Rådet 

Der er afsluttet 1 varslingssag siden sidste møde omfattende Securitas A/S i Odense, som har 
afskediget 24 medarbejdere.  

Arbejds- og opholdstilladelser: 

Der er siden sidste rådsmøde behandlet 5 sager om arbejds- og opholdstilladelse: 3 ift. positiv-
listen for personer med en videregående uddannelse, 1 ift. positivlisten for faglærte og 1 under 
fast-track beløbsordningen.   

Samfundstjeneste: 

Plejecenter Vest - Aldersro i Svendborg er godkendt som samfundstjenestested siden sidste 
møde. 

KLV-lister 3. kvartal 2021: 

Løntilskud 

For løntilskud gælder, at 12 stillingsbetegnelser er inden for gode beskæftigelsesområder eller 
mangelområder og 1 inden for paradoks samt 7 stillingsbetegnelser inden for mindre gode 
beskæftigelsesmuligheder: pedelmedhjælper, køkkenmedhjælper, cafemedarbejder, landbrugs-
medhjælper, chauffør køretøj under 3½ t, projektmedarbejder og biblioteksmedhjælper. 

Virksomhedspraktik 

For virksomhedspraktik gælder, at 14 stillingsbetegnelser er inden for gode beskæftigelsesområder 
eller mangelområder og 1 inden for paradoks og 5 stillingsbetegnelser er inden for mindre gode 
beskæftigelsesområder: pedelmedhjælper, køkkenmedhjælper, omsorgsmedhjælper, gartneri-
arbejder og chaufførmedhjælper. 

Nytteindsats 

Stillingsbetegnelserne inden for nytteindsats er primært inden for det grønne område, hvilket pas-
ser med, at nytteindsats ofte er planlagt i forhold til kommunens tekniske forvaltning. Formålet med 
nytteindsats er primært, at unge på kontanthjælp skal arbejde for deres ydelse og dermed motive-
res til ordinær uddannelse eller ordinært job.  

Bilag 

Status på forvaltningssager. 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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Mødet den 25. november 2021 

Pkt. 4: Eventuelt 

Der var intet til punktet. 

Referatet blev godkendt den 25. november 2021          

Charlotte Stigkjær Jacobsen 

1. næstformand for Rådet  

Peter Graversen 

Arbejdsmarkedsdirektør 




