
 

Fælles Fynsk Tillæg til Beskæftigelsesplanen 
 

Ni fynske kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Svendborg, 

Odense og Ærø udarbejder et fælles tillæg til de årlige lokale beskæftigelsesplaner. Geografisk deler vi i høj 

grad arbejdsmarked, virksomheder og arbejdsstyrke. Vi kan derfor hjælpe hinanden med at løse fælles 

opgaver og udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. 

Der ses fortsat vækst og fremgang i 

virksomhederne og på det fynske arbejdsmarked. 

Efter en årrække med mindre positiv udvikling i 

beskæftigelsen end andre dele af landet, har Fyn 

nu den højeste beskæftigelse siden den sidste 

højkonjunktur, dog med en svagere vækst end på 

landsplan. Det forventes, at beskæftigelsen er 

svagt stigende også i 2020. 

Med et generelt lavt ledighedsniveau, (trods en 

stagnerende tendens), oplever Fyn et pres på 

arbejdsmarkedet, med stigende efterspørgsel 

efter medarbejdere og kvalifikationer. I nogle 

brancher ses egentlige mangelproblemer.  

Der er således risiko for, at de udbudte 

kvalifikationer ikke kan matche efterspørgslen på 

arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen bør 

derfor fokusere på både at øge arbejdsudbuddet 

og at understøtte, at de jobsøgende opnår de 

kompetencer, der efterspørges. Det betyder, at vi 

skal sikre, at unge får en uddannelse, og at 

arbejdsstyrken videreuddannes svarende til 

jobåbninger og efterspørgsel. Det vil også skabe 

plads på arbejdsmarkedet for ledige, herunder 

grupper med andre udfordringer end ledighed, 

f.eks. helbredsmæssige. 

De fynske kommuner har gennem de senere år 

opbygget et stadig tættere samarbejde omkring 

beskæftigelsespolitikken, indsatserne for ledige 

og servicen over for virksomhederne. Det har 

blandt andet konkret resulteret i det politiske 

netværk mellem kommunernes udvalgsformænd 

og forvaltning, Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum, 

i netværksforeningen Byg til Vækst, i afholdelsen 

af en årlig fynsk jobmesse samt i 

Rekrutteringsservice Fyn, der formidler 

arbejdskraft og koordinerer jobrettede kurser og 

opkvalificering på tværs af kommunerne. 

Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum peger på tre 

målsætninger, der i 2020 skal være i fokus i det 

fynske samarbejde med henblik på yderligere at 

styrke og fremtidssikre det fynske 

arbejdsmarked. Fælles Fynsk 

Beskæftigelsesforum vil i 2020 løbende drøfte 

fokusområderne, og hvordan de enkelte 

kommuner arbejder enkeltvis og på tværs for 

gode resultater. 

 

 

 DE FYNSKE KOMMUNERES FÆLLES FOKUSOMRÅDER I 2020 

1)Unge med komplekse problemstillinger skal gives ballast til at kunne gennemføre en 

ungdomsuddannelse eller varetage et ordinært job 

2) Aktivitetsparate og andre borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal parallelt med andre 

indsatser bringes tilbage på arbejdsmarkedet og varetage småjob med ordinære løntimer 

3) Særligt for de jobparate skal den gode virksomhedsservice udvikles, jobformidlingen på tværs af 

kommunerne skal styrkes og opkvalificeringen skal målrettes de gode jobmuligheder – blandt andet 

i samarbejdet i Rekrutteringsservice Fyn. 
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