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1. Dagsorden 

Punkttype: 
Beslutning 

Resume (sagen kort): 
Dagsorden til rådsmødet 

Indstilling: 
Til godkendelse 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 

Beslutning: 
Godkendt 

Bemærkninger: 
-  
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2. Opfølgning på referat af møde 8.2.2022 

Punkttype: 
Beslutning. 

Resume (sagen kort): 
Der udarbejdes referat af rådets møder. Referatet udsendes senest en uge ef-
ter mødets afholdelse. 

Referat af møde i RAR Sjælland den 8. februar er udsendt til RARs medlemmer 
(via filkassen) den 14. februar 2022.  

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. Referatet er derfor offent-
liggjort på RARs hjemmeside. 

Indstilling: 
Til godkendelse 

Konsekvenser: 
Referatet journaliseres. 

Referat: 

Beslutning: 
Godkendt 

Bemærkninger: 
- 

Sagsfremstilling: 
- 

Bilag: 
Link til RARs hjemmeside og referat af møde 8.2.2022  

https://rar-bm.dk/rar-sjaelland/om-rar-sjaelland/moeder/
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3. Temadrøftelse – anbefalinger til det nye RAR 

Punkttype: 
Drøftelse 

Resume (sagen kort): 
På rådsmødet den 8. februar besluttede RAR, at temadrøftelsen den 22. marts 
skal omhandle anbefalinger til det nye RAR.  Formandskabet lægger op til, at 
drøftelsen tager udgangspunkt i overvejelser om RARs rolle og handlemulighe-
der: 

Hvordan kan RAR få noget til at ske og blive en aktiv medspiller -  og få andre 
til at spille med i forhold til de udfordringer, der skal løses på det regionale 
arbejdsmarked. Hvad skal/kan RAR gøre som råd – og hvordan kan rådsmed-
lemmer indgå, bidrage, skubbe på og hjælpe løsninger på vej. 

Drøftelsen kan munde ud i et anbefalingspapir, som kan videregives til det nye 
RAR. 

Indstilling: 
Formandskabet indstiller, at rådets medlemmer som forberedelse til tema-
drøftelsen hver især gør sig nogle tanker om RARs rolle og medbringer mini-
mum et input til drøftelse på formøderne i rådets grupper.  

Konsekvenser: 
Det nye RAR skal bl.a. drøfte den fremadrettede strategi, fokusområder, mål 
og opfølgning m.v., og anbefalinger fra det afgående råd kan bidrage som 
grundlag for drøftelserne.  

Referat: 

Beslutning: 
Input fra rådets drøftelse samles til drøftelse i formandskabet med henblik på 
et samlet anbefalingspapir, der kan indgå i planlægningen og materialet til den 
fælles introduktionsdag den 27. september for det nye råds medlemmer, sup-
pleanter, tilforordnede og baggrundssekretariater. 

På det konstituerende møde den 27. juni får det nye råd en kortere introduk-
tion som baggrund for konstitueringen og med præsentation af rådets arbejds-
områder, strategi m.v. Følges op med mere dybdegående drøftelser på intro-
duktionsdagen. 

Bemærkninger: 
Rådets temadrøftelse omhandlede primært nedenstående hovedtemaer, hvor 
input er gengivet i kort form. Disse samles op i en mere uddybet udgave til 
formandskabet og følges senere op af drøftelser i det kommende RAR. 

Mødepraktisk, materialer m.m.: 

 Mere plads til fokus på det handlingsorienterede. Temadrøftelser. 

 Begrænse mængden af materiale. Bilag kan være en udfordring – vejled-
ning/forventningsafstemning til dem.  
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 Færre dagsordenspunkter og mere tid til enkelte, prioriterede emner og 
detaljeret gennemgang. 

 Dialogen i rådet er vigtig   - skal lære af hinanden. Måske en idé med bord-
runder, men også ok ikke at kunne byde ind på alt. 

 Vigtigt med introduktion til RARs rolle og grænserne for rådets arbejde. 

Handlemuligheder og redskaber: 

 Tage dialogen udadtil -  signalere fællesskab og samarbejde. 

 Kommunikationsstrategi – bruge rådets viden rigtigt. Formidling om det 
regionale arbejdsmarked til bl.a. medarbejdere i jobcentre og a-kasser. 

 Mere konkret tilgang til afdækningen af, hvor der er mangel, og hvem der 
kan/vil ansætte osv.  Samarbejde om konkrete indsatser med fx Erhvervs-
huset og kommunikere om det. 

 Strategiske samarbejdsaftaler med et praktisk indhold, fx om arbejdsde-
ling ift. specifikke opgaver. 

 Gå i front og give bud på svar og løsninger på regionens udfordringer. 

Områder til RARs fokus: 

 De unge der aldrig bliver klar efter folkeskolen og risikerer at blive ”efter-
ladt på perronen”. 

 Mangel på arbejdskraft - mere om efterspørgselssiden i strategierne. 

 Både beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats i et længere perspek-
tiv: Arbejdskraften skal uddannes til fremtiden, mens den er i beskæfti-
gelse.  

 Seniorer / overledighed? / motivation og supervision.  
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Sagsfremstilling: 
På den fælles strategidag den 26. oktober 2021 for de 3 RAR i Østdanmark blev 
der taget hul på drøftelsen under temaet RARs arbejde fremover – erfaringer 
at give videre til de nye råd i 2022. Og på rådsmødet den 14. december blev 
det efterfølgende aftalt at fortsætte drøftelserne i foråret.  

Borddrøftelserne på seminaret pegede bl.a. på opmærksomhedspunkter ift.:  

 Virksomhedsbetjeningen – samarbejde om jobordrer og formidling.  

 Fokuserede analyser/afdækninger som grundlag for rådets beslutninger.  

 Rekrutteringsudfordringer og opkvalificering - viden om og muligheder for 
at kunne agere ift.  kommende behov - både RAR og uddannelsesinstituti-
oner. 

 RARs rolle ift. at få tingene til at ske/have en rolle i forhold til konkrete 
projekter. 

Formandskabet foreslår, at der er særligt fokus på drøftelserne omkring RARs 
rolle og det at få tingene til at ske. 

Drøftelser og anbefalinger kan derudover eksempelvis omfatte: 

- Fokusområder, herunder input til strategi- og handlingsplan 
- Samarbejdspartnere og -strategier 
- Rådets arbejdsformer og opfølgning 
- Underudvalg – og deres funktion og mandat (sagsudvalg, VEU-koordinati-

onsgruppe) 
- Samspillet med AMK Øst 
- Praktiske forhold omkring rådsmøderne (tidspunkter, varighed osv.), mø-

demateriale, nyhedsbreve, høringer m.m.  

Bilag: 
Opsamling fra det fælles strategiseminar for de 3 RAR i Østdanmark 26. okto-
ber  
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4. Meddelelser 

Punkttype: 
Orientering 

Resume (sagen kort): 
Gensidig orientering og meddelelser fra formandskabet, medlemmer, tilfor-
ordnede og AMK Øst om relevante emner, møder og aktiviteter m.v., som ikke 
har et selvstændigt punkt på dagsordenen.  

Til dette møde orienteres skriftligt om: 

 Varslingsevalueringen 

 Forlængelse af IGU-ordningen 

 Opdateret strategi- og handlingsplan 

Derudover mundtlige orienteringer på mødet. 

Indstilling: 
Til efterretning 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 

Beslutning: 
Rådet tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at problemstillinger 
ift. ukrainsk arbejdskraft har stor bevågenhed i rådsgrupperne. 

Bemærkninger: 

AMK orienterede om status vedr. situationen ift. ukrainske flygtninge: 

Med særloven, der gælder fra 17. marts, er der skabt en model for midlertidigt 
ophold til ukrainere, som er flygtet til Danmark. Loven giver umiddelbar ad-
gang til job, skolegang og offentlige sundhedsydelser m.v., og bliver en stor 
opgave at håndtere i kommunerne.  

Der er indgået en partnerskabsaftale mellem regeringen, arbejdsmarkedets 
parter, KL og Danske Regioner. Aftalen skal bl.a. gøre det lettere for ukrainere 
at komme ind på det danske arbejdsmarked og har bl.a. fokus på jobbank, 
kompetenceafklaring, opkvalificering, herunder sprog samt igu-forløb.  

Et af tiltagene er en fælles portal til digital formidling af arbejdskraft. Her vil 
være jobopslag (på engelsk eller ukrainsk) og en række informationer om det 
danske arbejdsmarked. Portalen opbygges løbende, og jobcentrene vil kunne 
hjælp med at matche til stillingerne. Derudover udarbejdes en pjece om det 
danske arbejdsmarkedssystem. Et samlet monitoreringskoncept på tværs af 
myndigheder skal følge og skabe overblik over, hvem og hvor mange der kom-
mer til landet og kommer i job - og hvorhenne.  
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Link til Partnerskab om ukrainere i job 
Link til Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra 
Ukraine 
Link til Jobguide Ukraine.dk  

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/03/nyt-partnerskab-skal-hjaelpe-fordrevne-ukrainere-i-job/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/324
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/324
https://www.jobguideukraine.dk/
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Sagsfremstilling: 

Varslingsevalueringen 

BER har drøftet evaluering af varslingsindsatsen og tilbagemeldingerne fra de 
8 RAR. Drøftelserne lå i tråd med rådenes indmeldinger om, at varslingsindsat-
sen skal understøtte, at de berørte kommer i gang så hurtigt som muligt. Den 
jobrettede indsats skal styrkes, indsatsen skal være fleksibel og afbødeindsat-
sen og varslingsindsatsen skal tænkes sammen. STAR samler op på svarene fra 
BER til ministeren. RAR Sjællands svarbrev til BERs formand er vedlagt som bi-
lag. 

Integrations Grunduddannelsen (IGU) 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået ny trepartsaftale i februar 
måned, som indebærer, at ordningen om arbejdsmarkedsintegration af flygt-
ninge forlænges i 1 ½ år til 1. januar 2024.  

Samtidig er der enighed om, at IGU-ordningen genforhandles i forlængelse af 
Reformkommissionens anbefalinger med henblik på at styrke ordningen samt 
overgangen fra IGU til beskæftigelse eller uddannelse. Det er forventningen, 
at dette kan ske snarest muligt efter offentliggørelsen af kommissions anbefa-
linger og senest i løbet af første halvår af 2023. Regeringen skal nu have tilslut-
ning i Folketinget til at videreføre ordningen og sikre finansieringen heraf.  

IGU-ordningen er evalueret, og AMK Øst har bidraget med input fra jobcen-
trene i Østdanmark. Billedet er, at nogle jobcentre bruger ordningen systema-
tisk, men at den generelt bruges mindre, idet der er incitamenter til at gå efter 
ordinær beskæftigelse, hvor det er muligt, og alternativt eksempelvis sætte ind 
med fagrettet opkvalificering med sprog. 

Strategi- og handlingsplan 

På rådsmødet i december godkendte RAR en justeringen af forordet til stra-
tegi- og handlingsplanen, så det afspejler rådets øgede fokus på den aktuelle 
situation med mangel og rekrutteringsudfordringer.  

På baggrund af RARs beslutninger om Job-VEU-indsatsen og den styrkede ind-
sats inden for 4 brancheområder er afsnittet om aktuelle aktiviteter opdateret 
i et ny afsnit ”Aktuelle indsatser i 2022”. Den opdaterede strategi- og hand-
lingsplan er lagt på RARs hjemmeside. 

Bilag: 
- Brev fra RAR Sjælland til BER-FU, februar 2022 
- Link til RAR Sjællands Strategi- og handlingsplan på rådets hjemmeside  

https://rar-bm.dk/rar-sjaelland/om-rar-sjaelland/strategi-og-fokusomraader/
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5. Opfølgning på RARs strategi- og handlingsplan 2021-2022 

Punkttype: 
Drøftelse 

Resume (sagen kort): 
RAR har besluttet, at opfølgning på strategi- og handlingsplanen er fast punkt 
på rådsdagsordenen.  

Opfølgningspunktet er en overordnet indledning til drøftelserne under de føl-
gende punkter vedr. situationen på arbejdsmarkedet, Job-VEU-indsatsen og 
beskæftigelsesindsatsen. 

RAR har besluttet at fastholde modellen og de nuværende mål i indeværende 
rådsperiode. Det nye RAR pr. juni 2022 kan fastlægge nye mål bl.a. på bag-
grund af nye data. Det foreslås, at rådet overvejer eventuelle budskaber, der 
kan være input til det nye RARs strategiproces og arbejde med målsætninger.  

Vedlagte oversigt viser den aktuelle status for RARs mål. Statusskemaet skal 
ses som en indikator for udviklingen og bruges som baggrund for rådets efter-
følgende drøftelser af, om det er den ”rigtige” indsats, der sker i forhold til de 
aktuelle udfordringer – eller om der skal andre initiativer til.  

Der mangler pt. nye data til opgørelsen over antal og andel af deltagere i op-
kvalificeringsforløb.  

I sagsfremstillingen nedenfor gives en kort status for de enkelte mål. Uddy-
bende status for de enkelte områder fremgår under punkterne 6 og 7. 

Indstilling: 
AMK indstiller, at RAR tager status til efterretning og drøfter input til arbejdet 
med strategiprocessen i det nye RAR. 

Konsekvenser: 
Strategi- og handlingsplanen er rådets grundlag for at iværksætte initiativer, 
der kan bidrage til at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne på det regionale 
arbejdsmarked og sikre en velkvalificeret arbejdskraft via opkvalificering af be-
skæftigede og ledige. 

Referat: 

Beslutning: 
Rådet tog status til efterretning. 

Bemærkninger: 
DA: Konceptet med få strategiske pejlemærker med tilhørende målepunkter 
er en god model, som rådet kan fylde ud konkret. Status viser, at RAR skal have 
fokus på områder med rekrutteringsudfordringer og på, om der mangler kom-
petencer eller forudsætninger for at imødegå dem. De nye jobmålinger må 
gerne komme ind i oversigten. 
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FH: Det kunne være interessant at dissekere, hvor meget de over 50-årige fyl-
der i de forgæves rekrutteringer – om det er noget, RAR kan bruge fremadret-
tet. Det er vigtigt at få kommunikeret, at der kan skelnes mellem forgæves re-
kruttering, hvor stillingen ikke bliver besat, og de rekrutteringer, hvor stillingen 
besættes med en person med andre kompetencer end de efterspurgte.  
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Sagsfremstilling: 
Opfølgning på strategi- og handlingsplanen er fast punkt på rådsdagsordenen 
med oversigt (bilag) og en kort opsummering af den aktuelle udvikling. Uddyb-
ning og nærmere drøftelser af konkrete indsatser og handlemuligheder følger 
under dagsordenspunkterne vedr. rekrutteringssituationen, Job-VEU-indsat-
sen og opfølgningen på beskæftigelsesindsatsen, hvor der er flere data og nu-
ancer i materialet. 

Rekrutteringssituationen: 

 Den forgæves rekrutteringsrate (FRR) er 34,0 % og faldet en smule ift. sur-
veyen fra december, hvor FRR var 34, 8 %.  

 I arbejdsmarkedsbalancen for 1. halvår 2022 står 10 stillingsbetegnelser 
som ”paradoksproblemer” (mod 2 i 2. halvår 2021.  30 står som ”mangel” 
(mod 23 i 2. halvår 2021). 

 RARs udpegede Job-VEU indsats har fokus på en intensiv indsats inden for 
aktuelle brancheområderne med rekrutteringsudfordringer, jf. dagsor-
denspunkt 7a om VEU-indsatsen. 

Job-VEU forløb/kursister: 

 I perioden januar 2021 til februar 2022 er der gennemført 8 projekter med 
26 kurser for i alt 162 kursister. (jf. dagsordenspunkt 7a + bilag) 

Ydelsesmodtagere i opkvalificeringsforløb: Afventer data  

Udsatte borgere på offentlig forsørgelse:  

 I 4. kvartal 2021 var i alt 14.969 udsatte borgere på offentlig forsørgelse. 

 I alt 11.977 unge var på offentlig forsørgelse i 4. kvartal 2021. Af disse var 
4.817 på uddannelseshjælp, heraf 3.319 aktivitetsparate. 

Strategisk projekter – aktuelle aktiviteter: 

 Grøn omstilling:  Var et af temaerne på RARs VEU-konference i dec. 2021. 
VEU-konsulenterne arbejder med grøn omstilling på tværs af områder i for-
bindelse med aktiviteter/opkvalificeringsindsats på bl.a.  bygge- og anlægs-
området i Nordvestsjælland og inden for industrien, jf. pkt. 7a. 

 Akademikerindsatsen: Møder i baggrundsgruppe vedr. jobrettet VEU på det 
videregående niveau. Møder med Øresundsinstituttet om analyse af life-
science. 

 Femern Bælt: Implementering af monitoreringsmodel 2.0. Intensivering af 
dialogen med virksomheder tilknyttet Femern-byggeriet ift. at afdække 
konkrete behov og understøtte lærlingeindsatsen. Formandskaberne for 
hhv. RAR Sjælland og RAR Hovedstaden drøfter seneste status på fælles-
møde primo maj. Jf. pkt. 7.a og 11. 

Bilag: 
- Oversigt: Status på RAR Sjællands strategi og handlingsplan 2021-2022 
- Link til RAR Sjællands Strategi- og handlingsplan på rådets hjemmeside  

https://rar-bm.dk/rar-sjaelland/om-rar-sjaelland/strategi-og-fokusomraader/
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6. Situationen på arbejdsmarkedet  
a.  Nøgletal 

Punkttype: 
Drøftelse 

Resume (sagen kort): 
Arbejdsmarkedet i Sjællandsregionen er præget af mangel på arbejdskraft og 
rekrutteringsudfordringer inden for en række brancher. Der er fortsat mange 
jobåbninger og samtidig er ledigheden på et fortsat meget lavt niveau. 

Den forgæves rekrutteringsrate (FRR) i RAR Sjællands område var 34 % i de-
cember og er dermed faldet en anelse siden september 2021, hvor den lå på 
34,8 %. 11 brancher har en FRR over 25 %. De største udfordringer ses aktuelt 
inden for bygge & anlæg samt hoteller & restauranter efterfulgt af industri, 
videnservice og transport. 

Beskæftigelsen i regionen er steget med 5,0 % fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 
2021. Udviklingen er dermed mere positiv end på landsplan (4,4 %). 

Fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021 er antallet af nyopslåede stilling steget 
med 46 %. 

Ledigheden har været faldende siden februar 2021. Ledighedsprocenten i re-
gionen lå på 2,3 % i december 2021 (9.138 fuldtidspersoner). Det er et fald på 
43 % i forhold til december 2020 og er på det laveste niveau siden 2008. 

I perioden december 2020 til december 2021 er langtidsledigheden i regionen 
faldet med 36,0 %.  Der er markante fald i alle kommuner og stort set alle a-
kasser. 

Indstilling: 
AMK indstiller, at rådet anvender status for arbejdsmarkedet sammen med 
status for job-VEU-indsatsen som baggrund for drøftelse af RARs indsatser. 

Konsekvenser: 
RARs opfølgning på situationen på arbejdsmarkedet kan medvirke til at foku-
sere rådets initiativer i forhold til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer på det 
regionale arbejdsmarked. 

Referat: 

Beslutning: 
Rådet tog nøgletallene til efterretning og konstaterede, at det er positivt, at 
langtidsledigheden er faldet. 

Bemærkninger: 
Ingen yderligere bemærkninger.  
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Sagsfremstilling: 
Efterspørgslen er kendetegnet ved: 

 Stigende beskæftigelse: +5,0 % (3. kv. 2020 – 3. kv. 2021). I alt 12.597 flere 
fuldtidspersoner. 

 Relativt størst stigning inden for erhvervsservice (8,6 %) og bygge- og anlæg 
(8,3 %). 

 Stigningen i beskæftigelsen ligger over gennemsnittet for hele landet (4,4 
%). 

 Stigning i nyopslåede stillinger på Jobnet: 4.099 nye stillingsoplag i novem-
ber 2021. Det er en stigning på 44 % i forhold til november 2020. 

 Forgæves rekrutteringsrate (FRR): 34,0 % (december 2021). På landsplan er 
FRR 32,8 %. 

 Brancher med flest forgæves rekrutteringer: bygge & anlæg (56 %), hoteller 
& restauranter (56 %), industri (45 %), videnservice (40 %) samt transport 
(40 %). 

 Stillingsbetegnelser med mange forgæves rekrutteringer og høj FRR: Butiks-
medhjælper 1.570 (FRR 78 %), tømrer 1010 (FRR 47 %) samt social- & sund-
hedsassistent 1.750 (FRR 37 %). 

 I arbejdsmarkedsbalancen gældende for 1. halvår 2022 er i alt 30 stillings-
betegnelser registreret med mangelproblemer og 10 som paradoks (se bi-
lag). 

 Meldinger om mangel på arbejdskraft i medierne: 
I den seneste periode har der været 2 meldinger i medierne om mangel på 
arbejdskraft i konkrete virksomheder i RAR Sjællands område. Jobcentrene 
har været i kontakt med begge virksomheder. Den ene virksomhed ønsker 
kun uddannede møbelsnedkere. Den anden virksomhed har ønsket hjælp 
til at skaffe ansatte til produktionen, men anvender et rekrutteringsbureau 
til den akademiske arbejdskraft.  

Udbuddet er kendetegnet ved:  

 Ledighed:  Ledighedsprocenten i regionen lå på 2,3 % i december 2021.  På 
landsplan 2,4 %. 

 I alt 9.138 ledige fuldtidspersoner i december 2021, hvilket er et fald på 43 
% i forhold til december 2020. 

 Ledigheden er faldet i stort set alle a-kasser bortset fra Din Faglige A-kasse 
(fra 1. januar 2021 inkl. Byggefagenes a-kasse og El-faget), som har en 
stigning på 17 % svarende til 20 flere ledige.  

 Relativt størst fald hos Metalarbejderne, NNF og 3F’s a-kasser. Det mind-
ste fald ses hos DSA og DLF-A.  

 For ikke-forsikrede er ledigheden faldet med 44 %. 

 Langtidsledigheden i regionen er faldet med 36,0 % fra december 2020 til 
december 2021 til samlet ca. 2.900 fuldtidspersoner. På landsplan er lang-
tidsledigheden faldet med 38,1 %.  

 Alle kommuner har haft et fald i langtidsledigheden men med store varia-
tioner. Det største fald ses i Solrød (57,4 %) og det mindste i Roskilde (19,4 
%). 
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 Stort set alle a-kasser har markante fald i langtidsledigheden, størst hos 
NNF og BUPL’s a-kasser samt SLA og A-kassen for journalistik, kommunika-
tion & sprog, men også store fald i Faglig Fælles (3F) A-kasse og HK /Dan-
marks A-kasse. 

 Udenlandske arbejdstagere: Stigning på 14,3 % (november 2020 – novem-
ber 2021) svt. 2.884 flere fuldtidsbeskæftigede. I alt 23.029 fuldtidsperso-
ner i Sjællandsregionen i november 2021. 

 De 5 store brancher: Offentlig administration, sundhed & undervisning, 
bygge & anlæg, industri, handel samt rejsebureauer, rengøring & anden 
operationel service beskæftiger tilsammen 16.744 fuldtidspersoner sva-
rende til 73 % af de udenlandske arbejdstagere. 

Sammenhæng til Job-VEU-indsatsen: 
Data vedr. rekrutteringsudfordringer og mangel peger på behov for fortsat og 
intensiveret indsats inden for RARs aktuelt udpegede brancheområder: Bygge 
& anlæg, hotel & restauration, industri samt social & sundhed, jf. punkt 7a. 

Bilag: 
- Nøgletal, RAR Sjælland marts 2022 
- Link til rekrutteringssurvey, december 2021 (STARs hjemmeside) 
- Link til arbejdsmarkedsbalancen 1. halvår 2022 (STARs hjemmeside)) 
- Link til uddybende rapporter op Jobindsats.dk  

https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/rekrutteringssurveys/
https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/
https://www.jobindsats.dk/rapportbank/monitorering-af-arbejdsmarkedet/beskaeftigelsesministeriets-covid-19-beredskab/
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6. Situationen på arbejdsmarkedet  
b. Nye målinger af jobordrer 

Punkttype: 
Drøftelse 

Resume (sagen kort): 
Beskæftigelsesministeren har medio januar sendt brev til kommunerne, hvor 
han peger på vigtigheden af, at jobcentre og a-kasser fortsat har fuldt fokus på 
at få ledige i job, herunder på arbejdet med at besætte jobordrer fra virksom-
hederne. Ministeren nævner følgende initiativer:  

 To ansøgningspuljer til styrket jobformidling, som kan bidrage til at af-
hjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet. Mid-
lerne blev afsat i forbindelse med trepartsaftalen fra oktober 2021. Projekt-
perioden løber fra 1. april 2022 – 31. december 2023. 

 Guide i god virksomhedsservice, som har til formål at vejlede og inspirere 
ledere og medarbejdere i landets jobcentre til at arbejde strategisk, videns-
baseret og systematisk med rekruttering. Guiden er offentliggjort og kan 
også anvendes af a-kasser. 

 Målinger af jobformidling, som kan anvendes til at få et overblik over om-
fanget af alle digitalt oprettede ordinære jobordrer samt jobcentrenes 
håndtering heraf. De første data er offentliggjort på Jobindsats.dk, og de 
resterende data lanceres i løbet af foråret.  

 Indstilling: 
AMK indstiller: 

 At RAR drøfter initiativerne. 

 At målinger om jobformidling fremover indgår i nøgletal til RAR-møderne.  

Konsekvenser: 
- 

Referat: 

Beslutning: 
Rådet konkluderede, at de nye målinger er et godt redskab, som RAR vil kunne 
følge fremover. 

Bemærkninger: 
Anne Louise fra AMK præsenterede indholdet i STARs virksomhedsservice-
pakke med bl.a. de nye målinger af jobordrer på jobindsats.dk.    Slides fra 
præsentationen udsendes med referatet. 

Bemærkninger fra drøftelsen 

KKR: Virksomhedsservice i jobcentrene kan være andet end jobordrer - f.eks. 
fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Og forskellige forudsætninger gør, 
at kommuner ikke helt kan sammenlignes. 
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DA: Det er godt, at målingerne kan sætte fokus på efterspørgslen på arbejds-
markedet. En direkte forbindelse mellem job og formidling og virksomhedsser-
vice signalerer, at der arbejdes på en bred palet, som virksomheder vil være 
glade for. Det skal gøres attraktivt at lægge jobordrer ind og kunne se resulta-
terne heraf. 

AMK: Tallene kan opdeles på erhvervsgrupper, så kommuner kan se resultater 
af eksempelvis kampagner. Måske kan der på sigt vises mere om, hvem der 
formidles (seniorer eller ledighed), men der skal samtidig  ikke være for mange 
tal af hensyn til overskueligheden.  
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Sagsfremstilling: 
Beskæftigelsesministerens initiativer: 

To ansøgningspuljer til styrket jobformidling  

Puljerne skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på 
arbejdsmarkedet. Midlerne blev afsat i forbindelse med trepartsaftalen fra ok-
tober 2021. Projektperioden løber fra 1. april 2022 – 31. december 2023 i 
begge puljer. 

Den største af puljerne er på 28,4 mio. og har til formål at øge antallet af 
jobordrer og styrke matchningsprocessen bl.a. via samarbejde med virksom-
heder på mangelområder og øget fokus på konkrete job i forbindelse med sam-
taler. Puljen kan søges af kommuner og a-kasser enkeltvis eller i samarbejde. 
Der er endnu ikke givet tilsagn, men AMK håber at kunne give en opdatering 
på selve mødet.  

Den anden pulje er på 7,8 mio. og har til formål at øge kommende dimittenders 
jobfokus på sidste del af deres uddannelse og igangsætte aktiviteter, der sikrer 
en hurtigere overgang fra uddannelse til beskæftigelse bl.a. inden for uddan-
nelsesretninger, hvor der er en høj ledighed blandt nyuddannede. Puljen kan 
søges af kommuner, faglige organisationer og a-kasser enkeltvis eller i samar-
bejde. Det er et krav, at der ansøges i samarbejde med uddannelsesinstitutio-
ner. Der er endnu ikke givet tilsagn, men AMK håber at kunne give en opdate-
ring på selve mødet.  

Guide i god virksomhedsservice 

Der er offentliggjort en ny guide i god virksomhedsservice, som har til formål 
at vejlede og inspirere ledere og medarbejdere i landets jobcentre til at ar-
bejde strategisk, vidensbaseret og systematisk med rekruttering. Guiden kan 
også anvendes som inspiration for a-kasser. 

I guiden præsenteres to hovedspor for jobcentrenes rekrutteringsservice: 1) 
Jobformidling og 2) Proaktiv virksomhedsservice. I hvert hovedspor indgår en 
række kerneelementer, som udtrykker, hvad jobcentrene som minimum bør 
tilbyde landets virksomheder for at sikre god virksomhedsservice i forhold til 
rekruttering. Det omfatter fx forventningsafstemning med virksomhederne for 
at understøtte formidling af relevante kandidater, som bedst mulig matcher 
virksomhedernes ønsker og behov. I tilfælde af mangel på relevante kandida-
ter drøftes substitution og opkvalificering Hovedspor og kerneelementer er ba-
seret på god praksis i jobcentre i hele landet, og guiden er uafhængig af job-
centrets specifikke karakteristika som fx organisationsform og størrelse. 

AMK tilbyder jobcentrene hjælp i forhold til implementering af kerneelemen-
terne i guiden. 

Måling af jobformidling 

Der er primo marts offentliggjort de første data på Jobindsats.dk om jobcen-
trenes arbejde med jobformidling. Formålet med målingerne er at øge trans-
parensen om jobcentrenes arbejde med jobformidling, og de kan anvendes til 
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at få et overblik over omfanget af alle digitalt oprettede ordinære jobordrer 
samt jobcentrenes håndtering heraf. 

Der måles på henvendelser fra virksomheder om hjælp til rekruttering til ordi-
nære stillinger. Jobordrer kan oprettes af virksomhederne selv på JobAG eller 
af jobcentrene i fagsystemerne på vegne af en virksomhed. Derudover kan 
virksomhederne gennem STARs Rekrutteringssurvey bede om hjælp til rekrut-
tering. 

Målingerne viser jobordrer oprettet efter den 1. januar 2022 og lanceres på 
Jobindsats.dk i tre steps i løbet af foråret 2022: 

1. Antal oprettede jobordrer (primo marts)  
2. Antal stillinger blandt oprettede jobordrer (primo marts) 
3. Andel af jobordrer med formidling af ledige kandidater (april) 
4. Andel af jobordrer, der er formidlet kandidater til, som ender med en an-

sættelse af jobcenterets ledige kandidater (maj) 

Det skal bemærkes, at målingerne ikke viser alle aspekter af jobcentrenes ar-
bejde med at hjælpe virksomhederne med at skaffe arbejdskraft, da jobcen-
trene også servicerer virksomhederne på andre måder. Det kan bl.a. omfatte 
matcharrangementer, job der er afledt af virksomhedspraktik og løntilskud, 
hjælp til selvhjælp ift. rekruttering, og andre former for service over for virk-
somhederne. 

Derudover er der i målingerne ikke taget højde for kommunernes forskellige 
rammevilkår. Kommunerne har forskellige rammevilkår, som der skal tages 
hensyn til, når den enkelte kommunes resultater og indsats skal vurderes og 
sammenlignes med andre kommuners resultater. Fx vil niveaet for antallet af 
jobordrer pr jobcenter afhænge af mange faktorer, herunder det lokale er-
hvervsliv, kommunetypen (arbejdskraftopland eller arbejdskraftcentrum), an-
tallet og typen af virksomheder i kommunen set i sammenhæng med ledig-
hedsbilledet og registreringspraksis. Man skal derfor være varsom med at lave 
sammenligninger af antallet af jobordrer på tværs af kommuner 

Bilag: 
a) Brev fra ministeren til kommuner 
b) Guide i god virksomhedsservice 
c) Data om jobordrer for januar 2022  
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7. Job-VEU 
a.  Status på Job-VEU-indsatsen 

Punkttype: 
Drøftelse  

Resume (sagen kort): 
RAR får til hvert møde en status på Job-VEU indsatsen og de enkelte aktivite-
ter, som følger af rådets strategi for at fremme voksen-, efter- og videreuddan-
nelse i Region Sjælland. 

Der er aktuelt Job-VEU aktiviteter inden for ni indsatsområder på Sjælland.  

I sagsfremstillingen beskrives nye aktiviteter inden for de enkelte indsatsom-
råder siden rådsmødet i december 2021.  

I perioden januar 2021 til februar 2022 er der gennemført 8 projekter i RAR 
Sjælland med i alt 162 kursister, heraf 1 projekt med 18 kursister i 2022. 

Indstilling: 
AMK indstiller, at rådet drøfter status og kommer med eventuelle input til ak-
tiviteterne. 

Konsekvenser: 
Indsatsen skal medvirke til at styrke match mellem udbud og efterspørgsel. 
Herunder bidrage til, at flere ledige og beskæftigede får de kvalifikationer virk-
somhederne efterspørger. 

Referat: 

Beslutning: 
Rådet besluttede, at der skal være en præsentation af et konkret projekt på 
næste rådsmøde. 

Bemærkninger: 
FH: Er 8 projekter mange eller få? Kan vi få mere at vide om det, som ikke 
gennemføres, og hvilke barrierer der er.  Det kunne give RAR bedre forudsæt-
ninger for at komme på banen og tage fat i parterne. Vi har lige set en fin VEU-
evaluering, der peger på noget, som virker rigtigt godt – og det bør bruges. 

DA: Det enkelte forløb fylder ikke meget i sig selv, men det er vigtigt som in-
spiration og giver viden om udfordringer og barrierer. 

AMK: Der er ikke sat mål op for antal o.l., men der kan være mange udfordrin-
ger bl.a. med screening.  Eksempelvis er der forsøgt forløb for kabelmontører 
flere gange uden held, men nu er der lige startet et kursushold med 21 delta-
gere. AMK vil fremadrettet informere mere med udgangspunkt i de konkrete 
projekter.    
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Sagsfremstilling: 

Job-VEU forløb 

I perioden januar 2021 til februar 2022 er der gennemført 8 projekter i RAR 
Sjælland med i alt 162 kursister inden for rengøring, social & sundhed, hotel & 
restauration og vagt. Det er en stigning på 1 projekt og 18 kursister siden op-
gørelsen for oktober 2021. 

I 2022 er der gennemført 1 projekt med 18 kursister. 

Opgørelsen for januar 2021 til februar 2022 fremgår af bilag a. 

VEU-hotline 

I januar og februar 2022 er der på landsplan registreret 203 henvendelser på 
hotlinen, heraf 7 henvendelser vedr. opkvalificering. 

Nye aktiviteter siden sidste rådsmøde 

Siden sidste status på rådsmødet i december 2021 er følgende aktiviteter 
igangsat: 

Akademiker 

 Møder i baggrundsgruppe – uddannelsesinstitutioner, faglige organisatio-
ner, AC, og brancheparter vedr. jobrettet VEU på det videregående niveau. 

Bygge og anlæg  

 Kabelmontørforløb for ledige og beskæftigede. Forløbet starter den 14. 
marts. Der er kandidater fra jobcentre i såvel hovedstaden som det reste-
rende Sjælland. Forløbet kører over 9 uger med jobmatch i midten af for-
løbet. Forløbet er partsafklaret med TEKNIQ og El-forbundet. 

Covid-19 projekt: CPH Business og Zealand Erhvervsakademi 

 Planlægning af akademi- og diplomkurser for ledige og beskæftigede inden 
for HORESTA, oplevelsesindustrien og lufthavnen, i samarbejde med virk-
somheder, jobcentre og a-kasser. 

Femern Bælt  

 Implementering af monitoreringsmodel 2.0 i Power BI med forventet drift-
start i februar 2022 og faste kvartalskørsler herefter. 

Industri (svejser) 

 Møder med TEKNIQ og Metal om behov for svejsere og forskellige kursus-
forløb. 

Social og sundhed 

 Møder aftalt to gange årligt med KKR Sjælland. 

 Kontakt til virksomheder, der beskæftiger Covid-19 podere, vaccinatører 
mv., mhp. afdækning af muligheder for rekruttering til SOSU-området. Har 
været i dialog med Falck og afdækket, at der ikke umiddelbart er kandida-
ter. 
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Overblik over igangværende og planlagte Job-VEU-aktiviteter i RAR Sjælland 
fremgår af bilag b.  

Bilag: 
a) Kursusaktivitet i RAR Sjælland jan. 2021 til feb. 2022 
b) Job-VEU aktiviteter i RAR Sjælland  
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7.  Job-VEU 
b.  Status på Femern - aktiviteter 

Punkttype: 
Orientering 

Resume (sagen kort): 
Anlægsarbejdet på Femern forbindelsen tager fart i 2022. Aktuelt arbejder 
mere end 1.000 personer på sitet, heraf anslået 600 danske medarbejdere. 
Jobcenter Lolland/Femern Agency har etableret et tæt samarbejde med begge 
konsortier om støtte til deres rekrutterings- og opkvalificeringsbehov, herun-
der udenlandsk arbejdskraft og aftalte elev-/lærlingepladser. 

 Indsatsen i 2022 vil fokusere på dialogen med konsortierne og de mere end 
100 danske underleverandører, udvikling af ”leverancekæden af kandidater” i 
samarbejde med kommuner/jobcentre og rekrutteringsfællesskaber som 
grundlag for etablering af flere konkrete Job-VEU forløb for ledige og beskæf-
tigede. Hertil kommer et styrket samarbejde omkring lærlingeindsatsen. 

Indstilling: 
AMK indstiller, at orienteringen om status tages til efterretning. 

Konsekvenser: 
RARs og AMK’s medvirken i Femern projektet medvirker til at understøtte ind-
satsen for at rekruttere arbejdskraft til projektet – og samtidig holde øje med 
rekrutteringssituationen i den øvrige del af bygge- og anlægsbranchen. 

Referat: 

Beslutning: 
Rådet tog status til efterretning. 

Bemærkninger: 
Formanden oplyste, at formandskabet jævnligt mødes med RAR Hovedstadens 
formandskab for bl.a. at drøfte, hvordan indsatsen kan understøttes samt mu-
lige fælles Femern-aktiviteter m.v. Det næste fælles møde holdes den 3. maj.  

Rådet bemærkede, at det kan være interessant jævnligt at besøge projektet.  

Erhvervshuset stillede sig til rådighed i forbindelse med et evt. besøg, idet Er-
hvervshuset er tovholder på de to lokale erhvervsfyrtårne for Sjælland og 
øerne, som er udpeget på baggrund af anbefalinger fra de regionale vækstte-
ams. Femern-forbindelsen er det ene fyrtårn, og det andet er biosolutions. 

DA pegede på, at det også skal være et fokusområde for RAR, at mangelsitua-
tionen kan flytte sig rundt i regionen. 

VEU-området bemærkede, at erhvervsskolerne i regionen har stor opmærk-
somhed på kompetencebehovene i forbindelse med fyrtårnsprojekterne. 

AMK oplyste, at opfølgning på lærlingeindsatsen i forbindelse med Femern-
byggeriet vil blive indarbejdet i monitoreringskonceptet.  
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Sagsfremstilling: 

Status på anlægsarbejdet  

Aktuelt er over 1.000 beskæftigede på sitet, heraf anslået 600 danske medar-
bejdere i bygge- og anlægsjob og i administrationen. Hertil kommer flere hund-
rede medarbejdere, som er beskæftiget uden for sitet med arbejdsopgaver 
hos underleverandører i forsyningsled og servicefunktioner (service, detail, ca-
tering m.v.). Beskæftigelsen forventes at toppe i 2025, hvor omkring 3.000 
medarbejdere forventes at arbejde direkte på byggepladsen.  

Femern Link Contractors (FLC) oplyser, at de pt. har 27 forskellige nationalite-
ter ansat. FLC lærlinge har en gennemsnitsalder på ca. 29 år, og de er fortsat 
meget interesseret i voksenlærlinge. I følge Femern A/S har konsortierne ak-
tuelt omkring 230 kontrakter med underleverandører på byggeriet. Over halv-
delen af disse er indgået med danske virksomheder og 1/3 med lokale virk-
somheder. 

Indflytningen i ”The Village” – containerbyen med plads til 1.300 medarbej-
dere – er i gang. Der arbejdes endvidere med at finde indkvartering af de ele-
ver/lærlinge, som ikke bor i lokalområdet.  

Udvikling af Femern beredskabet  

Femern Agency (FA) er i tæt dialog med både virksomheder og interesserede 
arbejdssøgende på sitet og samarbejder omkring konkrete jobformidlinger, 
online jobopslag på FA's LinkedInprofil, kandidatinteressetilkendegivelse m.m. 
via FA's hjemmeside samt webinarer ca. 1x mdl. målrettet jobcentre, rekrutte-
ringsfællesskaber og andre relevante aktører (ex. A-kasser).  

FA samarbejdet med Femern virksomhederne har frem til februar 2022 resul-
teret i 87 rekrutteringshenvendelser og 52 konkrete ansættelser. Samarbejdet 
har desuden medvirket direkte i flere af de 62 etablerede lærlinge- og elevaf-
taler hos FLC og underleverandører samt de 10 lærlinge- og uddannelsesafta-
ler hos FBC.  

Der er igangsat flere målrettede kursusaktiviteter for de ansatte hos FLC og 
underleverandører - typisk i form af korte opkvalificeringsforløb med fagligt 
eller alment indhold (fx værktøjskurser, anhug onsite, kloakforløb, epoxy, fag-
dansk og engelsk m.m.). En række konkrete kurser for ledige er allerede plan-
lagt i 2022 i samarbejde med JC Lolland og Guldborgsund og JRS:  

 10 dages for-forløb for ledige rettet mod Femern opgaverne  

 Montageforløb  

 Vagtforløb  

  Særligt tilrettelagt servicemedarbejderkursus for borgere på kanten af ar-
bejdsmarkedet.  

Derudover fortsætter div. kortvarige forløb på CELF i Maribo for allerede an-
satte på sitet. 

http://www.linkedin.com/company/femern-agency
https://www.lolland.dk/erhverv/femern-agency
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Samarbejdet med konsortier og virksomheder omfatter fortsat mulighed for 
støtte til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft samt vejledning omkring bo-
sætning. Workindenmark og EURES netværket indgår aktivt i dette rekrutte-
ringsberedskab og både ift. faglærte og højt kvalificeret arbejdskraft.  Wor-
kindenmark har en god dialog med HR afdelingen i FLC, som sikrer at aktuelle 
stillingsopslag lægges på Jobnet.dk, Workindenmark.dk og EURES portalen 
samt er at finde på relevante online EURES jobmesser. Der samarbejdes lige-
ledes med tyske Arbeits Agentur Lübeck og Interreg projektet RE-BAL ift. ar-
bejdskraft og uddannelse i hele Femern Bælt regionen. 

STAR – Lolland Femern samarbejde 

STARs samarbejde med Lolland Kommune/Femern Agency vil i 2022 have fo-
kus på følgende fem indsatsområder: 

Virksomhedsservice – afdækning af aktuel og fremtidig arbejdskraftefter-
spørgsel og opkvalificeringsbehov v/ fælles virksomhedsbesøg og dialog med 
konsortier og underleverandører til Femern. 

Leverancekæden af kandidater - udvikling af solide rekrutteringskanaler i 
samarbejdet med jobcentre, rekrutteringsfællesskaber, faglige organisationer 
og uddannelsescentre, f.eks. v/ regelmæssige møder/webinarer med informa-
tion om status på anlægsarbejderne og opfølgning på rekrutterings- og uddan-
nelsesaktiviteter. 

Opkvalificering i Job-VEU spor med udvikling af fælles målrettede almene 
og/eller fagspecifikke uddannelsespakker og kursusforløb for ledige og be-
skæftigede i samarbejde med brancheparter, skoler, jobcentre og rekrutte-
ringsfællesskaber (JRS som primær). 

Lærlinge aftaler – styrket rekrutteringssamarbejde med konsortier, virksom-
heder og skoler i samarbejde med UVM. 

Monitorering af indsatsen omkring Femern projektet – videreudvikling og drift 
af STARs model, som skal følge udviklingen i rekrutteringspotentialet, jobfor-
midlinger, lærlingeaftaler m.v. Modellen er udviklet i en testversion og præ-
senteres på det fælles RAR-formandskabs møde i maj 2022. 

I bilaget er et par billeder med indtryk af arbejdet på Femern.  

Bilag: 
Aktuelle fotos af Femern sitet, februar 2022 Femern A/S  
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7. Job-VEU 
c.  Opfølgning på pressesager 

Punkttype: 
Orientering 

Resume (sagen kort): 
Formandskabet har besluttet, at rådet skal orienteres om meldinger i medi-
erne om mangel på arbejdskraft.  

Der har i 2022 været pressesager om følgende virksomheder i RAR Sjælland: 

 Solrød Møbelsnedkeri 

 Kongskilde Industries 

Oversigt over pressesager og de lokale jobcentres håndtering fremgår af bila-
get. 

Indstilling: 
AMK Øst indstiller, at rådet tager orienteringen til efterretning. 

Konsekvenser: 
AMK Øst overvåger medierne som en del af STARs generelle virksomhedsser-
vice. Formålet er at sikre et effektivt og smidigt arbejdsmarked, hvor virksom-
heder, der har rekrutteringsproblemer, får hjælp fra beskæftigelsessystemet. 

Referat: 

Beslutning: 
Taget til efterretning. 

Bemærkninger: 
Ingen bemærkninger. 

Bilag: 
Presseovervågning 2022 i RAR Sjælland   
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8. Den regionale positivliste gældende fra 1. april 2022 

Punkttype: 
Beslutning 

Resume (sagen kort): 
Rådet skal godkende en ny positivliste gældende fra 1. april 2022. 

Rådet har på mødet den 8. februar besluttet 35 stillingsbetegnelser (se bilag), 
og AMK har med udgangspunkt i de stillingsbetegnelser gennemført en høring 
af relevante aktører ift. konkrete kurser. 

Høringen har resulteret i 338 unikke kurser fordelt på 34 stillingsbetegnelser. 
Der er ikke meldt kurser ind til stillingsbetegnelsen Folkeskolelærer. Her er der 
dog mulighed for at anvende kurser fra positivliste for RAR Hovedstaden. 

STAR arbejder på at gøre positivlister over kurser mere databaserede. Det in-
debærer bl.a., at AMK har sammenholdt data for anvendelse og effekt af AMK-
kurser med de kurser, der er indmeldt til den regionale positivliste af AMU-
skolerne.  

AMK har herefter frasorteret kurser med ingen eller meget lav anvendelse 
og/eller kurser med meget lav effekt. AMK har dog ikke frasorteret kurser, som 
er planlagt som VEU-forløb, kurser i regi af rekrutteringssamarbejderne eller 
VEU koordinationsgruppen. Her forventes kurserne således at blive anvendt. 

Samlet set betyder det, at 47 ud af 182 AMU-kurser er sorteret fra. 

Det endelige udkast til den regionale positivliste for RAR Sjælland kommer der-
med til at bestå af 291 unikke kurser. 

Indstilling: 
AMK indstiller at:  

 Rådet godkender positivlisten gældende fra 1. april 2022 bestående af 
291 unikke fagrettede kurser fordelt på 34 stillingsbetegnelser, herunder 
følgende almene kurser, som tages i forbindelse med et fagrettet kursus: 

- Dansk som andetsprog, basis f/i på op til 40 dage 
- Grundlæggende faglig regning 
- Grundlæggende faglig matematik 

 

 Rådet vurderer om viden hos rådets medlemmer giver anledning til at 
tilføje nogle af de frasorterede kurser til positivlisten. 

Konsekvenser: 
En fokuseret positivliste, der består af korte erhvervsrettede kurser, der er re-
levante i forhold til at opkvalificere ledige, og som styrker jobcentrenes mulig-
hed for at efterkomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft inden 
for områder med akut mangel på arbejdskraft. 
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Referat: 

Beslutning: 
Rådet godkendte indstillingen om de 291 fagrettede kurser på positivlisten pr. 
1. april 2022.  Der blev ikke tilføjet frasorterede kurser. 

Det blev aftalt, at AMK følger op ift. kurset ”Prøv dig selv af som ferievikar in-
den for social- og sundhedsområdet”, samt 5 svejsekurser der er anført under 
stillingsbetegnelsen murer.  

Bemærkninger: 
AMK oplyste, at listen er forsøgt gjort mere databaseret og kortere. Kurserne 
der foreslås frasorteret er AMU-kurser, som ikke har været anvendt, eller som 
ikke har haft effekt. Der frasorteres ikke kurser der er indmeldt af VEU-koordi-
nationsgruppen, JRS eller i forbindelse med VEU-projekter, idet disse kurser 
forventes anvendt. 

Rådet tilkendegav, at kurser på listen skal have en værdi og skal kunne gen-
nemføres, og at det er vigtigt med en prioriteret liste, som jobcentrene kan 
anvende til ledige. 

FH bemærkede, at et kursus som vikar på sosu-området ikke bør høre under 
stillingsbetegnelsen social- og sundhedsassistent med derimod under social- 
og sundhedshjælper, idet det kræver særlige forudsætninger at arbejde som 
assistent. 

Opfølgning fra AMK efter rådsmødet: 

Det private kursus ”Prøv dig selv af som ferievikar” er indmeldt af et jobcenter, 
og der er tale om et 6 ugers kursus, som omhandler emner som pleje og om-
sorg, rehabilitering, professionelle samtaleværktøjer, kriseintervention, en-
somhed, det gode pårørendesamarbejde mv. Kurset sættes kun på positivlisten 
under stillingsbetegnelsen social- og sundhedshjælper. 

De 5 svejsekursus, der er koblet til stillingsbetegnelsen murer, er indmeldt af en 
uddannelsesinstitution. Baggrunden er, at AMK i høringsskemaet har bedt om 
indmeldinger til kurser målrettet stillingsbetegnelsen murer, som opkvalifice-
rer bl.a. inden for Tig-svejsning. Årsagen er, at kompetenceordet Tig-svejsning 
er et af de kompetenceord, der oftest optræder i stillingsopslag vedr. en murer, 
jf. STARs Kompetenceværktøj. Svejsekurserne er efterfølgende flyttet fra stil-
lingsbetegnelsen murer til smed.  
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Sagsfremstilling: 
Rådet har på mødet den 8. februar 2022 besluttet hvilke stillingsbetegnelser, 
der skal ligge til grund for positivlisten.  

Rådet har besluttet 35 stillingsbetegnelser (se bilag), og AMK har med ud-
gangspunkt i de stillingsbetegnelser gennemført en høring af: 

 Uddannelsesinstitutioner ift. offentlig udbudte kurser 

 Jobcentre og a-kasser ift. privat udbudte kurser 

 Rådets VEU koordinationsgruppe ift. både offentlige og private kurser 

 JRS om kurser med henblik på fælleskøb 

Høringen har resulteret i 338 nikke kurser fordelt på 34 stillingsbetegnelser, 
herunder de almene kurser: 

- Dansk som andetsprog, basis F/I 
- Grundlæggende faglig regning 
- Grundlæggende faglig matematik 

AMK Øst anbefaler, at kurset Dansk som andetsprog, basis F/I knyttes til op-
kvalificering målrettet social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassi-
stent.  

AMK Øst anbefaler, at de grundlæggende kurser i faglig regning og matematik 
knyttes til opkvalificering målrettet struktør og rørlægger. 

Ifølge rådets principper er det muligt at integrere kurser i bl.a. jobforståelse og 
personlige og almene kompetencer, hvor det er relevant, og hvor det er en del 
af et fagrettet forløb. 

Data for anvendelse og effekt af kurser bruges til at opnå en fokuseret posi-
tivliste 

STAR arbejder på at gøre positivlister over kurser mere databaserede. Det in-
debærer bl.a., at AMK har sammenholdt data for anvendelse og effekt af AMK-
kurser med de kurser, der er indmeldt til den regionale positivliste af AMU-
skolerne.  

AMK har herefter frasorteret kurser med ingen eller meget lav anvendelse 
og/eller kurser med meget lav effekt.  

AMK har forinden frasorteringen lagt en kvalitativ vurdering ned over resulta-
tet af samkøring af data for anvendelse og effekt af AMU-kurser og bruttolisten 
af indmeldte kurser fra AMU-skolerne. I den kvalitative vurdering indgår viden 
om kurser og kursusforløb, som er planlagt som VEU-forløb, som er indmeldt 
via rekrutteringssamarbejderne eller VEU koordinationsgruppen. Baggrunden 
er, at disse kurser forventes at blive anvendt. 

Samlet set betyder det, at 47 ud af 182 AMU-kurser er sorteret fra. 

Det endelige udkast til den regionale positivliste for RAR Sjælland kommer der-
med til at bestå af 291 unikke kurser. 
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Ingen kursusforslag til en enkelt stillingsbetegnelse 

Der er ikke modtaget kursusforslag til stillingsbetegnelsen Folkeskolelærer. 
Stillingsbetegnelsen er dog dækket ind af kurser på udkastet til positivliste for 
RAR-Hovedstaden. Jobcentre og ledige kan gøre brug af kurser fra positivlister 
i tilstødende RAR-områder. 

Fra 1. januar 2021 er det muligt for de regionale arbejdsmarkedsråd at tilføje 
kurser på positivlisterne uden for de faste opdateringstidspunkter 1. april og 
1. oktober. Dermed kan rådet – hvis der på et senere tidspunkt opstår et kon-
kret og aktuelt behov for kurser målrettet fx ovenstående stillingsbetegnelser 
- tilføje disse kurser til listen. 

Fremstillingen af positivlisten 

I fremstillingen af positivlisten knyttes en stillingsbetegnelse til det enkelte 
kursus. Flere af kurserne kan imidlertid anvendes til opkvalificering målrettet 
flere stillingsbetegnelser. Fremstillingen øger ikke antallet af unikke kurser, 
mens den fysiske længde af positivlisten øges, da det samme unikke kursus kan 
fremgå flere gange.  

Koblingen mellem stillingsbetegnelser og kurser understøtter jobkonsulenter-
nes vejledningsopgave i jobcentre og a-kasser. 

Bilag: 
a) Udkast til positivliste for RAR Sjælland, gældende fra 1. april 2022 
b) Udkast til liste over AMU kurser, der er frasorteret positivlisten 
c) Liste over stillingsbetegnelser, der ligger til grund for positivlisten 
Rådets principper for den regionale positivliste, december 2021  
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9. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen  
a.  Status på indsats og resultater  

Punkttype: 
Drøftelse 

Resume (sagen kort): 
I april 2022 vil kommunerne for første gang blive vurderet i forhold til skærpet 
tilsyn som led i den politiske aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen, 
der trådte i kraft 1. januar 2019. Ministeren har i den forbindelse skrevet til 
alle landets kommuner i forhold til deres sandsynlighed for at blive omfattet 
af skærpet tilsyn. 

Skærpet tilsyn vil i 2022 kun omfatte jobcentrenes samtaler med borgerne, 
mens der er indført en særlig ”light-model” for jobcentrenes aktive tilbud som 
følge af Corona-nedlukningerne. 

Status på indsats og resultater i RAR Sjælland ift. skærpet tilsyn er, at:  

- 5 kommuner er inspirationskommuner, idet de både opfylder resultatmål 
og begge fokusmål (Greve, Holbæk, Ringsted, Sorø og Solrød). 

- 6 kommuner opfylder enten resultatmålet eller begge fokusmål og er der-
med ikke i risiko for skærpet tilsyn. 

- 6 kommuner opfylder hverken resultatmål eller fokusmål 2 om tilbud. 
(Lejre, Slagelse, Guldborgsund, Kalundborg, Køge og Faxe) og er dermed i 
risiko for skærpet tilsyn ”light”. 

Status for tidlig lovbunden indsats (ydelsesmodtagere har krav på mindst 4 
samtaler inden for de første 6 måneder på ydelsen) i RAR-Sjælland er, at: 

- 4 kommuner har tre måneder i træk mere end 20 % af en eller flere mål-
grupper (som oftest sygedagpengemodtagere), der ikke har fået mindst 4 
samtaler. 

Alle jobcentre, der har udfordringer med resultater og et eller begge fokusmål 
samt jobcentre, der ikke opfylder den tidlige lovbunde indsats for samtaler, 
tilbydes understøttende indsats fra AMK. 

Indstilling: 
AMK indstiller, at RAR drøfter opfølgningen på kommunerne. Drøftelsen kan 
fx munde ud i udpegning af særlige temaer og jobcenteroplæg på kommende 
RAR-møder. Det kan fx være oplæg fra en af inspirationskommunerne med 
henblik på at udbrede de gode eksempler.  

Konsekvenser: 
AMK vil indarbejde eventuelle temaer og jobcenteroplæg på kommende RAR-
møder. 
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Referat: 

Beslutning: 
Rådet besluttede at drøfte opfølgning ift. konkrete kommuner på næste møde, 
når status kendes. Evt. kan en kommune inviteres til et oplæg og en drøftelse 
med RAR. 

Bemærkninger: 
AMK oplyste, at det nu er første gang, tilsynsmodellen skal køre rigtigt. Der er 
ingen kommuner som pt. er i risiko for ”skærpet tilsyn”, men de seneste data 
afventes ift. hvilke kommuner, der evt. vil blive omfattet af ”skærpet tilsyn 
light”. Det kan blive færre end 6. RAR orienteres, når der foreligger data, og 
disse sendes ud. Det forventes at ske omkring 1. april. 

I forbindelse med rådets fokus på ”værdig sagsbehandling” vil AMK se på de 
nye beskæftigelsesplaner og interviewe nogle kommuner om, hvad de konkret 
gør i indsatsen. Resultatet samles i et baggrundsnotat til RAR til brug for en 
kommende temadrøftelse med kommunernes beskæftigelsesudvalg m.fl. på 
et seminar i efteråret (oktober). 

KKR: Kravet om 4 samtaler er uhensigtsmæssigt, idet fokus bør være på, hvad 
jobcentret vurderer er behovet for den enkelte ledige ift. at komme i job. Det 
er ikke redskabet, men udformningen af kravet, der er problemet. 

FH: Det er ikke kun et spørgsmål om rettidighed – det gode relationsarbejde 
er det vigtige. 

DA: Vi ved meget om, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen, og samtaler 
med de ledige virker. Og så kan man altid diskutere, hvad der er en god sam-
tale, og hvad der virker rigtigt godt. 

Regionsrådet: Der skal være føling med de ledige og en regelmæssig kontakt 
med dem. 

AMK: Job er det vigtigste, men det er ikke godt, hvis en ledig ikke har fået sam-
taler inden for 12 måneder. Når AMK taler med kommuner om udfordringer, 
handler det både om kvantitet og kvalitet – dvs. også om det konkrete indhold  
i samtalerne.  
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Sagsfremstilling: 
STAR har udviklet data, der dels giver kommunerne mulighed for løbende at 
følge indsats og resultater i deres kommune, dels skaber gennemsigtighed i, 
hvad der måles på fra centralt hold. Resultaterne måles via ministerens bench-
mark, mens indsatserne måles via to fokusmålinger. Fokusmålingerne opdate-
res hver måned og ministerens benchmark opdateres to gange om året. 

Status for RAR Sjælland på baggrund af data frem til november 2021 er, at: 

- 5 kommuner er inspirationskommuner 
- 6 kommuner er aktuelt ikke i risiko for skærpet tilsyn 
- 6 kommuner opfylder hverken resultatmål eller fokusmålet om tilbud. 

I kommuner, der ikke opfylder et/begge fokusmål er det som oftest sygedag-
pengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der mangler samtaler og/eller 
aktivt tilbud. 

STAR har desuden siden medio 2021 fuldt op på kommunernes efterlevelse af 
lovkravet om mindst 4 samtaler i den tidlig beskæftigelsesindsats (borgernes 
første 6 måneder på ydelsen). Arbejdsmarkedskontoret har i den forbindelse 
rettet skriftlig henvendelse til 4 kommuner i RAR-Sjælland, der tre måneder i 
træk har haft mere end 20 % i en eller flere målgrupper, der ikke har fået de 
lovpligtige 4 samtaler i de første 6 måneder. Der gøres status for udviklingen i 
disse kommuner seks måneder efter den skriftlige henvendelse. 

Arbejdsmarkedskontoret tilbyder alle kommuner, der har udfordringer med 
indsatsen (herunder kommuner i risiko for skærpet tilsyn og skærpet tilsyn 
light), at understøtte deres arbejde med at forbedre indsats og resultater.  

Ud over opfølgning på kommunernes indsats følger STAR også løbende op på 
indsatsen i det særlige a-kasse forsøg. Her ligger der også data på Jobindsats. 

Bilag: 
Ingen   
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9. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen 
b. Effekter af den virksomhedsrettede indsats  

Punkttype: 
Drøftelse 

Resume (sagen kort): 
Rådet får løbende en status for anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud og 
efterfølgende beskæftigelse. På grund af omlægning af data har det ikke været 
muligt for sagsudvalget at nå at drøfte jobeffektopgørelserne forud for RAR 
mødet, herunder at komme med evt. indstillinger til RAR. 

Hovedkonklusionerne er, at effekterne af den virksomhedsrettede indsats er 
højest for borgere, som har afsluttet et forløb med løntilskud, og at især bor-
gere visiteret til fleksjob og a-dagpengemodtagere har gavn af den virksom-
hedsrettede indsats. Jobeffekten er generelt høj inden for Industriområdet. 

Indstilling: 
AMK indstiller, at rådet drøfter status for anvendelsen af virksomhedsrettede 
tilbud (virksomhedspraktik og løntilskud) og efterfølgende beskæftigelse 3 må-
neder efter afsluttet virksomhedsforløb, herunder evt. opmærksomhedspunk-
ter. 

Konsekvenser: 
Virksomhedspraktikkerne og løntilskudsansættelserne skal medvirke til, at 
borgerne kommer ud på, eller rykker tættere på arbejdsmarkedet. 

Referat: 

Beslutning: 
Rådet tog status til efterretning. 

Bemærkninger: 
FH bemærkede, at der er eksempler på, at virksomhedspraktik gøres til et krav 
forud for en ansættelse, og det vil kunne give en høj effekt af redskabet på et 
lidt forkert grundlag.  
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Sagsfremstilling: 
Neden for gennemgås status for anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud og 
efterfølgende beskæftigelse 

Det skal bemærkes, at jobeffekterne er opgjort i perioden, hvor beskæftigel-
sesindsatsen ad flere omgange har været suspenderet pga. corona, og at dette 
kan have påvirket jobeffekterne. 

Højest effekt af løntilskud. Effekterne af den virksomhedsvendte indsats er hø-
jest for de borgere, som har afsluttet et forløb med løntilskud. 57 pct. af disse 
borgere er i beskæftigelse 3 måneder efter afslutningen af forløbet mod 23 
pct. af de borgere, som har afsluttet et virksomhedspraktikforløb.  

Det skal bemærkes, at der er langt flere virksomhedspraktikker (13.803) end 
løntilskudsansættelser (1.074). 

Privat ansættelse med løntilskud er højere end på det offentlige område. Ef-
fekten af privat løntilskud er højere end effekten af offentlig ansættelse med 
løntilskud. Andelen af borgere, som er i beskæftigelse 3 måneder efter afslut-
ningen af en privat ansættelse med løntilskud er således 57 pct. mod 54 pct. 
efter offentlig ansættelse med løntilskud. 

Effekten af offentlig virksomhedspraktik er lidt højere end effekten af privat 
virksomhedspraktik. 26 pct.af borgerne i offentlig virksomhedspraktik er i be-
skæftigelse 3 måneder efter afslutningen af forløbet mod 22 pct. af borgerne, 
som har afsluttet en privat ansættelse med virksomhedspraktik.  

Jobeffekten er højest for borgere tæt på arbejdsmarkedet. For både virksom-
hedspraktik og løntilskud gælder, at effekten af disse redskaber er højest for 
målgrupper tættest på arbejdsmarkedet og lavest for målgrupper, som befin-
der sig længere væk.  

Særlig høj effekt for borgere visiteret til fleksjob og a-dagpengemodtagere. For 
både virksomhedspraktik og løntilskud gælder, at effekten af disse redskaber 
er høj for a-dagpengemodtagere og lavere for målgrupper, som befinder sig 
længere væk.  

For virksomhedspraktik gælder, at særligt borgere visiteret til fleksjob (ledig-
hedsydelsesmodtagere) samt a-dagpenge- og sygedagpengemodtagere har 
gavn af tilbud om virksomhedspraktik. 38 pct. af modtagerne af ledigheds-
ydelse er således i beskæftigelse 3 måneder efter afslutningen af forløbet, 
mens andelen i beskæftigelse for a-dagpenge- og sygedagpengemodtagere lig-
ger på henholdsvis 37 pct. og 33 pct. Lavest er effekten for personer i ressour-
ceforløb (8 pct.). For løntilskud spænder effekten fra 65 pct. for a-dagpenge-
modtagere til 26 pct. for sygedagpengemodtagere.  

Samme tendens gør sig gældende for kontanthjælpsmodtagere i virksomheds-
praktik. 28 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere er i beskæftigelse 3 
måneder efter afslutningen af et forløb i virksomhedspraktik mod 20 pct. af de 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 
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Forskellen er mindre for løntilskud, hvor 57 pct. af de jobparate kontanthjælps-
modtagere er i beskæftigelse 3 måneder efter et afsluttet forløb mod 54 pct. 
af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det skal bemærkes, at for-
skellen i jobeffekter kan være udtryk for en tendens, hvor lønskud i højere grad 
tilbydes målgrupper tæt på arbejdsmarkedet, mens virksomhedspraktik i hø-
jere grad tilbydes målgrupper længere væk fra arbejdsmarkedet. Og hvor virk-
somhedspraktikken også kan have et afklarende formål. 

Relativ høj effekt inden for industriområdet. For både virksomhedspraktikfor-
løb og løntilskudsansættelser er jobeffekten relativt høj inden for industriom-
rådet. Derudover er effekten af virksomhedspraktik høj inden for Finansiering 
og forsikring samt transportområdet og effekten af løntilskud høj inden for 
Landbrug, skovbrug og fiskeri samt Videnservice. 

Bilag:  
Status for anvendelsen af virksomhedsrette tilbud (virksomhedspraktik og løn-
tilskud) og efterfølgende beskæftigelse, RAR Sjælland, 3. kvartal 2020 - 2. kvar-
tal 2021 fordelt på hhv. virksomhedspraktik og løntilskud (offentlig og privat), 
ydelsesgrupper, målgrupper samt brancher.  
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10. Samarbejdsaftale med Region Sjælland om høring af RAR vedr. socialfondspro-
jekter  

Punkttype: 
Beslutning 

Resume (sagen kort): 
I programmet for Den Europæiske Socialfond 2021-2027 er der afsat 20% af 
de samlede midler til at styrke ungdomsuddannelseslandskabet i de danske 
regioner som supplement til de udviklingsmidler, der i øvrigt afsættes til ud-
dannelsesområdet. Region Sjælland har indstillingsret på i alt 53,8 mio. kr. 

Det er lovbestemt, at RAR skal høres i forbindelse med udmøntningen af den 
regionale del af socialfondsmidlerne, og regionerne har ansvaret for at ind-
drage de enkelte RAR i den regionale proces for behandling af ansøgninger.  

På den baggrund har Region Sjælland udarbejdet udkast til samarbejdsaftale 
mellem RAR Sjælland og Region Sjælland. 

Indstilling: 
Formandskabet indstiller til RAR at: 

 Samarbejdsaftalen godkendes. 

 Kompetencen til at svare på de konkrete høringer delegeres til formand-
skabet. Rådet vil løbende blive orienteret om dette. 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 

Beslutning: 
Rådet godkendte samarbejdsaftalen, og bemyndigede formandskabet til at 
give høringssvar. RAR orienteres løbende -  og inddrages når det vurderes nød-
vendigt. 

Bemærkninger: 
Rådet bemærkede, at aftalen kan sikre et regionalt arbejdsmarkedspolitisk 
perspektiv i projekterne. Der var enighed om, at det er 3 gode indsatsområder, 
der er defineret i Regionens udviklingsstrategi.  
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Sagsfremstilling: 
Samarbejdsaftalen fastlægger processen omkring høringen af RAR Sjælland i 
forbindelse med ansøgningsrunder til socialfondsmidler i programperioden 
2021-2027. 

I Region Sjælland har man i den Regionale Udviklingsstrategi defineret 3 ind-
satsområder: 

- Flere unge skal tage deres uddannelse i Region Sjælland 
- Flere unge skal have en ungdomsuddannelse 
- Arbejdsstyrken skal have de rette kompetencer 

De tre indsatsområder flugter fint med RARs særlige fokus på ungeindsatsen. 

Der lægges i aftalen op til, at RAR Sjælland høres tidligt i processen. Det vil ske 
i forbindelse med den strategiske prioritering af socialfondsmidlerne ved 
calls/annoncering efter ansøgninger. Høringen skal sikre, at RAR bidrager med 
fokus på det beskæftigelsespolitiske herunder mangel på arbejdskraft m.v.   

RAR Sjælland forpligter sig til at afgive høringssvar på høringsmateriale frem-
sendt af Region Sjælland.  

Aftalen træder i kraft på underskrivningstidspunktet og er gældende frem til 
Socialfondsprogrammets afslutning 2027. Aftalerne sendes til Beskæftigelses-
ministeriet, Erhvervsministeriet og Danske Regioner til orientering. 

AMK Øst foreslår, at kompetencen til at svare på de konkrete høringer delege-
res til formandskabet. Formandskabet kan dog inddrage RAR, hvis der vurde-
res at være behov herfor.  

Bilag: 
”Samarbejdsaftale om ansøgningsrunder på udvikling af Socialfondsprojekter 
i region Sjælland”, af 11. februar 2022  
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11. Kommende møder og drøftelser i RAR 

Punkttype: 
Orientering 

Resume (sagen kort): 
RAR drøfter løbende planen for de kommende rådsmøder og træffer beslut-
ning om emner for rådets temadrøftelser.  

Næste møde i RAR Sjælland er det konstituerende møde i det nye RAR, som 
afholdes mandag den 27. juni 2022 kl. 13-16. 

På rådsmødet den 8. februar foreslog rådet, at der afholdes en introduktions-
dag for det nye RAR. Formandskabet foreslår, at der gives en kort introduktion 
på det konstituerende møde i juni, som følges op med en samlet introduktion 
for medlemmer, suppleanter og baggrundssekretariater i sammenhæng med 
det ordinære rådsmøde i september. AMK aftaler den nærmere planlægning 
med det nye formandskab. 

Forslag til datoer for rådsmøder m.v. i resten af 2022 samt emner til temaer 
fra det afgående RAR sættes på dagsordenen i juni til beslutning i det nye råd. 

Vedlagte mødeplan (bilag) er derfor med forbehold for det nye RARs beslut-
ninger. 

Indstilling: 
Til efterretning 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 

Beslutning: 
Taget til efterretning. 

Bemærkninger: 
Der blev peget på  unge  som  et muligt  emne for en  temadrøftelse i det 
kommende RAR.  



Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland 

Referat af RAR-møde den 22. marts 2022 

 

J.nr. 22/01738  40 
 
 

Sagsfremstilling: 
Rådet forelægges på hvert møde en oversigt over kommende møder. AMK ud-
arbejder dagsordenen i overensstemmelse med rådets beslutninger. Ud over 
de faste emner i årshjulet kan RAR planlægge temadrøftelser af aktuelle em-
ner. Rådet har aftalt, at det besluttes fra gang til gang, hvad der er aktuelt at 
tage op som temadrøftelse. 

I indeværende rådsperiode har RAR følgende faste punkter på dagsordenen til 
rådsmøder:  

 Opfølgning på strategi- og handlingsplanen  

  Nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet 

 Status for VEU-indsatsen 

 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen  

  Status på Femern-aktiviteter. 

Til ordinære rådsmøder er afsat op til 3 timer, således at der er plads til rådets 
temadrøftelser m.v.  

Rådets aktuelle liste (ikke-prioriteret rækkefølge) med emner til kommende 
temadrøftelser:  

 A-kasseforsøget  

 Handicapindsatsen i kommunerne 

 Jobcentrenes arbejde med brug af de regionale uddannelsesmidler 

 Nærhedsreformen 

 Rekrutteringsservice og de forskellige netværk 

 Samarbejdet med Region Sjælland om socialfondsmidlerne (Socialfonden 
Plus) 

 Samspillet mellem erhvervs- uddannelses- og beskæftigelsesområdet, her-
under klyngesamarbejde på erhvervsområdet 

 Støttet beskæftigelse på arbejdsmarkedet – anvendelse, effekter m.m. 

 Økonomi/strategi i kommunernes indsats”. 

Bilag: 
Foreløbig mødeplan 2022 for RAR Sjælland, inkl. møder i formandskab og ud-
valg  
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12. Orientering fra sagsudvalget 

Punkttype: 
Orientering 

Resume (sagen kort): 
Sagsudvalget orienterer på hvert rådsmøde om udvalgets arbejde. Denne sta-
tus omhandler behandlede sager i 2022. 

Opholds- og arbejdstilladelser: 1 anmodning er modtaget. 

Samfundstjeneste: 1 godkendelse. 

Varslingspuljesager: Ingen ansøgninger. 

Varslingssager: 2 varslingssager med hhv. 44 varslede og 50 opsagte. 

Nytteindsats - Dispensation fra rimelighedskravet: Jobcenter Greve og Jobcen-
ter Næstved er bevilget forlængelse af dispensation fra rimelighedskravet i 2 
år.  

På sagsudvalgets seneste møde drøftede udvalget rammer/anbefalinger i for-
bindelse med udvalgets arbejde, som kan videregives til det nye RAR og et evt. 
sagsudvalg. Anbefalingerne er samlet i en oversigt, som også vedlægges her til 
RARs orientering. 

Generelt er anbefalingen, at den nuværende praksis fortsættes, herunder at 
der nedsættes et sagsudvalg, når det nye RAR konstitueres.  

Indstilling: 
AMK indstiller, at rådet tager orienteringen til efterretning. 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 

Beslutning: 
Taget til efterretning. 

Bemærkninger: 
Sagsudvalgets formand bemærkede, at opgaveoversigten er et godt grundlag 
som forberedelse for medlemmer af et evt. nyt sagsudvalg. 

Bilag: 
Oversigtsskema: Sagsudvalget - nuværende rammer og anbefalinger til det vi-
dere arbejde  
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13. Eventuelt 

Punkttype: 
- 

Resume (sagen kort): 
- 

Indstilling: 
- 

Konsekvenser: 
- 

Referat: 

Beslutning: 
- 

Bemærkninger: 
Formanden takkede det afgående råd for indsatsen. 

Der blev taget et billede af det afgående råd til nyhedsbrevet efter rådsmødet.  
De tilstedeværende var indforståede med, at billedet blev taget og bringes i 
nyhedsbrevet.  
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Deltagere: 

Dansk Arbejdsgiverforening  
Emil Rosenkrands Irgens 
Johnny Streit 
Jørgen Bang-Petersen 
Henriette Refdahl 
Susanne Wael Larsen 

Fagbevægelsens Hovedorganisation 
Annette Elvensø 
Henrik Tonnesen 
Rie May Hansen 
Rikke Kristensen 
Tina Pedersen 

Akademikernes Centralorganisation  
Helle Idland 

Lederne  
Jesper Hedegaard Webbe 

Kommunekontaktrådet for Sjælland  
Vibeke Grave 

Danske Handicaporganisationer  
- 

Regionsrådet Region Sjælland 
Jan Hendeliowitz 

 Tilforordnede 
Michael Bang, VEU-området 
Line Fossing Riel, Erhvervshus Sjælland 

Fra AMK Øst 
Jakob Heltoft, arbejdsmarkedsdirektør 
Susanne Hansen, arbejdsmarkedschef  
Helle Klein (ref.) 
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