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Februar 2020 

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

Rådet understøtter den regio-
nale beskæftigelsesindsats på 

tværs af kommunerne 

Stig Møller (LO) overtager posten 
som formand for Det Regionale Ar-
bejdsmarkedsråd Fyn. Erling Møl-
ler Nielsen har efter eget ønske valgt 
at stoppe. Rådet vil i denne sam-
menhæng gerne takke Erling for 
hans indsats som formand for Rå-
det. 

Ny strategi- og handleplan har 
to overordnede mål for beskæf-
tigelsesindsatsen i 2020 
Med udgangspunkt i drøftelserne på 
strategiseminariet i november har 
Rådet besluttet en ny strategi- og 
handleplan for 2020. RAR Fyn har 
to overordnede mål for Rådets ar-
bejde i 2020: 
• Forebyggelse af mangel på ar-

bejdskraft  
• Alle, der kan blive selvforsørgen-

de, skal have den indsats, der 
bringer dem i job 

 
For at fremme de to mål har Rådet 
prioriteret handlinger inden for tre 
temaer. Det første tema går på lø-
bende at være opdateret på udviklin-
gen i virksomhedernes kompetence-
behov. Vi skal bl.a. være på forkant 
med behovet for nye kompetencer 
som følge af øget digitalisering og 
automatisering i virksomhederne.   
 
Næste tema for Rådet er behovet for 
opkvalificering af ledige og beskæfti-
gede. Vi skal sikre, at alle i arbejds-
styrken har de kompetencer, der ef-
terspørges af virksomhederne i dag 
og i fremtiden. Vi vil især fremme en 
opkvalificeringsmodel baseret på 

virksomheder med jobåbninger 
og/eller opkvalificeringsbehov og i 
tæt samarbejde med arbejdsmar-
kedets parter, jobcentre og uddan-
nelsesinstitutioner.  
Dernæst skal vi i RAR Fyn, som det 
tredje og sidste tema være opmærk-
somme på den skjulte ressource for 
virksomhederne, som borgere på 
kanten af arbejdsmarkedet udgør.  
 
Kommunernes beskæftigel-
sesplaner  
Alle kommuner i RAR Fyn inddra-
ger ministermålene for beskæftigel-
sesplan 2020.  Endvidere har alle 
beskæftigelsesplaner fokus på de 3 
temaer, som fremgår af Rådets 
strategi- og handlingsplan for 
2020. Betydningen af at videreud-
danne arbejdsstyrken, svarende til 
jobåbningerne, understreges i Fæl-
les Fynsk Tillæg til beskæftigelses-
planerne, der gælder for alle kom-
muner i RAR Fyn-området. Den 
virksomhedsrettede indsats har høj 
prioritet i alle planer. Særligt betyd-
ningen af en indsats målrettet man-
gelområder med gode beskæftigel-
sesmuligheder.   

  
      
    

     
     

       
   

   
   

   
   
     

     
     
    

      
     

    
     

      
    

    
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nytteindsatsen skal motivere 
borgeren 
I RAR Fyn ser vi nytteindsatsen 
som et redskab til varig beskæfti-
gelse. Et redskab der enten direkte 
eller via et uddannelsesforløb moti-
verer til aktivt at tage ansvar for at 
komme i job. Nytteindsatsen skal 
ikke være et formål i sig selv og må 
ikke stå i vejen for den egentlige 
hensigt: job eller uddannelse. RAR 
Fyn understreger i øvrigt, at nytte-
indsatsen ikke må være konkurren-
ceforvridende eller erstatte ordi-
nære driftsopgaver. Det er derfor 
vigtigt, at kommunerne allerede 
ved oprettelsen af nytteindsats-
pladser, tænker Rådets anbefalin-
ger ind i planlægningen.     

På Nyhedsbrevets næste side sæt-
ter vi fokus på den landsdækkende 
Job-Uge, hvor formålet har været 
at få flere borgere med handicap i 
beskæftigelse.   

God fornøjelse. 

Med venlig hilsen 
Stig Møller 
Formand for Det Regionale Ar-
bejdsmarkedsråd Fyn 
 

Ny formand for Det Regionale Arbejdsmar-
kedsråd Fyn   

RAR Fyn drøftede fokus og retning i beskæftigelsespolitikken på strategisemi-
naret d. 28. nov. 2019 

Tilmelding 
RAR Fyns Beskæftigelses-

konference d. 1. april:      
Nyt råderum i beskæftigel-

sespolitikken 

https://www.conferencemanager.dk/rar-fyn-beskaeftigelseskonference-010420
https://www.conferencemanager.dk/rar-fyn-beskaeftigelseskonference-010420
https://www.conferencemanager.dk/rar-fyn-beskaeftigelseskonference-010420
https://www.conferencemanager.dk/rar-fyn-beskaeftigelseskonference-010420
https://www.conferencemanager.dk/rar-fyn-beskaeftigelseskonference-010420
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Job-Ugen løb af stablen i uge 49 med gode 
resultater på landsplan – og på Fyn 
Det går godt på det danske ar-
bejdsmarked. Beskæftigelsen har 
aldrig været højere, men alligevel 
er det kun hver tredje person med 
større handicap, der er i job. Med 
afsæt i satspuljeaftalen for 2019 
blev den landsdækkende Job-Ugen 
i uge 49 en realitet. Ambitionerne 
for Job-Ugen var, at endnu flere 
personer fremadrettet skal blive en 
del af arbejdsmarkedet.   
 
Virksomhederne viste stor in-
teresse for Job-Ugen 
Efter evaluering af Job-Ugen har 
interessen fra virksomheder vist sig 
at være over forventning. På lands-
plan blev der afholdt 606 virksom-
hedsbesøg, som var betydelig hø-
jere end de planlagte 350.  
 
Møderne mellem jobcentrene og 
virksomhederne i Job-Ugen havde 
til formål at få flere borgere med 
handicap i beskæftigelse, herunder 
at: 
• Skabe holdnings- og ad-

færdsændringer blandt 
virksomheder 

• Informere virksomheder 
om mulige støtteordninger 

til medarbejdere med han-
dicap 

• Informere virksomheder 
om, hvor de kan hente 
mere information  

• Information/hjælp til fast-
holdelse af medarbejdere 
med handicap 

• Skabe samarbejder mel-
lem jobcentre og virksom-
heder omkring ansættelse 
af borgere med et handi-
cap 

 
Gode resultater på Fyn 
Den landsdækkende Job-Uge re-
sulterede i 80 virksomhedsbesøg 
på Fyn, hvilket indikerer, at virk-
somheder er interesserede i at 
indhente information om, hvor-
dan handicappede borgere kan bi-
drage til de fynske virksomheder, 
og herunder hvordan de handi-
capkompenserende ordninger kan 
forkorte vejen til varig beskæfti-
gelse. 
De 80 virksomhedsbesøg på Fyn 
resulterede i, at 2 borgere med 
handicap kom i ordinær beskæfti-
gelse, 10 i fleksjob, 2 i småjob og 6 

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

i løntilskud eller virksomheds-
praktik. Phonerkampagnen, der 
blev igangsat på baggrund af Job-
Ugen, havde til formål at klar-
lægge virksomhedernes udbytte af 
Job-Ugen. Undersøgelsen viste 
generel tilfredshed blandt de ad-
spurgte. Ud over den generelle til-
freds med Job-Ugen og interessen 
for handicappede borgere, var til-
bagemeldingen fra virksomhe-
derne også, at der ikke gøres for-
skel mellem handicappede og 
ikke-handicappede borgere. Et 
handicap skal ikke være en hæm-
sko for borgere, der besidder fær-
digheder og kompetencer, som 
virksomhederne efterspørger.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

Læs om RAR Fyns arbejde her 
 
Læs RAR Fyns Strategi- og handle-
plan 2020 
 
Læs mere om en forenklet beskæf-
tigelsesindsats her 
 
Opdateret Arbejdsmarkedsbalance 
for 1. halvår 2020 
 

https://star.dk/til-virksomheder/faa-landsdaekkende-virksomhedsservice/
https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/handicapkompenserende-ordninger/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/om-rar-fyn/strategi-og-fokusomraader/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/om-rar-fyn/strategi-og-fokusomraader/
https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/en-forenklet-beskaeftigelsesindsats/
https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/en-forenklet-beskaeftigelsesindsats/
https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/
https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/
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