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November 2019 

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

Rådet understøtter 
den regionale beskæf-

tigelsesindsats på 
tværs af kommunerne 

Det går godt på det danske og fyn-
ske arbejdsmarked. På tværs af lan-
det og i RAR Fyn sætter vi derfor fo-
kus på det rummelige arbejdsmar-
ked. Rammen er Job-Ugen i uge 49, 
hvor vi i de næste tre år vil sætte 
øget fokus på, at flere personer med 
et handicap bliver en del af fælles-
skabet på det danske arbejdsmar-
ked. 
 
Landsdækkende indsats  
Med afsæt i satspuljeaftalen for 2019 
er det vedtaget, at der skal etableres 
en landsdækkende job-uge for virk-
somheder og personer med handi-
cap. Fokus i Job-Ugen bliver at 
skabe mulighed for, at borgere med 
handicap og virksomheder kan mø-
des. Selvom Danmark er et lille land, 
er der væsentlige forskelle på de re-
gionale udfordringer på arbejdsmar-
kedet. Derfor afholdes mini-konfe-
rencer, som har særlig fokus på de 
regionale branchers udfordringer og 
muligheder. 

Regionalt initiativ  
På Fyn har IT- og robotbranchen 
gennem længere tid været udfordret 
i deres søgen efter kvalificeret ar-
bejdskraft. Derfor er vi i RAR Fyn 
glade for, at vi i samarbejde med IT-
branchen vil sætte særligt fokus på 
rekruttering af medarbejdere med 
mentale handicap til IT- og robot-
branchen.  

De gode tider i den danske IT-bran-
che betyder, at man her oplever store 
udfordringer med at rekruttere 
blandt it-specialister. Netop i IT-

branchen er der et stort potentiale 
for rekruttering af arbejdskraft 
blandt mennesker med handicap.
  
Derfor inviterer RAR Fyn og IT-
branchen til formiddagsarrange-
ment torsdag den 5. december. Her 
sættes der konkret fokus på: 

  Hvad betyder det at have en 
medarbejder med handicap an-
sat? 

  Hvordan er det at være medar-
bejder i en virksomhed, når 
man har et handicap? 

  Hvor henvender jeg mig, hvis 
jeg gerne vil ansætte en medar-
bejder med handicap? 

  Hvad gør jeg, hvis jeg skal fast-
holde en kollega, der pludselig 
får et handicap?   

Phoner-kampagne  
Foruden de regionale mini-konfe-
rencer vil Specialfunktionen Job & 

         Vejledning og hjælp om handicapkompenserende ordninger – Ring: 3396 3737 

Dato Aktivitet Værter

02-12-2019
Minikonference på Grundfos, 

Bjerringbro

De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland, 

Vestjylland og Nordjylland

03-12-2019
Minikonference på Hotel 

Britannia, Esbjerg

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland i 

samarbejde med HORESTA, 3F og Jobcentrene

04-12-2019

Minikonference på 

Handicaporganisationernes 

Hus i Taastrup

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden

05-12-2019
Minikonference på Roskilde 

Kongrescenter
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland

05-12-2019
Minikonference på Odeon, 

Odense

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn i samarbejde 

med IT-branchen

Aktivitetskalender for Job-Ugen 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handicap gennemføre en phoner-
kampagne. Kampagnen vil have det 
primære fokus at booke møder 
mellem virksomheder og jobcen-
termedarbejdere. Kampagnen vil 
sammen med de øvrige aktiviteter i 
Job-Ugen bidrage til, at flere bor-
gere med et handicap kan få en fod 
inden for på arbejdsmarkedet – 
Samtidig med at informere virk-
somhederne om relevante støtte-
muligheder. 

I RAR Fyn opfordrer vi alle vores 
gode samarbejdspartnere til at 
bakke op om aktiviteterne i Job-
ugen.  

Med venlig hilsen 
Erling Møller Nielsen 
Formand, RAR Fyn 

RAR Fyn og IT-branchen inviterer til Job-Ugen og sætter 
fokus på: Rekruttering af medarbejdere med handicap 

RAR Fyn og IT-branchen sætter 
den 5. december 2019, kl. 08.30-
11.30 fokus på ”Flere menne-
sker med handicap i job”.  

Arrangementet finder sted på Ode-
oen, Odeons kvarter 1, 5000 
Odense C. 
 
 

 

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/handicapkompenserende-ordninger/
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