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1. RAR’s interne forhold 

- 1.1. Dagorden for dagens møde (B) 

Sagen kort: Rådet skal ved mødestart godkende dagsorden.  

Indstilling: Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen. 

Beslutning:  Rådet godkendte dagsordenen som indstillet.   

Sagsfremstilling: Der er sket justering af Rådets sammensætning. Kirsten Hvid Schmidt, Dorthe Hind-

borg og Keld Hvalsø er udtrådt. I deres sted - som repræsentanter for Lederne - er 

indtrådt Bente Fisker som Rådsmedlem. Lone Norlander Smith er nyt rådsmedlem 

for kommunerne og Flemming Hansen er ny suppleant for FH.  

 Mødet holdes virtuelt og er som en konsekvens afkortet til maksimalt to timer. Rådet 

har på mødet særligt fokus på samspil med regionen om udmøntning af socialfonds-

midler, indsats rettet mod mangel på kvalificeret arbejdskraft – herunder Rådets nye 

mangelrettede opgave samt Rådets branchefokus og positivliste for den regionale 

uddannelsespulje. Desuden drøfter Rådet pejlemærker fra kommunernes beskæfti-

gelsesplaner mv.  

 Sekretariatets opfølgningsark (bilag 1.1) samler beslutningsrettet hovedpunkterne 

fra seneste Rådsmøde. Arket er brugt som indspil til denne dagsorden. 

Bilag: Bilag 1.1. – Opfølgningsark efter seneste Rådsmøde. 

- 1.2. Referater (O) 

Sagen kort: Referater fra seneste Råds- og Formandskabsmøder fremlægges til orientering. 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at Rådet tager referaterne til efterretning.  

Beslutning: Rådet tog referaterne til efterretning.  

Sagsfremstilling: Referat af Rådets møde den 23. november 2021 er offentliggjort på Rådets  

hjemmeside:  

Bilag:  Bilag 1.2 - Referat af Formandskabsmødet den 16. december 2021  

- 1.3. Rådets aktiviteter i 2022 (O) 

Sagen kort: Rådet kigger frem mod kommende aktiviteter og arrangementer i RAR-regi. 

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

Beslutning: Rådet drøftede forslag med udgangspunkt i sagsfremstillingen. Rådet besluttede, at 
STAR-direktionen inviteres med til et Rådsmøde når det nye Råd træder til.  

Sagsfremstilling:  A) Rådets strategi og tiltag på web. Rådet har på seneste møder fastlagt en række 
indsatser, som søges igangsat i den resterende del af Rådsperioden, og som kan over-
drages til det nye RAR. Aktiviteter sættes løbende i værk, og der inviteres til samspil 

https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/om-rar-oestjylland/moeder/
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om løsninger. Sekretariatet opdaterer endvidere løbende overblik over modelprojek-
ter på Rådets hjemmeside: 

B) Temaer og emner for Rådsmøder i 2022. Formandskabet har drøftet temaer for 
kommende møder. Nedenfor findes en opsamling på emner, som kan bringes i spil. 
Der er et Rådsmøde tilbage i indeværende Rådsperiode. På martsmødet, som er det 
sidste i indeværende Rådsperioden, vil der være fokus på opsamling på indsats og 
resultater med henblik på overlevering til det kommende Råd.  
 
Dagsordensemner i spil til kommende Rådsmøder: 
 Besøg af STAR-direktionen - skulle have været tema til nærværende møde udsky-

des til efter det nye RAR er konstitueret og efterfølgende har strategiseminar.  
 Ledig østeuropæisk arbejdskraft – indsatser rettet mod tilbagevenden til arbejds-

markedet.  
 Udmøntning af EU’s socialfondsmidler i samspil med Region Midtjylland 
 Unge – videre initiativer i samspil med KKR og Region Midtjylland  
 STARs understøttelse af kommunal virksomhedsservice – jobordrer. I den under-

støttende virksomhedsindsats, vil der blive offentliggjort data på jobcentrenes 
jobordrer. De første målinger forventes offentliggjort ultimo februar. Til martsmø-
det kan RAR se eksempler på målingerne. Emnet er tilmed relevant til møde med 
kommunernes udvalg. 

• Opfølgning på kommunernes indsats – LAB, task-force mv. (D) Øge Rådets indsigt 
og mulighed for at støtte op og kvalificere egen indsats og udpege potentialer for 
fælles fokus og tiltag. 

 Integrationsborgere som arbejdskraftressource (D) 
 
Årshjul 2022: Løbende overblik over Rådets arbejde og initiativer præsenteres for 
Rådet på alle Rådsmøder via årshjul. Rådet kan fremføre ønsker om emner, der skal 
have særligt fokus på årets møder.   

Bilag: Bilag 1.3 – Årshjul 2022   
   

2. Rette kvalifikationer til virksomhedernes behov i rette tid 

- 2.1. Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og RAR Østjylland og RAR Vestjylland ved 
udmøntning af uddannelsesmidler fra Den Europæiske Socialfond (B) 

Sagen kort: RAR skal tage stilling til en ny samarbejdsaftale med Region Midtjylland om at RAR 
høres i forbindelse med udmøntning af socialfondsmidler. Regeringen har besluttet, at 
regionerne kan indstille 20 pct. af EU’s Socialfondsmidler 2021-2027 for at styrke regi-
onernes arbejde med ungdomsuddannelser. Det er lovbestemt, at RAR skal høres ved 
udmøntning af midlerne. Regionsråd Midtjylland ønsker derfor at indgå en samar-
bejdsaftale med RAR Østjylland og RAR Vestjylland. Sekretariatet og Region Midtjyl-
land har udarbejdet udkast til aftalen, der vedlægges som bilag. Kontorchef Henrik 
Lodberg, Region Midtjylland, giver på mødet en orientering og deltager i drøftelsen 
med RAR om det foreliggende udkast til samarbejdsaftale.   

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at RAR:  

a. Godkender samarbejdsaftalen med Region Midtjylland 

file://///PROD.sitad.dk/dfs/cu2823/Enheder/AMK_M_N_JYLLAND/RAR/3.%20RAR%20Østjylland/1.%20Møder/2022/2022-01-25/Udsendt/RAR%20Østjylland%20arbejde%20med%20jobrettet%20voksen-%20og%20efteruddannelse%20(rar-bm.dk)
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b. Bemyndiger formandskabet til at svare på høringerne, hvis svarfristen ligger in-
den et ordinært RAR-møde  

 
Beslutning: Rådet godkendte samarbejdsaftalen med Region Midtjylland og bemyndigede sags-

udvalget til at svare på høringerne, hvis svarfristen ligger inden et ordinært RAR-
møde.  

 Rådet bakkede op om samspil med Region Midtjylland og bemærkede hertil, at 
Overgange mellem folkeskole og erhvervsskole kan styrkes bl.a. gennem bedre vej-
ledning og inkluderende uddannelsesmiljøer samt bedre koordinering mellem sy-
stemerne. Flere gode initiativer er igangsat, som Rådet ønskede at samarbejde om. 
Temaer for indsatser sendes i høring ved RAR snarest muligt.   

 Region Midtjyllands slides sendes ud til Rådet.  

Sagsfremstilling: Den regionale del af EU's socialfondsmidler på 20 % i programperioden 2021-2027 
udgør i alt nationalt 170,9 mio. kr. Det svarer til, at Region Midtjylland får indstil-
lingsret til 29,3 mio. kr. fra socialfonden. Socialfondsmidlerne skal i perioden medfi-
nansieres med 60% danske midler. Det samlede budget for socialfondsbevillingerne 
i Region Midtjylland vil derfor i perioden være på 73,3 mio. kr. 

 Den regionale del af socialfondsprogrammet har to indsatsområder: 

 Kompetencer til alle: 
 1. Bæredygtighed og grønne kompetencer 
 2. STEM 
 3. Flere faglærte 
 4. Fleksible uddannelses- og læringsformer, udvikling af uddannelsesformater, di-

daktik, fag og nye fagkombinationer mv. 
  
 Uddannelse til alle: 
 1. God uddannelsesdækning i hele regionen. 
 2. Attraktive uddannelsesmiljøer, fastholdelse, trivsel og sundhed 
 3. Ugunstigt stillede grupper, herunder FGU og livslang læring 
 
 Indhold i samarbejdsaftale 
 Sekretariatet har været i dialog med Region Midtjylland om at udarbejde en samar-

bejdsaftale. Aftalen beskriver parternes strategiske afsæt samt rammerne for hø-
ring af arbejdsmarkedsrådene i forbindelse med annoncering og udmøntning. Afta-
len er vedlagt som bilag.  

 Aftalen indeholder blandt andet et afsnit om Region Midtjyllands politiske mål og fo-
kusområder og et afsnit om de strategiske afsæt hos RAR Østjylland og RAR Vestjyl-
land, der peger ind i samspillet om kompetencer til alle og uddannelse til alle. Her 
fremhæves det:  

- at sikre virksomheder kvalificeret arbejdskraft 
- at øge arbejdsstyrkens kapacitet og virksomhedernes rekrutteringsgrundlag 
- at operere med uddannelse og efteruddannelse som et væsentligt redskab til at 

sikre virksomhedernes rekrutteringsgrundlag 
- at sikre navnlig unge uden uddannelse og voksne med beskeden skolegang rele-

vant erhvervskompetence 

 



 Referat - RAR Østjyllands møde den 25. januar 2022  

  7 
 

 Endelig nævner aftalen tre aktuelle koordinations- og samarbejdsområder mellem re-
gion og RAR: 

- Fælles ambition på ungeområdet 
- Socialfond Plus 
- Analysesamarbejde 

 
 Organisering af samarbejdet 
 De regionale arbejdsmarkedsråd skal høres om udmøntningen af den regionale del 

af socialfondsmidlerne, så man sikrer en koordineret indsats med opbakning fra ar-
bejdsmarkedets parter. RAR skal høres to gange ved hver udmøntning: en vedr. an-
søgningsmaterialet og en i forbindelse med indkomne ansøgninger.  

 Region Midtjylland forventer 3-4 annonceringer i hele programperioden. Der er 
planlagt en annoncerings- og høringsproces med ansøgningsfrist på 8 uger og hø-
ringsfrister om annoncering og indkomne ansøgninger på 2 uger. Det kan være van-
skeligt at få svarfristerne i høringsperioderne til at passe med RAR-møderne. Sekre-
tariatet anbefaler derfor, at RAR, i de tilfælde hvor det ikke er muligt at behandle 
svaret på et ordinært møde, bemyndiger formandskabet til at svare. RAR får da en 
orientering på næstkommende møde.   

Videre proces  Aftalen skal indgås inden første udmøntning af midlerne. Aftalen bliver i øjeblikket be-
handlet i Region Midtjylland og i RAR Østjylland og RAR Vestjylland.  

 Region Midtjylland udmønter socialfondsmidlerne 2-3 gange i programperioden. Før-
ste annoncering forventes i februar 2022. 

Bilag:  Bilag 2.1. Samarbejdsaftale med RAR Østjylland og RAR Vestjylland  
 

- 2.2.   RAR’s udpegning af fokusområder for VEU-indsatsen (B) 

Sagen kort: Rådet udpeger årligt – på januar møderne – fokusområder for VEU-indsatsen. Rådet 
skal beslutte, om de nuværende fokusområder skal videreføres, eller om der skal ud-
peges nye/supplerende fokusområder. De aktuelle fokusområder for VEU-indsatsen 
er Bygge og anlæg, Industri, Salg og SOSU.  

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at RAR viderefører de nuværende fokusområder i den reste-
rende del af rådsperioden med henblik på, at det nytiltrådte råd kan træffe beslut-
ning om brancheområder. 

Beslutning: RAR besluttede at videreføre de nuværende fokusområder i den resterende del af 
rådsperioden med henblik på, at det nytiltrådte råd kan træffe beslutning om bran-
cheområder. 

Sagsfremstilling: Rådets VEU-koordinatorer har i 2021 fokuseret indsatsen inden for brancherne/om-
råderne Bygge og anlæg, Industri, Salg (branchen Handel) og SOSU-området (bran-
chen Sundhed og socialvæsen). Brancherne Bygge og anlæg, Industri, Handel samt 
Sundhed og socialvæsen dækker 54% af beskæftigelsen i Østjylland. 

Jævnfør den seneste rekrutteringssurvey fra december 2021 er den forgæves rekrut-
teringsrater inden for brancherne: 51% for Bygge og anlæg, 37% for Industri, 37% for 
Sundhed og socialvæsen og 32% for Handel. Gennemsnittet for alle brancher er en 
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forgæves rekrutteringsrate på 33%. De aktuelle fokusområder er således fortsat om-
råder, hvor der er behov for at opkvalificere ledige og beskæftigede med henblik på 
at afhjælpe rekrutteringsudfordringer i østjyske virksomheder. Samtidig vurderer 
VEU-koordinatorerne, at der inden for de aktuelle indsatsområder er igangværende 
aktiviteter, som skal understøttes i den kommende tid, samt muligheder for at iværk-
sætte nye indsatser. 

Af den seneste rekrutteringssurvey fremgår det endvidere, at der er høje forgæves 
rekrutteringsrater inden for brancherne Hoteller og restauranter (51%) og Transport 
(39%). Rådet kan eventuelt øge fokus på disse brancheområder gennem det nye man-
gelinitiativ, som beskrives under dagsordenspunktet om mangelinitiativet. 

Videre proces: VEU-koordinatorerne iværksætter indsats inden for de områder, som udpeges af 
RAR, og sekretariatet holder løbende RAR orienteres om indsatsen på de udpegede 
områder. Såfremt Rådet følger sekretariatets indstilling, vil det nytiltrådte råd blive 
forelagt en beslutningssag i forhold til indsatsområder i andet halvår 2022.  

Bilag: STAR’s rekrutteringssurvey, december 2021:  
 
 

- 2.3.  Brancherettet mangelindsats og valg af fokus for Rådets nye opgave (oplæg + D)   

Sagen kort: I forbindelse med trepartsaftale om mangel på arbejdskraft blev det blandt andet be-
sluttet at afsætte 5 mio. årligt i 2022 og 2023, som RAR kan anvende til at iværksætte 
indsatser målrettet brancher, der her og nu efterspørger arbejdskraft. Midlerne ud-
møntes ved ansættelse af rekrutteringskonsulenter i arbejdsmarkedskontorerne – 
heraf to i AMK Midt-Nord. Indsatserne supplerer VEU-indsatsen og tilfører et øget fo-
kus på at afhjælpe rekrutteringsudfordringer på den korte bane. RAR skal udpege bran-
cher, hvor der skal iværksættes indsatser. 

  Indstilling:                     Sekretariatet indstiller, at RAR drøfter den aktuelle rekrutteringssituation og udpeger 
brancher, hvor mangelinitiativet skal fokuseres i første halvår 2022. På baggrund af 
drøftelse foreslår Formandskabet, at mangelinitiativet fokuserer på brancherne 
Transport samt Sundhed og socialvæsen. 

 
Beslutning: Rådet besluttede, at mangelinitiativet fokuserer på brancherne; Hotel og restauration, 

Transport samt Sundhed og socialvæsen. Der gøres status – og udpeges retning når 
nyt råd træder til i juni. Rådet besluttede, at der på marts-mødet gives en opsamling 
på det foreløbige arbejde med mangelinitiativerne. 

 I forbindelse med drøftelserne bemærkede Rådet følgende:  

- Borgere uden beskæftigelse udgør et arbejdskraftpotentiale. Der er muligheder 
for at bringe flere målgrupper i spil. Herunder borgere med handicap og unge. Kan 
ansættelser gøres mere fleksible og indsatser mere håndholdte? At bringe flere 
målgrupper i spil kan i visse situationer være et alternativ til udenlandsk arbejds-
kraft. I forhold til unge spurgte Rådet ind til om der kan etableres flere praktikfor-
løb for unge inden for brancher med mangel med henblik på at skabe interesse  

- Bedre samspil med aktøerne som jobcentre og virksomheder for at nå i mål. Mål-
rettede indsatser.  

https://star.dk/media/19208/rekrutteringssurvey-december-2021.pdf
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Sagsfremstilling:  AMK giver en introduktion til mangelinitiativet og den aktuelle mangelsituation. Punk-
tet indledes med et overblik over, hvordan opgaven supplerer den eksisterende ind-
sats. Under punktet deltager de nyansatte rekrutteringskonsulenter Lise Poulsen og 
Sirwa Palani-Jafi, der får ansvar for de RAR-udpegede initiativer. 

Beskæftigelsen i Østjylland er med 405.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere den 
højeste nogensinde. Alene det seneste år er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 
17.000 fuldtidspersoner. Samtidig er ledigheden målt i november måned faldet til et 
niveau på cirka 12.300 fuldtidspersoner, hvilket er det laveste antal siden 2008. Det 
seneste år er ledigheden faldet med 8.100 fuldtidspersoner, og ledigheden er cirka 
4.800 under niveauet før COVID-19. 

Den stigende beskæftigelse og faldende ledighed indebærer, at virksomheder inden 
for en række brancher har vanskeligt ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. I den 
seneste rekrutteringssurvey fra december 2021 er den forgæves rekrutteringsrate i 
Østjylland 33%. Det svarer til 26.500 forgæves rekrutteringer over en periode på seks 
måneder. Heraf bliver godt halvdelen ikke besat, mens knap halvdelen besættes med 
en profil, der ikke har alle de ønskede kompetencer (substitution).  

Med en forgæves rekrutteringsrate på 33% - hvilket er den højest målte siden 2007 – 
er mange brancher udfordret af rekrutteringsvanskeligheder, men der er brancher, 
hvor rekrutteringsudfordringerne er særligt udtalte. Sekretariatet vurderer, at Rådets 
indsats vil have størst effekt, hvis Rådet udpeger to brancheområder, som rekrutte-
ringskonsulenterne har fokus på i første halvår 2022.  

Mangelinitiativet er en selvstændig indsats, som i højere grad end VEU-indsatsen, fo-
kuserer på rekrutteringsudfordringer på den helt korte bane. Rekrutteringskonsulen-
terne vil dog samarbejde tæt med VEU-koordinatorerne, således at rekrutteringskon-
sulenterne kan blive involveret i akutte rekrutteringsudfordringer på et VEU-indsats-
område, og at VEU-koordinatorerne tilsvarende kan igangsætte opkvalificeringsaktivi-
teter, hvis rekrutteringskonsulenterne i deres arbejde afdækker et sådant behov hos 
virksomhederne. 

Jævnfør den seneste rekrutteringssurvey fra december 2021 ses de største rekrutte-
ringsudfordringer – i nævnte rækkefølge – inden for brancherne; Hoteller og restau-
ranter, Bygge og anlæg, Transport, Industri, Sundhed og socialvæsen samt Handel. Rå-
det har allerede fokus på de områderne Bygge og anlæg, Industri, Sundhed og social-
væsen (SOSU) og Handel (salg), da de er udpeget som VEU-indsatsområder. Bran-
cherne Hoteller og restauranter samt Transport er ikke udpeget som VEU-indsatsom-
råder. 

Med henblik på at kvalificere grundlaget for Rådets udpegning af fokusområder for 
mangelinitiativet gives i det følgende et kort oprids af de væsentligste data vedrørende 
rekrutteringssituationen inden for de brancher, der har den højeste andel forgæves 
rekrutteringer. 

Hoteller og restauranter 
Den forgæves rekrutteringsrate inden for branchen Hoteller og restauranter er 51% i 
Østjylland. Der er flest forgæves rekrutteringer efter stillingsbetegnelserne kok og tje-
ner. Sammenlagt er der godt 1.500 forgæves rekrutteringer på de to stillingsbetegnel-
ser. Ligeledes kan stillingsbetegnelsen rengøringsassistent være relevant i forhold til 
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branchen. Stillingsbetegnelsen har 1.640 forgæves rekrutteringer. Det høje antal for-
gæves rekrutteringer efter rengøringsassistenter kan give anledning til, at indsatsen 
udvides til at omfatte virksomheder inden for branchen ’Rejsebureau, rengøring og 
anden operationel service’. 
 
Bygge og anlæg 
Den forgæves rekrutteringsrate inden for branchen Bygge og anlæg er 51%. Der er flest 
forgæves rekrutteringer på stillingsbetegnelserne tømrer, maskinfører, elektriker og 
bygningsmaler – sammenlagt 2.100 forgæves rekrutteringer. 
 
Transport 
Den forgæves rekrutteringsrate inden for branchen Transport er 39%. Der er flest for-
gæves rekrutteringer på stillingsbetegnelserne chauffør, lager- og logistikmedarbejder 
samt buschauffør. Sammenlagt er der 3.300 forgæves rekrutteringer på de tre stillings-
betegnelser. 
 
Industri 
Den forgæves rekrutteringsrate inden for branchen Industri er 37%. De fleste forgæves 
rekrutteringer er på stillingsbetegnelser relateret til metalindustrien. Sammenlagt er 
der 1.000 forgæves rekrutteringer på stillingsbetegnelserne CNC-operatør, industri-
tekniker, klejnsmed og mekaniker. 
 
Sundhed og socialvæsen 
Den forgæves rekrutteringsrate inden for branchen Sundhed og socialvæsen er 33%. 
De forgæves rekrutteringer er særligt udtalte på stillingsbetegnelserne social- og sund-
hedsassistent, social- og sundhedshjælper samt sygeplejerske. Sammenlagt er antallet 
af forgæves rekrutteringer på de tre stillingsbetegnelser 3.800. 

 
Handel 
Den forgæves rekrutteringsrate inden for branchen Handel er 32%. Flest forgæves re-
krutteringer ses på stillingsbetegnelserne butiksassistent, butiksmedhjælper, assistent 
til salgssupport og indkøber – sammenlagt 3.400 forgæves rekrutteringer. 
 
Rådet følger op på igangsatte initiativer og aktiviteter på RAR-mødet i juni måned. 

Videre proces: På baggrund af Rådets input og udpegning af fokusområder udarbejder AMK en plan, 
som rammesætter de aktiviteter, der iværksættes. AMK orienterer om rammer og ak-
tiviteter på jobcenterchefmøder og i mødefora etableret i forbindelse med det forma-
liserede tværgående rekrutteringssamarbejde i Midtjylland. Det sikrer samtidig, at job-
centrenes input til brancheområder og konkrete virksomheder indarbejdes i aktivite-
terne. 

AMK sikrer, at der tages kontakt til virksomheder inden for de udvalgte fokusområder 
for at afdække behov og sikre iværksættelse af initiativer til at imødegå deres eventu-
elle udækkede behov for arbejdskraft. Der kan benyttes forskellige kontaktstrategier 
spændende mellem opsøgende telefonisk kontakt, sambesøg med samarbejdspart-
nere, samt opfølgning på henvendelser og besøg, hvor behovet ses via pressedækning. 

AMK sikrer, at virksomheder efter behov får hjælp til:  

 Direkte rekruttering (herunder substitution og understøtning af justeringer i op-
gaveportefølje hos erfarne medarbejdere på arbejdspladsen) 
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 Rekruttering via opkvalificering ved JobVEU forløb 

 International rekruttering via WorkInDenmark, hvis behovene ikke kan dækkes 
med ovennævnte initiativer 
 

Kan behovene for kompetencer dækkes ved opkvalificering af beskæftigede tilbydes 
virksomhederne hjælp til at få planlagt og gennemført dette i samarbejde med rele-
vante uddannelsesinstitutioner. Det sikres, at brancheorganisationer og faglige orga-
nisationer inddrages, og at der sker en tæt koordination af indsatsen med kommuner 
og a-kasser samt uddannelsesinstitutioner. 

Der etableres opfølgning på de gennemførte aktiviteter på følgende områder: 

 Igangsatte aktiviteter, antal virksomhedskontakter, antal virksomheder, der ind-
gås samarbejder med samt antal personer omfattet af initiativerne. 
 

Rådet følger op på igangsatte initiativer og indsatser på RAR-mødet i juni måned.  
På det årlige møde mellem RAR, Ministeren og BER rapporterer RAR formændene re-
sultaterne af aktiviteter. 

Baggrund I oktober 2021 indgik Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL Trepartsaftale om 
mangel på arbejdskraft. Et af initiativerne i trepartsaftalen er at afsætte 5 mio. årligt i 
2022 og 2023, som De Regionale Arbejdsmarkedsråd kan anvende til at iværksætte 
indsatser målrettet brancher, der her og nu efterspørger arbejdskraft.   

Bilag: Trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft: 
STAR’s rekrutteringssurvey, december 2021 

 

- 2.4. Positivlisten for den regionale uddannelsespulje – udpegning af stillingsbetegnelser (B) 

Sagen kort: RAR skal inden 1. april 2022 godkende en positivliste, der regulerer brugen af den re-
gionale uddannelsespulje. Forinden udpeger RAR stillingsbetegnelser fra arbejdsmar-
kedsbalancen, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor der forventes mange jo-
båbninger inden for 6 måneder. På baggrund af de udpegede stillingsbetegnelser, ind-
henter sekretariatet kursusforslag til positivlisten. 

  Indstilling:                     Sekretariatet indstiller, at RAR godkender de foreslåede 49 stillingsbetegnelser. 
 

Beslutning:  Rådet godkendte de 49 stillingsbetegnelser til positivlisten som indstillet.  

På mødet frembragte FH følgende forslag til stillingsbetegnelser som ønsket medtaget: 
programmører, softwareudvikler, arkitekter, testere og slagterimedarbejder.  

Sekretariatet foretager en vurdering af indmeldte stillingsbetegnelser ud fra Rådets 
fastlagte kriterier for stillingsbetegnelser til positivlisten.  

Endeligt besluttede Rådet at følge processen med udarbejde positivlisten efter de nye 
databaserede principper. 

Sagsfremstilling: Positivlisten består af korte, erhvervsrettede kurser, hvor kommunerne kan få dækket 
80 procent af driftsudgifterne, når de bevilger kurser til ledige. 

https://bm.dk/media/18767/aftaletekst_trepart_mangel.pdf
https://star.dk/media/19208/rekrutteringssurvey-december-2021.pdf
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RAR prioriterer uddannelsespuljen regionalt på grundlag af stillingsbetegnelser i ar-
bejdsmarkedsbalancen, hvor der er mangel på arbejdskraft.  Det indgår blandt andet i 
RAR’s vurdering: 

 om kurserne indeholder de kompetencer, virksomhederne efterspørger 

 om ledige med et kort, erhvervsrettet kursus øger deres mulighed for at få job 

 om kurserne understøtter de områder, RAR har udpeget som fokusområder for 
VEU-indsatsen  
 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er i gang med at udbygge og kva-
lificere datagrundlaget for de regionale positivlister. Fokus er fortsat på at afhjælpe 
rekrutteringsproblemer men med afsæt i et styrket datagrundlag – herunder arbejds-
markedsbalancen, kompetenceværktøjet og data vedrørende forbrug og afgang på 
kursusniveau. Et bedre datagrundlag vil styrke RAR’s muligheder for at prioritere, så 
positivlisten bliver mere fokuseret og indeholder færre kurser. Sekretariatet orienterer 
om den aktuelle status på dette arbejde på RAR-mødet.   

Beslutning om valg af stillingsbetegnelser 
Sekretariatet indstiller 49 stillingsbetegnelser fra den aktuelle arbejdsmarkedsbalance. 
De fremgår af tabellen herunder. For 47 af stillingsbetegnelserne er der dokumenteret 
mangel på arbejdskraft eller paradoksproblemer.  
2 stillingsbetegnelser kommer fra kategorien ’gode beskæftigelsesmuligheder’. De er 
centrale på områder, som RAR har udpeget til VEU-indsats i 2021/22. Det drejer sig om 
isolatør inden for bygge og anlæg samt svejser inden for industrien.  

Stillingsbetegnelser til positivlisten gældende fra 1. april 2022 

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelse Balancekategori 
Akademisk arbejde Arkitekt Mangel 

Akademisk arbejde Bygningsingeniør Mangel 

Akademisk arbejde Maskiningeniør Mangel 

Akademisk arbejde Miljøkonsulent Paradoks 

Bygge og anlæg Bygningskonstruktør Mangel 

Bygge og anlæg Bygningsmaler Mangel 

Bygge og anlæg Elektriker Mangel 

Bygge og anlæg Gulvlægger Mangel 

Bygge og anlæg Isolatør Gode jobmuligheder 

Bygge og anlæg Maskinfører Paradoks 

Bygge og anlæg Specialarbejder, jord og beton Mangel 

Bygge og anlæg Tømrer Mangel 

Hotel, restauration, køkken, kantine Bartender Paradoks 

Hotel, restauration, køkken, kantine Kok Mangel 

Hotel, restauration, køkken, kantine Pizzabager Mangel 

Hotel, restauration, køkken, kantine Receptionist, hotel Paradoks 

Hotel, restauration, køkken, kantine Tjener Mangel 

Industriel produktion Industrioperatør, ikke uddannet Paradoks 

It og teleteknik Programmør og systemudvikler Mangel 

Jern, metal og auto Cnc-operatør Mangel 

Jern, metal og auto Industritekniker Mangel 

Jern, metal og auto Klejnsmed Mangel 

Jern, metal og auto Mekaniker Mangel 

Jern, metal og auto Svejser Gode jobmuligheder 

Kontor, administration, regnskab og finans Bogholderi- og regnskabsassistent Mangel 

Kontor, administration, regnskab og finans Kontorassistent Mangel 

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Anlægsgartner Mangel 

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Gartneriarbejder Paradoks 

Nærings- og nydelsesmiddel Bager Mangel 

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Dagplejer Mangel 
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Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelse Balancekategori 
Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Familievejleder Mangel 

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Pædagog Mangel 

Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøringsassistent Mangel 

Salg, indkøb og markedsføring Assistent til salgssupport Mangel 

Salg, indkøb og markedsføring Blomsterdekoratør Mangel 

Salg, indkøb og markedsføring Butiksassistent Mangel 

Salg, indkøb og markedsføring Butiksmedhjælper Mangel 

Salg, indkøb og markedsføring Ejendomsmægler Mangel 

Salg, indkøb og markedsføring Ekspedient Mangel 

Salg, indkøb og markedsføring Indkøber Mangel 

Sundhed, omsorg og personlig pleje Lægesekretær Mangel 

Sundhed, omsorg og personlig pleje Social- og sundhedsassistent Mangel 

Sundhed, omsorg og personlig pleje Social- og sundhedshjælper Mangel 

Sundhed, omsorg og personlig pleje Sygeplejerske Mangel 

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Buschauffør Mangel 

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde 
Chauffør, fragt, distribution, blan-
det kørsel Mangel 

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Chauffør, specialtransport Mangel 

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lager- og logistikmedarbejder Mangel 

Undervisning og vejledning Job- og virksomhedskonsulent Mangel 

 

Ti stillingsbetegnelser, hvor der er konstateret mangel i arbejdsmarkedsbalancen, er 
ikke blandt de indstillede stillinger, da sekretariatet vurderer, at det ikke er realistisk, 
at manglen kan afhjælpes med korte kurser. Stillingerne er primært inden for erhvervs-
grupperne ’Akademisk arbejde’ og ’Ledelse’.  

 Yderligere midler til den regionale uddannelsespulje 
17. december udmeldte STAR yderligere 55 mio. til den regionale uddannelsespulje på 
landsplan. Midlerne gives som tilskud til kommunernes udgifter til kurser i perioden 
14. december 2021 til og med 31. december 2022. 
 
To forsøg udløber 
De to gældende forsøg med ret til korte kurser under den regionale uddannelsespulje 
udløber 31. december 2021. Det drejer sig om forsøg med ret for ledige til ét kort kur-
sus fra første ledighedsdag, og forsøg med ret til at påbegynde et kort erhvervsrettet 
kursus for ledige med en arbejdsgivererklæring om ansættelse. 
 

Videre proces:  Data fra kompetenceværktøjet kobles til de stillingsbetegnelser, som RAR udpeger 
som grundlag for positivlisten til den regionale uddannelsespulje. Herefter afholdes 
møde i den regionale dialoggruppe med henblik på at kvalificere kompetenceefter-
spørgslen for stillingsbetegnelserne. 

Primo februar udsendes høring om kursusforslag til uddannelsesinstitutioner, jobcen-
tre og a-kasser. På baggrund af de indkomne kursusforslag udarbejder sekretariatet 
forslag til en positivliste, som forelægges RAR til godkendelse på marts-møde.   

Bilag: Intet bilag til dette punkt  
 

- 2.5.  Kommunernes beskæftigelsesplaner for 2022 – fokus, overblik og samspil (B) 

Sagen kort: Jævnfør Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal 
kommunalbestyrelserne hvert år senest den 31. december have vedtaget en beskæf-
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tigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen ind-
sendes umiddelbart efter vedtagelsen til RAR til orientering. I forbindelse med orien-
teringen af Rådet har sekretariatet bedt kommunerne lave et kort resumé af Beskæf-
tigelsesplan 2022 i forhold til beskæftigelsesministerens fem målsætninger for 2022 
samt eventuelle lokale fokusområder.  

  Indstilling:                     A. Tager input og viden fra planerne til efterretning, så det indgår i Rådets videre ar-
bejde med strategi og indsats. 

 B. Påpeger potentielle opmærksomhedspunkter, der giver anledning til videre drøf-
telse med de nye beskæftigelsespolitiske udvalg eller i forbindelse med overdragel-
sen det nyt RAR.  

 C. Beslutter at kvittere for planerne og lægge resuméerne på Rådets hjemmeside. 
 
Beslutning:  Rådet kvitterede for opsamling på beskæftigelsesplanerne, og besluttede at tager 

input og viden fra planerne til efterretning, så det indgår i Rådets videre arbejde med 
strategi og indsats.  

 Derudover besluttede Rådet at kvittere for planerne og lægge resuméerne på Rådets 
hjemmeside. 

Sagsfremstilling:  Nedenfor følger en kort opsummering, med eksempler på nogle af de strategier og 
indsatser de østjyske kommuner har fokus på i beskæftigelsesplanerne for 2022. Der 
er taget afsæt i de indsendte resuméer.  

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling 
 De østjyske kommuner arbejder på forskellig vis med at understøtte ministermålet om 

værdig sagsbehandling. Flere kommuner vil understøtte ministermålet, ved at gen-
nemføre borgerinddragende aktiviteter, som eksempelvis tilfredshedsundersøgel-
ser/spørgeskemaundersøgelser blandt borgerne i jobcentret. Nogle kommuner under-
støtter målet gennem kompetenceudvikling af medarbejderne og ved at styrke dialo-
gen med borgeren, eksempelvis via en empowermentorienteret tilgang.   

  
 2. Flere ledige skal opkvalificeres  
 Kommunerne prioriterer generelt opkvalificering og de arbejder generelt med at 

styrke dette fokus endnu mere i 2022. Flere kommuner har fokus på at motivere og 
vejlede ledige til at opkvalificere sig inden for brancher med mangel på arbejds-
kraft/gode jobmuligheder. Ligeledes peger flere kommuner på et styrket fokus på op-
kvalificering via voksenlærlingeordningen, den regionale uddannelsespulje og puljen 
til uddannelsesløft. Det tværkommunale samarbejde om opkvalificeringsindsatsen og 
samarbejdet med andre interessenter er ligeledes et fokusområde for nogle kommu-
ner, eksempelvis Syddjurs, der blandt andet vil samarbejde med andre kommuner om 
tilrettelæggelse af kompetenceforløb, med virksomheder om at indgå i kompetence-
forløb og som aftagere af opkvalificeret arbejdskraft, med uddannelsesinstitutioner 
om kompetenceforløb/kurser og med Midt/Nord om viden vedr. arbejdskraftmangel. 

 
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 
 Indsatsen i kommunerne på dette område, er generelt meget arbejdsmarkedsrettet 

og omfatter brugen af IGU, virksomhedsrettede tilbud og småjobs. Eksempelvis vil Aar-
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hus Kommune i 2022 iværksætte en indsats med styrket nytteindsats og et særligt fo-
kus på kvinder med ikke-vestlig baggrund. Ambitionen er at flytte folk fra overførsels-
indkomst til varig ordinær beskæftigelse, samtidig vil kommunen i forbindelse med den 
styrkede nytteindsats arbejde for et boost af Integrationsgrunduddannelsen(IGU). 
Flere af kommunerne i RAR Østjylland har endvidere fokus på ekstraordinære indsat-
ser målrettet specifikke boligområder i kommunerne. 

 
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse 
 Under dette mål har flere kommuner fokus på at bringe de handicapkompenserende 

ordninger i anvendelse, samt sikre at medarbejderne har den rette viden om ordnin-
gerne. Nogle kommuner peger også på samarbejde på tværs af fagområderne kommu-
nen og helhedsorienterede indsatser, på tværs af sektorer i kommunen. Et andet ek-
sempel på en indsats er Skanderborg Kommune, der har lavet et projektsamarbejde 
med Dansk Handicap Forbund om en visitation til en mere håndholdt indsats på områ-
det.  

 
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 
 Beskæftigelsesplanerne afspejler generelt, at samarbejdet med virksomhederne og 

sikring af virksomhedernes arbejdskraftbehov prioriteres højt. Flere kommuner har fo-
kus på den opsøgende virksomhedskontakt og tæt dialog med virksomhederne ift. til 
at afdække deres behov. Et eksempel herpå er Horsens Kommune, der vil gennemføre 
koordinerede virksomhedsbesøg med i samarbejde med bl.a. Business Horsens, ud-
dannelsesinstitutioner, Erhverv Hedensted, LO Hedensted/Horsens mv.  

 
 Særlige fokusområder i kommunerne 
 I lighed med tidligere år har mange af kommunerne i RAR Østjylland ungeområdet som 

særligt fokusområde i beskæftigelsesplanen for 2022. Herudover er der eksempelvis 
også fokus på ledige dimittender, indsatsen for de udsatte ledige og sygedagpengeom-
rådet er ligeledes indsatser, der nævnes som særlige fokusområder. 

 
Videre proces: Rådet lægger op til videreført og gerne styrket samspil med kommunerne om fælles 

løsninger på fælles udfordringer. Rådet har primo januar udsendt en velkomstpakke til 
kommunernes nye beskæftigelsespolitiske udvalg. Pakken indeholder – ud over et da-
taoverblik og en intro til Rådets fokus – et velkomstbrev, der indbyder til samspil om 
indsatsen i 2022 – også efter et nyt RAR tiltræder 1. juni. Rådet har desuden her tilken-
degivet, at udvalgene inviteres med til Rådets webinarer.  

 Igen i år holder Rådets Formandskab og øvrige interesserede Rådsmedlemmer møde 
med formænd og næstformand i kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg. Fokus 
er opfølgning på beskæftigelsesplaner for 2022 og tilknyttet indsats, samt inspiration 
til planerne for 2023 og samspil mellem kommunerne og RAR om fælles løsninger på 
fælles udfordringer. 

 Resuméerne af kommunernes beskæftigelsesplaner giver Rådet et indblik I kommu-
nernes fokusområder i relation til ministermålene samt lokale fokusområder. Viden 
der eventuelt kan anvendes til at stille skarpt på indsatser, som Rådet finder særligt 
interessante. 

Bilag: Link til de østjyske beskæftigelsesplaner kan tilgås på Rådets hjemmeside:  
 

https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/beskaeftigelsespolitik/beskaeftigelsesplaner-i-kommunerne/
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- 2.6.  Aktuel østjysk varslingsindsats samt indspil til styrkelse af national praksis (D) 

Sagen kort: Varslingsindsatsen for 2020 er blevet evalueret og der er givet anbefalinger til det vi-
dere arbejde – herunder også AMK og RAR’s rolle. Rådet skal fastlægge hvordan vars-
lingsindsatsen kan styrkes. Sagsudvalget har på seneste møde drøftet anbefalinger og 
er kommet med indspil til RAR og Formandskab.  

  Indstilling:                     Sekretariatet indstiller, at Rådet: 
a. Fastlægger hvordan Rådet og Arbejdsmarkedskontor - med udgangspunkt i eva-

luering og indspil fra Sagsudvalget, kan kvalificere sin varslingsindsats 
b. Beslutter at videregive Rådets input til BER    

 
Beslutning:  Rådet besluttede at videregive input til BER. Sekretariatet tager Rådets input med i en 

opsamling der sendes til BER snarest muligt.   

Sagsfremstilling:  Evalueringen er bestilt af Beskæftigelsesrådet og foretaget af BDO og HBS, med det 
formål at evaluere på den ekstraordinære varslingsindsats i 2020 som følge af Covid-
19. i 2020 blev der givet 95 mio. kr. til i alt 66 varslingsprojekter. I Østjylland indgår 
varslingsprojekter fra Aarhus, Favrskov, Viborg, Syddjurs og Skanderborg kommune. 
BER har efterspurgt input fra RAR i forhold til den fremtidige varslingsindsats. På den 
baggrund har Sagsudvalget - der behandler ansøgninger til varslingspuljen drøftet re-
sultater og anbefalinger og er kommet med indspil til RAR og Formandskab (bilag 2.6.).   

Formålet med evalueringen har været at: 

 Identificere udfordringer i administrationsmodellen for ordningen mhp. at for-
enkle og afbureaukratisere til gavn for opsagte medarbejdere og jobcentrene. 

 Identificere de centrale og virksomme elementer i indsatsen på varslingsområdet. 

 Dokumentere resultater og beskæftigelseseffekter af den udvidede brug af vars-
lingsindsatser i 2020. 
 

Evalueringen peger på anbefalinger til det videre arbejde. De mest centrale er:   
1. Fokus på at videreudvikle og styrke det jobrettede spor i varslingsindsatsen 
2. Vidensopbygning og spredning af inspirationsmateriale 
3. En styrket rådgivende rolle for AMK’erne i varslingsprojekterne 
4. Styrket snitflade mellem afbødeindsats og varslingsindsats (AMK indgår i samar-

bejde med et jobcenter om fælles dialog med virksomheden) 
5. RAR i en strategisk og rammesættende rolle. - For at øge hastigheden i sagsbe-

handlingen anbefales det, at RAR delegerer ansvar til AMK ift. godkendelse af an-
søgninger. RAR kan i stedet fokusere på det strategiske perspektiv i varslingsind-
satsen  

6. Effektivisering af og ensartethed i de administrative processer 
7. Styrket datagrundlag 

 
Indspil fra Sagsudvalget:  
Sagsudvalget har på seneste møde den 6. december drøftet anbefalingerne og er 
kommet med indspil til RAR og Formandskab. Sagsudvalget kvitterer overordnet for 
evalueringen der giver et godt indblik i varslingsindsatsen samt dens anbefalinger til 
at gøre varslingsindsatsen endnu bedre. De væsentligste input er:  
• Fastholdelse af varslingsindsats i flere spor og mulighed for fleksibilitet 
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• Jobcentrene skal inddrage virksomhederne tidligt i processen. Dertil kommer Rå-
dets hurtige VEU-indsats hvor muligheder for opkvalificering italesættes som al-
ternativ til afskedigelser. Vejledningsindsatsen for jobcentre styrkes. De fire spor 
i VEU-indsatsen ses videreført.  

• Vedrørende anbefaling 5, (se ovenfor)” foreslår sagsudvalgene i overvejende 
grad, at de øvrige RAR i Danmark adopterer den nord- og midtjyske sagsbehand-
lingsmodel, hvor Sagsudvalgene behandler ansøgninger i skriftlig høring over to 
dage frem at mødebehandle ansøgningerne som det er tilfældet i øvrige RAR. Så 
kort sagsbehandlingstid så kort som muligt.   

• RAR’s strategiske perspektiv i varslingsindsatsen kan RAR fokusere på hvilke bran-
che- og jobområder, som fremtidige varslingsindsatser med fordel kan målrettes 
mod. 

• Styrket datagrundlag der viser hvem der får en indsats samt løbende opgørelser 
af aktivitet og resultater af arbejdet med varslingsindsatsen. Sagsudvalgene ef-
terlyser tal på effekten af varslingsindsatsen og hvilke indsatser der virker. Vi skal 
have data på best-practice, så RAR kan videndele de gode cases og redskaber.  
 

Aktuel status på varslingspuljen RAR Østjylland 
Sammenlignet med 2020, har der i 2021 generelt ikke været den store aktivitet på 
varslingspuljen. På landsplan er der afgivet tilsagn for ca. 6,7 mio. kr. I RAR Østjylland 
er der afgivet fire tilsagn for et samlet beløb på ca. 1 mio. kr. 

 
Videre proces: Rådet indspil sendes til BER som har efterspurgt RAR’s input til kvalificering af vars-

lingsindsatsen. Sekretariatet giver en tilbagemelding til Rådet på et senere møde.  

 Rådets VEU-konsulenter vil indgå i den tidlige indsats ved større opsigelser og heri-
gennem hjælpe afskedigede medarbejdere videre til nye jobs og brancher.    

Bilag: Bilag 2.6 – Input fra Sagsudvalget om kvalificering af varslingsindsatsen. 

 Evaluering med anbefalinger, konklusioner mv. af varslingsindsatsen kan findes her:  
 

- 2.7. Ny fælles administrativ ramme for behandling af AO-sager efter positivlisten for faglært 
arbejdskraft (B)    

Sagen kort: Rådet orienteres om status for den nye fælles administrative ramme for behandling af 
opholds- og arbejdstilladelsessager efter positivlisten for faglærte. Den nye skal danne 
grundlag RAR’s hørringssvar til SIRI vedrørende vurdering af sædvanlige løn- og ansæt-
telsesvilkår for 3. lands borgere der tilbydes job ved en virksomhed i Østjylland. SIRI er 
myndighed på området og træffer afgørelser.   

  Indstilling:                     Formandskabet indstiller, at Rådet: 
a. Tager orienteringen til efterretning  
b. Bemyndiger sagsudvalget til på næstkommende møde at fastlægge kriterier for 

vurdering er sædvanlige løn- og arbejdsvilkår med rammen som grundlag.  
 

Beslutning:  Rådet tog orienteringen til efterretning og bemyndigede Sagsudvalget til på næstkom-
mende møde at drøfte procedurer for behandling af sager efter positivlisten for fag-
lært arbejdskraft.   

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/11/evaluering-af-varslingsindsatsen-i-2020/
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Sagsfremstilling:  Beskæftigelsesministeren har den 20. december 2021 godkendt en ny administrativ 
ramme for RAR’s behandling af sager om opholds- og arbejdstilladelse (AO-sager) efter 
positivlisten for faglært arbejdskraft.    

 På baggrund af regionale forskelle i RAR’s behandling af sagerne og deraf følgende for-
skellige lønniveauer for samme typer arbejdskraft er der opstået et ønske om større 
samordning af SIRI’s og AMK’s/RAR’s praksis, herunder den anvendte lønstatistik. I for-
bindelse hermed er det besluttet, at vurderingen af løn- og ansættelsesforhold frem-
over sker med udgangspunkt i Danmarks Statistiks særlige lønstatistik på området 
(nedre kvartil) og ikke som hidtil via DA’s lønstatistik.  

Den særlige lønstatistik er baseret på Danmarks Statistiks lønregister er udviklet spe-
cifikt med henblik på vurderingen af løn- og ansættelsesvilkår ift. positivliste for stillin-
ger på faglært niveau. Denne opgørelse har alene fokus på ansatte med en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse inden for den enkelte arbejdsfunktion og vil sikre ho-
norering af den enkelte udlænding på niveau med, hvad en uddannet medarbejder får 
i Danmark, under hensyntagen til den relevante anciennitet.  

På baggrund heraf er der udarbejdet en fælles administrativ ramme for behandling af 
ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten for faglærte (se ved-
lagte bilag). Rammen har været i høring i Sagsudvalget.  

De nye princippers betydning for AMK’s høring af sagsudvalgene i konkrete sager om 
løn- og ansættelsesforhold efter positivlisten for faglærte indebærer: 

- SIRI og AMK forbereder sagerne efter de samme principper. Dvs. at vurderingen af 
om løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold sker med ud-
gangspunkt i nedre kvartil i Danmarks Statistiks særlige lønstatistik  

- Denne særlige lønstatistik anvendes både i sager, hvor der er og ikke er overens-
komst. 

- AMK vil høre sagsudvalget efter det hidtidige høringskoncept og hidtidige koncept 
for efterfølgende udtalelser til SIRI - dog vil udtalelserne basere sig på Danmarks 
Statistiks særlige lønstatistik (nedre kvartil) og ikke som hidtil DA’s Lønstatistik 
(nedre kvartil). 

- Sagsudvalget kan, før de udtaler sig, inddrage deres baglande eller efter behov an-
mode AMK om yderligere oplysninger, herunder høre relevante faglige organisati-
oner om de forslåede lønniveauer. 

 
Bemærkninger til rammen ved høring i Sagsudvalg:  
Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har modtaget samme enslydende melding fra DA-
repræsentanterne for de tre sagsudvalg i vores i Nord, Vest- og Østjylland:  
”DA finder, at det er uforeneligt med den danske model og en indgriben i løndannelsen 
på det danske arbejdsmarked, hvis SIRI og Arbejdsmarkedskontorene lægger en stati-
stikløn til grund ved vurderingen af, om løn- og arbejdsforhold er sædvanlige efter dan-
ske forhold, når det gælder virksomheder med overenskomst. 
 
Fastholder SIRI at lægge en statistikløn til grund for vurderingen af lønniveauer for 
overenskomstdækkede virksomheder indebærer det, at lønniveauerne for internatio-
nale medarbejdere kan blive højere end den løn, som de øvrige medarbejdere på virk-
somheden får. Samtidig finder DA, at der ikke er grundlag for at indhente en udtalelse 
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hos RAR, hvis det administrative grundlag for arbejdstilladelserne baserer sig på et op-
slag i en statistik. I givet fald vil det blot indebærer en forlængelse af de i forvejen uac-
ceptable lange sagsbehandlingstider i SIRI. 

Fastholdes det at anvende RAR som høringspart i arbejdstilladelsessager for virksom-
heder med overenskomst, finder DA ikke det er acceptabelt parallelt med brug af sta-
tistikker samtidig at åbne for yderligere at inddrage andre høringsparter. I givet fald vil 
en sådan praksis blot yderligere forlænge sagsbehandlingstiderne. I givet fald en sådan 
ekstra høringsproces fastholdes bør der almindelige forvaltningsretlige procedure fast-
holdes, så det sikres, at både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer høres paral-
lelt.” 

Videre proces for den administrative ramme  
Bemærkninger til den administrative ramme peger på, at særligt DA ser overenskom-
sten anvendt mere i disse sager. Det vil kræve en praksisændring i SIRI. For at SIRI kan 
ændre praksis, vil det kræve politisk behandling, da de i det lovforberedende arbejde 
har redegjort for eksisterende praksis – dvs. Danmarks Statistik lønstatistik i alle sager. 
Indtil eventuel ændret praksis i SIRI fastholdes den administrative ramme.  
 

Videre proces:             Rådet orienteres løbende om beslutninger i sagen.  

Bilag: Bilag 2.7. - Administrativ ramme for RAR's behandling af sager om opholdstilladelse 
efter positivlisten for faglært arbejdskraft  

 

3. Samarbejde og partnerskaber  

- 3.1.   Fælles ambitioner på ungeområdet – overlevering til nyt RAR, kommuner og region (B)  

Sagen kort: De midtjyske aktører på ungeområdet har drøftet videre ambitioner på området, 
som Rådet skal tage stilling til vælge at tilslutte sig. Rådet skal lave en overlevering til 
nyt Råd som tiltræder i juni 2022, således ungesamarbejdet kan fortsætte i den nye 
rådsperiode. Sideløbende sker overlevering til nyt KKR og udvalg i Regionen. 

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Rådet godkender overleveringen til nyt Råd og om muligt 
kvalificerer materialet. 

Beslutning:  Rådet godkendte overleveringen og kvalificerede med yderligere fokusområder som 
sekretariatet tager med i det videre arbejde. Også i relation til udmøntning af social-
fondsmidler og generlet videre samarbejde med Region Midtjylland om unges tilknyt-
ning til uddannelse og beskæftigelse. Rådet besluttede at arbejde videre med unge-
indsatsen i de forskellige spor.  

Sagsfremstilling: Ud fra aktøernes forskellige styrker og strategier, er det fælles mål er at skabe synergi 
mellem vores fremtidige indsatser og gå i samme retning mod det samme overord-
nede mål, for dermed at skabe de bedst mulige vilkår for unges tilknytning til arbejds-
markedet. På baggrund af Rådets input til videre fokusområder på septembermødet 
har samarbejdsparterne drøftet overlevering til nye Råd, nyt KKR og udvalg i regionen. 
Derudover har chefer og medarbejdere i Region Midtjylland, KKR og AMK Midt-Nord 
holdt møde den 8. december 2021 med henblik på at drøfte den videre proces for 
samarbejdet. På dagsorden var:  
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- Proces og indhold ift. overlevering til KKR, RAR og Region Midtjylland 
- Videreførelse af administrativt og politisk samarbejde 
- Gensidig orientering og status på handlingsrettede initiativer  

 
Sekretariatet orienterer herom på mødet.  

Som uddybet i overleveringsnotatet (bilag 3.1.1.) ønsker parterne at fortsætte samar-
bejdet gennem følgende initiativer: 

 Overlevering til kommunernes nye beskæftigelsesudvalg, regionsrådet samt 
RAR’erne med henblik på at sikre højt engagement og politisk opmærksomhed 
om unge i beskæftigelsesindsatsen. Det foreslås at parterne via dialog og samar-
bejde har fokus på, hvordan de forskellige indsatser der gennemføres af hen-
holdsvis kommuner, region og RAR’erne kan understøtte hinanden, således at 
indsatsen bliver så effektfuld som muligt. RAR’erne vil på de årlige møder med de 
beskæftigelsespolitiske udvalg bibeholde fokus på målgruppen og drøfte rele-
vante indsatser. Parterne vil tilmed motivere unge til erhvervsuddannelser der 
understøtter fremtidens arbejdskraftbehov 

 Faglige arrangementer i fremtiden om gode indsatser med udgangspunkt i input 
fra ungetopmøde mv. 

 Videreførelse af partnerskab og inspirationskatalog: Parterne er enige om at der 
fortsat skal være en platform for videndeling af gode erfaringer i Midtjylland. 
Derfor vil inspirationskataloget blive opdateret med aktuelle indsatser samt at 
informerer om resultater for indsatserne. 
 

Videre proces: På baggrund af drøftelserne på rådsmødet laver Rådet en overlevering til det nye Råd 
der træder til i juni. Til mødet med de nye beskæftigelsespolitiske udvalg i 1. halvår 
2022, dagsordenssættes ungetemaet med fokus på nye mål og initiativer. 

Bilag: Bilag 3.1.1 – Overleveringsnotat – fortsat fælles ambitioner på ungeområdet  
 Bilag 3.1.2 – Datanotat (bilag til overleveringsnotat) – aktuelt virkelighedsbillede og sta-

tus på den virksomhedsrettede indsats for ungemålgruppen i Østjylland.  
 

4. Gensidig orientering 

- 4.1. Formandskabet (O) 

Sagen kort: Formandskabet har lejlighed til at orientere Rådet om relevante emner. Der er på 
Rådsmøderne mulighed for kort mundligt med eller uden bilag at orientere om nyhe-
der og relevante emner. 

Indstilling: Det indstilles at Rådet tager orienteringen til efterretning.   

Beslutning:  Taget til efterretning.   

Sagsfremstilling: Formandskabet orienterer mundtligt om relevante emner.   

Bilag: Intet bilag til dette punkt   

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

Sagen kort: Sagsudvalgets formand har lejlighed at give en mundtlig orientering om status på ud-
valgets arbejde. Udvalget har behandlet indkomne sager siden Rådsmødet i september.    
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Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning:  Rådet tog sagsudvalgets input til efterretning. 

Sagsfremstilling: Opfølgning på møde i Sagsudvalget den 6. december 2021. Formanden for Sagsudval-
get orienterer om mødet.  Referat er vedlagt som bilag. (4.2.1) 

 Samarbejdsmøde mellem SIRI, STAR og RAR den 13. januar om positivlisten for faglært 
arbejdskraft. På dagsordenen var bl.a. gennemgang af opdateret statistik over behand-
lingen af ansøgninger herunder mere regionsstatistik med fordeling på RAR-niveau (bi-
lag 4.2.2.). Efter ønske fra sagsudvalgene stillede SIRI skarpt på konkrete tiltag for at 
reducere sagsbehandlingstiden til gavn for virksomheder og ansøgere. Jakob B. Wätjen 
og Søren Erik Pedersen deltog på mødet.  

 
Svar på henvendelse vedr. nytteindsats til Beskæftigelsesministeriet. Sekretariatet har 
modtaget svar fra ministeren vedrørende henvendelse fra RAR angående delegation 
af ansvar til sagsudvalg ved behandling af dispensation fra rimelighedskravet, når det 
gælder nytteindsats (bilag 4.2.3). Svaret bekræfter den eksisterende praksis i Sagsud-
valget. 

Sagsoversigt kan rekvireres hos sekretariatet. 

Bilag Bilag 4.2.1 - Referat fra Sagsudvalgsmøde den 6. december 2021 
 Bilag 4.2.2 – Statistik – positivlisten for faglært arbejdskraft 
 Bilag 4.2.3 - Brev til RAR-forpersoner vedrørende bekendtgørelsesændring af BOB ift. 

bestemmelse om behandling af dispensation fra rimelighedskrav for nytteindsats. 

- 4.3. Tilforordnede (O)  

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

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: Intet væsentligt at orientere om.  

Sagsfremstilling: De tilforordnede fra det tidligere VEU-område samt fra professionshøjskoler, erhvervs-
akademier og universiteter har lejlighed til at orientere.  

Bilag: Ingen bilag til dette punkt.  

- 4.4. Arbejdsmarkedskontoret (O) 

Sagen kort: Arbejdsmarkedskontoret orienterer om relevante emner.  

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning:  Taget til efterretning.  
 
Sagsfremstilling: Sekretariatet har mulighed for at orientere om relevante emner.  
 
Bilag: Intet bilag til dette punkt 
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- 4.5. Kommunikation fra RAR (D)   

Sagen kort: Efter hvert møde tager Rådet stilling til, hvilke emner fra mødet, der eventuelt giver 
anledning til udsendelse af en pressemeddelelse og nyhedsbreve.  

Indstilling: Rådet tager ideer til nyheder til efterretning og kommer potentielt med forslag til ny-
hedscases.  

Beslutning: Rådet foreslog som nyhedshistorier dels en beretning om afslutning på rådsperiode, 
med Rådets fokusområder, samarbejder, resultater mv og dels en rekrutteringscase.  

Sagsfremstilling: Fokus for webinar primo februar bliver data/viden om det østjyske arbejdsmarked – 
fælles potentialer og udfordringer. Ud over den sædvanlige deltagerkreds inviteres de 
ny beskæftigelsespolitiske udvalg i kommunerne og det nye Regionsråd.   

Rådet har siden mødet den 23. november offentliggjort følgende:  
 Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse – 10. januar 2022 
 Behov for flere hænder på social og sundhedsområdet – 8. december 2021 
 Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse – 6. december 2021 

 
Pressemeddelelser m.m. siden sidst kan ses på Rådets hjemmeside:  

Bilag Ingen bilag til dette punkt.   

- 4.6. Eventuelt (O) 

 

På mødet deltog:  

 Agnetha Nielsen (DA Horesta) 

 Finn D. Pedersen (DA Dansk Byggeri) 

 Jakob Beck Wätjen (DA Horesta) 

 Jesper Buus (DA) 

 Ann B. Poulsen (DA) 

 Hans A. Sørensen (FH 3F) 

 Daniel Isak Dallerup (FH Dansk Metal) 

 Jesper Thorup (FH HK) 

 Trine Quist (FH DS)  

 Anna Maria Pålsson (AC FAOD) 

 Else Søjmark (KL Norddjurs Kommune) 

 Lone Norlander Smith (KL Aarhus Kommune) 

 Søren Erik Pedersen (KL Skanderborg Kommune) 

 Merete Birk Nielsen (DH) 

 Flemming Hansen (FH) 
 
Tilforordnede:  

 Anette Schmidt Lauersen (SOSU Østjylland)  

 Birgitte Riise Bjærge (Erhvervsakademi Dania) 
 

Baglandsrepræsentanter: 

 Rune Kristensen (FH) 

 Ann Poulsen (DA) 

 Christian Brincker Nordbek (KL) 
 
Fra sekretariatet:  

https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/nyheder/pressemeddelelser/
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• Anders Stryhn  
• Kristoffer Brix Anderson  
• Lasse Jungberg  
• Sirwa Palani-Jafi 
• Lise Poulsen  
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