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OKTOBER 2019 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn: Her mødes kommuner, arbejdsgivere og arbejdstagere 

Rådet understøtter 
den regionale beskæf-

tigelsesindsats på 
tværs af kommunerne 

Med Peter Hummelgaard som ny 
beskæftigelsesminister ser vi i RAR 
Fyn frem til at fortsætte vores ar-
bejde med at sikre de fynske virk-
somheder kvalificeret arbejdskraft. 
Her er et af Rådets nye redskaber 
voksen-, efter- og videreuddannel-
sesindsatsen (VEU), som vi netop 
har drøftet på Rådets seneste møde.  

Status på VEU-indsatsen  
Indsatsområderne bygge og anlæg, 
transport samt IT og robot oplever 
fortsat vækst og mangel på arbejds-
kraft, og erfaringerne fra gennem-
førte forløb har vist, at VEU-indsat-
sen gør en forskel. I Rådet har vi der-
for valgt at fortsætte indsatsen uæn-
dret på disse områder. For det of-
fentlige område har vi afdækket mu-
lighederne for, om VEU-indsatsen 
kunne gøre en forskel på folkeskole-
lærerområdet. I Rådet vurderer vi 
ikke, at en VEU-indsats her er det 
rigtige virkemiddel, og justerer der-
for indsatsområdet for det offentlige 
til primært at være målrettet SOSU-
området. 
  
SOSU Temadag  
Netop SOSU-området rummer mere 
komplekse problemstillinger, som 
fordrer parternes og alle involverede 
aktørers fælles opmærksomhed. 
Derfor samlede vi den 20. juni de 
fynske kommuner, SOSU-skolen 
Fyn, fagorganisationer og Region 
Syddanmark til dialog om løsninger 
og fælles fremtidig indsats på områ-
det. På baggrund af temadagen blev 
der nedsat en arbejdsgruppe, der på 
tværs af de fynske kommuner skal 
arbejde med nye initiativer, der på 
sigt skal bidrage til at modvirke 

branchens nuværende og fremti-
dige rekrutteringsudfordringer. 

Fokus på AC-ledighed 
Det går godt på det fynske arbejds-
marked, og ledigheden er lav. Inden 
for visse akademiske grupper ser vi 
dog stigende ledighed, samtidig 
med at fynske virksomheder efter-
spørger højt kvalificeret arbejds-
kraft.  

I Rådet har vi derfor besluttet at 
iværksætte en kortlægning af, 
hvilke højtuddannede grupper der 
er i særlig risiko for langtidsledig-
hed. Formålet med denne afdæk-
ning er at klarlægge muligheder og 
veje for akademikere til at finde 
fodfæste på arbejdsmarkedet - med 
særligt fokus på de brancher, der ef-
terpørger højt uddannet arbejds-
kraft. 

Resultater og LAB-implemen-
tering  
I august 2018 blev der vedtaget en 
bred politisk aftale om at forenkle 
beskæftigelsesindsatsen. Aftalens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

tre hovedelementer er: større fri-
hed for kommuner og a-kasser til at 
tilrettelægge indsatsen for ledige, 
fair krav og forståelige vilkår for 
den ledige og ikke mindst mindre 
bureaukrati for virksomheder, der 
tager aktivt del i beskæftigelsesind-
satsen - både ift. at skaffe arbejds-
giverne den arbejdskraft, de efter-
spørger, og sikre, at ledige borgere 
får et varigt arbejde. 

Vi er i Rådet meget optaget af, at de 
øgede frihedsgrader for kommu-
nerne på Fyn ikke fører til, at nogen 
borgere overlades til sig selv. Lige-
ledes har vi særlig opmærksomhed 
på, at de fynske kommuner har en 
beskæftigelsespolitik, der baserer 
sig på det, vi ved, der virker.  

På Nyhedsbrevets næste side sæt-
ter vi fokus på et vellykket VEU-ini-
tiativ i regi af RAR Fyn: Kompeten-
cemessen for IT- og robot-området. 

God fornøjelse. 

Med venlig hilsen 
Erling Møller Nielsen 
Formand, RAR Fyn 

RAR Fyn: Vi har fokus på indsatser der kom-
mer de fynske virksomheder og ledige til gavn  

Brian Dybro, næstformand i RAR Fyn og rådmand i Beskæftigelses- og soci-
alforvaltningen i Odense Kommune, bød velkommen til SOSU-temadagen 
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IT- og Robotmesse: I fællesskab kan vi løse 
branchens efterspørgsel 
RAR Fyn afholdte den 19. juni 2019 
kompetencemesse målrettet IT og 
robot/automation. KMD Odense 
lagde lokaler til. 33 virksomheder 
mødte op og havde på dagen mulig-
hed for at gå i dialog med blandt an-
dre AMU Fyn og Syddansk Univer-
sitet. Rekrutteringsservice Fyn var 
desuden til stede for at gribe eventu-
elle rekrutteringsbehov. 
 
De overordnede arbejdsspørgsmål 
for dagen var: hvilke kvalifikationer 
medarbejderne skal have i dag, og 
hvilke opkvalificerings- og efter- og 
videreuddannelsesmuligheder der 
skal fokuseres på fremover?  
 
Fælles forståelse skaber kon-
kret efterspørgsel  
IT og Robotbranchen har siden 2015 
oplevet en fordobling i beskæftigel-
sen. Det høje tempo i branchen har 
medført, at det har været svært for 
virksomhederne at finde ”roen” til at 
gå i dybden med en fælles indsats for 
at tydeliggøre branchens behov på 
tværs. Medlem af RAR Fyn, Tommy 
Hummelmose, fortæller: ”Det går i 
øjeblikket stærkt i teknologibran-
chen og væksten er markant. Det ta-
ger derfor helt naturligt også noget 

tid, før alle snitflader til kommu-
ner, universiteter og skoler er på 
plads. Og her er det stærkt, at alle 
interessenter kan mødes til messer 
eller konferencer, hvor målet for 
alle er ens: At skabe vækst og ud-
vikling – det styrker dialogen og 
samarbejdet meget.” 
 
Messen affødte en lang række kom-
petencebehov; nogle af konkret ka-
rakter og andre af mere strukturel 
karakter. Et antal virksomheder ef-
terspurgte lærlinge og tekniske fag-
lærte. Endvidere var der fra en 
række virksomheder behov for aka-
demisk arbejdskraft, blandt andet 
inden for softwarekonstruktion og 
udvikling af energisystemer og 
energistyring.  
 
Nye veje for faglærte og akade-
mikere 
Dette gav anledning til at se nær-
mere på, om gruppen af ledige aka-
demikere på Fyn kan matche disse 
behov. 
 
På baggrund af messen har RAR 
Fyn netop vedtaget to initiativer. Ét 
initiativ skal afdække behovet for 
lærlinge inden for automation og 
robot, et erhvervsområde som viser  

         Hjælp til rekruttering og opkvalificering af medarbejdere – Ring: 72 200 350 
         Vejledning og hjælp om handicapkompenserende ordninger – Ring: 3396 3737 

en tiltagende interesse for brug af 
lærlinge. Et andet initiativ har fokus 
på videreuddannelse af ledige aka-
demikere med sigte på videre be-
skæftigelse i IT-branchen. Medlem 
af RAR Fyn for DA, Carl-Erik Veste-
rager, forklarer: ”Ledigheden for 
akademikere på Fyn er 6 %. Det ly-
der måske ikke af så meget, men 
det er faktisk 1.700 fuldtidsledige. 
En del af de ledige akademikere 
har formentlig allerede de nødven-
dige kompetencer, som virksomhe-
derne efterspørger, men både de le-
dige og virksomhederne har brug 
for at rykke på deres egen forstå-
else, så ”utraditionelle” kompeten-
cer kan komme i spil flere steder. 
Det kan blandt andet gøres med 
kortere opkvalificeringsforløb. En 
messe som robot/automationsmes-
sen giver en rigtig god platform for 
dialog mellem uddannelsesinstitu-
tioner og virksomheder, så mangel 
på ressourcer og kompetencer 
bedre kan matches med, hvad de le-
dige kan i forvejen.”  
 
I RAR Fyn ser man frem til at kunne 
udbrede erfaringer fra disse initiati-
ver, når man skal se på akademiker-
ledigheden og mangel på højt kvali-
ficeret arbejdskraft i en kommende 
RAR-analyse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

Læs om RAR Fyns arbejde her 
 
Læs mere om en forenklet beskæf-
tigelsesindsats her 
 
Justeret regional posivliste gæl-
dende fra 01.10.2019 
 

https://star.dk/til-virksomheder/faa-landsdaekkende-virksomhedsservice/
https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/handicapkompenserende-ordninger/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/
https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/en-forenklet-beskaeftigelsesindsats/
https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/en-forenklet-beskaeftigelsesindsats/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-fyn/positivliste-for-regional-uddannelsespulje/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-fyn/positivliste-for-regional-uddannelsespulje/
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