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3.2 Dimensionering af pædagoguddannelsen 2017



dagsorden 

 

 

Referat fra møde i Praktikpladsforum fredag 

d.13.november 2015 kl.14.00 – 16.30 

 

Mødet afholdes i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg 

 
Afbud fra: Kai Høstrup (Skanderborg Kommune), Kenneth Bro (Lemvig Kommune), 

Annette Mosegård (Ikast Kommune), Line Hundebøll (SL) 
 
 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

- Forslag om at flytte punkt 3 til punkt 2 – dette godkendes. 

 

2. Orientering om situationen pt. inden for pædagogområdet, nye 

opgaver inden for skole/fritidsområdet og information om de tre 

specialiseringer v/Peter Møller  

- Orientering om politisk aftale fra december 2013, gennemgang af 

indholdet i de tre specialiseringer inden for pædagoguddannelsen – 

dagtilbudspædagogik, skole-/fritidspædagogik og social-

/specialpædagogik. De studerende tildeles en specialisering. Status 

er at hovedparten af de studerende får deres 1.ønske tildelt.  

- Status – et helt enestående udviklingsarbejde med nye moduler, ny 

praktikuddannelse og nye prøver. Ny national model for fordeling på 

vej.  

- Nye udfordringer til drøftelse –  

- Delte praktikforløb - kan kommunerne etablere praktik på 3 

måneder. PM fortæller om en politisk beslutning, som siger, at flere 

studerende skal i praktik i udlandet. Drøftelse af om der er mulighed 

for det nogle steder. Styregruppen for uddannelse der kigger på 

fordelingsnøglen kigger også på denne udfordring – JHP bringer 

 



dagsorden 

denne opgave videre til styregruppen for uddannelse. 

Uddannelsesmæssigt en god ide men svært at få til at fungere i 

praksis. 

- Nye praktikområder – ungdomsuddannelser, efterskoler, private 

virksomheder. PM fortæller om et udviklingsarbejde, der afsøger nye 

muligheder for praktiksteder. Forslag om at finde ungdomsskoler der 

vil gå ind i opgaven. PM/VIA undersøger muligheden for et 

pilotprojekt i Viborg Ungdomsskole og tager en drøftelse med de 

studerende om deres holdning til det. Denne opgave bakkes op af 

Praktikpladsforum. 

- Den 4. praktikperiode - kan det være de samme praktiksteder? PM 

orienterer om, at VIA gerne vil bruge de steder, der har studerende i 

praktik til praktiksteder i forhold til de studerendes bacheloropgave – 

op til 4 i en gruppe. De indgår ikke i normeringen men laver et 

udviklingsarbejde i institutionen. Praktikpladsforum bakker op om at 

bruge de samme praktiksteder til praktik og til 4.praktikpeiode.  

- Institutionstyper og specialiseringer – herunder praktikbeskrivelser. 

Besked til kontaktpersoner i kommunerne om en fælles workshop til 

udarbejdelse af praktikbeskrivelse. Det tager praktikpladssekretariat 

sig af.  

- Kommunikation – hvem gør hvad hvornår? Fælles årshjul udsendes – 

Praktikpladssekretariatet følger op på dette. Der kan tages kontakt til 

Maiken Nors.  

- Orientering fra PM – afventer afgørelse fra undervisningsministeren 

vedr. beslutning omkring Thisted. Grenå optager studerende en gang 

om året – søgt ministeriet om at fordele studerende på hele året og 

godkendt af ministeriet. Til Grenå skal derfor findes praktikpladser 2x 

om året. (60 studerende fordelt på 2x = 30 studerende pr. halve år) 

 

3. Dimensionering af optag på pædagoguddannelsen for studieåret 

2016/2017 og fordeling på specialiseringer 

 

- Studieåret 2015/2016 reducerede vi med 10 pladser og vi reducerer 

med 8 pladser i studieåret 2016/2017. PM retter tallene til og sender 
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til os, så vi kan skrive begge dele i indstillingen og sender til 

godkendelse i KKR d.8.feb. 2016. Procentsatsen fastholdes på de 

gældende procenter for sidste år. Bemærkning fra Jonna Uhre 

omkring oprettelse af vuggestuer som kræver flere pædagoger. 

- Forslag om at se på hvordan de ansatte pædagoger er fordelt på de 

tre specialiseringer i kommunerne 

4. Orientering om fordeling af praktikpladser i Praktikpladsforum 

v/Majbritt Lomholt 

- Uddelt skriv omkring ofte stillede spørgsmål og svar om 

praktikpladser.  

- Opfordring til VIA at de studerende ikke skifter praktikplads selvom 

der bliver en ledig i de større byer, men at alle praktikpladser bliver 

brugt (JHP) 

 

5. Tidspunkt for næste møde, herunder punkter til næste møde 

- Hvis der er store ændringer i forhold til den kommende prognose 

sendes det rundt pr. mail og godkendes den vej. 

- Næste møde tirsdag d.29.nov. 2016 kl.12.00 – 14.30 i Silkeborg 

Medborgerhus 

- Punkt til næste møde – sygefravær hos de pædagogstuderende. Vi 

trækker statistikker i alle kommuner inden næste møde. Disse 

statistikker sendes med som bilag til dagsorden ud. 

 

6. Evt. 

 

- Bünyamin Simsek – de ser højt sygefravær hos de studerende hos 

institutioner i Århus Kommune. Kommunen følger op på det, som de 

gør i forhold til alle ansatte.  

 

Referent Majbritt Lomholt 
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Dimensionering af pædagoguddannelsen

Notat pr. 15. juni 2015

KKR i Region Midtjylland har indstillet en neddimensionering af VIA Pædagoguddannelsen på 9 pladser i 2015/16 og igen 9 pladser i 2016/17. Denne 
neddimensionering skal ske jævnt fordelt på alle uddannelsessteder med undtagelse af de mindst steder (Grenå, Thisted, Randers). Det er blevet 
præciseret fra ministeriet, at der kun kan opereres med et lige antal studiepladser på hver uddannelsessted, idet der skal være en ligelig fordeling 
mellem kvote 1 og kvote 2 studerende hvert sted. På den baggrund vil neddimensioneringen blive fordelt således: 

  Optagelse 2014-15 Ændring i 
15-16

Optagelse 
15-16

Ændring i 
16-17

Optagelse 
16-17

Uddannelsessted Inkl. 5%

Holstebro 170 -2 168 -2 166

Viborg 226 -2 224 -2 222

Thisted 64 0 64 0 64

Ikast 120 -2 118 0 118

Randers 106 0 106 0 106

Grenaa 30 
(kun september)

0 30 0 30

Aarhus 438 -2 436 -4 432

Horsens 130 -2 128 0 128

   

I alt 1284 -10 1274 -8 1266
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Notat vedrørende model for samarbejde med kommunerne om  

uddannelse af flere social- og sundhedsassistentelever 

 

KKR Midtjylland ønsker at øge dimensioneringen af optaget af elever 

på social- og sundhedsuddannelsens trin 2 – social- og sundhedsassi-

stenter. Det sker bl.a. på baggrund af en anbefaling fra Kommuner-

nes Landsforening (KL) til alle kommunerne om dimensioneringen for 

2016.  

I den nuværende bekendtgørelse for uddannelsen er det et krav at 

den somatiske praktik i uddannelsen foregår på et hospital, og det er 

derfor nødvendigt at regionen medvirker til uddannelsen.  

 

KKR Midtjylland ønsker at øge dimensioneringen med 51 social- og 

sundhedsassistentelever årligt i den midtjyske region.  

Regionsrådsformand Bent Hansen har aftalt med formandskabet i 

KKR Midtjylland, at Region Midtjylland vil medvirke til at uddanne et 

øget optag på 51 elever, forudsat at det ikke medfører ekstra udgifter 

for regionen. 

I dette notat beskrives en mulig model for dette. 

 

Kort om uddannelsen 

Social- og sundhedsuddannelsen består af et grundforløb og et ho-

vedforløb med to trin. Efter trin 1 er man uddannet social- og sund-

hedshjælper, og efter trin 2 er man social- og sundhedsassistent. Re-

gion Midtjylland medvirker kun til at uddanne social- og sundhedsas-

sistenter (trin 2). 

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tager i alt 20 måneder, 

og veksler mellem skoleophold og i alt 3 praktikophold på hver ca. 16 

uger: en praktik på det somatiske område (som med den nuværende 

uddannelse i dag kun foregår på hospitalerne), en praktik på det psy-

kiatriske område, som både kan foregå i regionen og i kommunerne, 

og endelig en praktik på det primærkommunale område (hjemmeple-

jen m.v.), der foregår i en af de 19 kommuner. 

 

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, hvor eleven i sin uddannelse 

er ansat hos en arbejdsgiver med en uddannelsesaftale. 

Dato 16-12-2015  

Marianne Wolf 

Tel. +45 7841 0808 

Marianne.Wolf@STAB.RM.DK 

1-13-5-19-06-V 
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Side 2 

Ved regionens dannelse i 2007 blev der i Kontaktudvalget aftalt en administrationsmodel for 

uddannelsen, hvor ca. 55% af de elever, der hvert år optages, ansættes i regionen og ca. 45% 

af eleverne ansættes i en af kommunerne. Eleverne er ansat hos den samme arbejdsgiver i 

hele deres uddannelse, men alle elever er i praktik i både regionen og kommunen. Denne op-

bygning af uddannelsen indebærer et tæt samarbejde mellem regionen og kommunerne om 

uddannelsen. 

  

Der optages årligt i alt 826 elever på de 6 social- og sundhedsskoler, som regionen samarbej-

der med – fordelt på 3 optag om året.  

Heraf ansætter regionen 441 elever, de øvrige ansættes i en af de 19 kommuner efter en aftalt 

fordelingsnøgle. 

 

Som led i trepartsaftalen fra 2007 mellem Regeringen, Danske Regioner, KL og de faglige or-

ganisationer blev der aftalt en øget dimensionering på uddannelsen på ca. 10% årligt fra 2008 

til 2010. Siden 2010 har dimensioneringen været uændret. Denne trepartsaftale udløber med 

udgangen af 2015. 

Siden 2014 har en arbejdsgruppe på landsplan med repræsentation fra Danske Regioner, KL 

og FOA arbejdet på en ny model for social- og sundhedsuddannelsen, som i højere grad end 

den nuværende uddannelse matcher udviklingen i sundhedsvæsenet, hvor stadig flere sund-

hedsopgaver ligger i det nære sundhedsvæsen. Det var forventningen, at en ændret uddannel-

se på baggrund af dette arbejde kunne være på plads inden udløbet af den nuværende tre-

partsaftale, så dimensioneringen kunne tage udgangspunkt i den ny uddannelse. Arbejdsgrup-

pen forventer dog tidligst at blive færdig med sit arbejde så en ny uddannelse kan træde i 

kraft sommeren 2017.  

Der er derfor behov for at afklare dimensioneringen fra 2016 og et stykke tid frem på grundlag 

af den nuværende uddannelse.  

 

Udgifter forbundet med uddannelsen til social- og sundhedsassistent 

Udgifterne til social- og sundhedsassistentelever består af følgende: 

 

 Nettoudgiften til ansatte elevers løn. 

Lønnen er fastsat i overenskomsten for området og arbejdsgiveren har indtægter fra 

refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 

Elever over 25 år, som har min. 1 års relevant erhvervserfaring, har ifølge overens-

komsten ret til voksenelevløn.  

Den gennemsnitlige nettolønudgift for en elev på ordinær løn er ca. 162.000 kr. og 

for en voksenelev er den gennemsnitlige nettolønudgift ca. 248.000 kr. 

I disse gennemsnitsbeløb er medregnet feriegodtgørelse, bidrag til AUB m.v.  

Andelen af voksenelever har de seneste år ligget på omkring 65%. 

Yderligere 51 elever vil med de forudsætninger medføre en ekstra lønudgift på ca. 

11,1 mio. kr. i alt. 

Hvis regionen skulle tage en andel af disse svarende til andelen af de øvrige elever 

(55%) skulle regionen ansætte 28 elever, svarende til en udgift på i alt ca. 6,1 mio. 

kr. 

 

 Udgifter til vejledning af eleven i praktikperioden. 

For regionen vil det handle om den somatiske praktikperiode, hvor eleven er 16 uger 

på et hospital, og evt. praktikperioden i psykiatri på 16 uger, hvor eleven enten er i 
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regionspsykiatrien eller i en kommune. 

KL har i et notat, der er udarbejdet i forbindelse med arbejdet med en ny model for 

social- og sundhedsuddannelsen, i et konservativt skøn estimeret den gennemsnitlige 

udgift til vejledning til 1.380 kr. pr. uge pr. elev. 

I dette skøn er indeholdt udgifter til selve vejledningen (tid hvor vejlederen tages ud 

af drift), introduktion af eleven m.v. og administration i forbindelse med ansættelse, 

lønkørsel m.v. 

Alle elever kommer i dag i somatisk praktik i regionen, og yderligere 51 elever i 16 

ugers somatiske praktik vil med de forudsætninger betyde en ekstra udgift for regio-

nen på ca. 1,1 mio. kr. 

Dertil kommer evt. udgifter til praktikken i psykiatrien. 

 

Beregningerne er sammenfattet i tabellen nedenfor: 

 

Alle beløb i kr.  

(2015 P/L) 

Udgift pr. elev Udgift for 51  

elever I ALT 

Udgift for Region 

Midtjylland 

Løn    

- ordinær løn (35%) 162.000 2.891.700 1.590.435 

- voksenelevløn (65%) 248.000 8.221.200 4.521.660 

Lønudgift i alt 

(RM’s andel af alle elever 

der optages er normalt ca. 

55%) 

  

11.112.900 

 

6.112.095 

Vejledning i praktikken 

(alle elever kommer i so-

matisk praktik i regionen) 

1.380 1.126.080 1.126.080 

Udgifter I ALT  12.238.980 7.238.175 

 

Ud over de direkte udgifter betyder yderligere elever i somatisk praktik – og evt. praktik i psy-

kiatrien – generelt en ekstra belastning af hospitalernes afdelinger. De har i forvejen en stor 

uddannelsesopgave med de mange elever og studerende, som regionen er med til at uddanne. 

Der er de seneste år blevet væsentligt færre senge og patienterne er på hospitalerne i kortere 

tid, og antallet af ansatte social- og sundhedsassistenter på hospitalerne er faldende. Det giver 

udfordringer med at få både pladser og læringsmuligheder nok for de social- og sundhedsassi-

stentelever, der allerede uddannes i regionen – det gælder både i f.t. praktikken i somatikken 

og praktikken i psykiatrien.  

 

En mulig model for et samarbejde om en øget dimensionering 

På baggrund af de udfordringer, som hospitalerne har haft de seneste år med at uddanne soci-

al- og sundhedsassistentelever og kommunernes ønske om at få uddannet flere elever har der 

i 2012 og 2015 været gennemført to pilotprojekter i regionen. Her har man afprøvet nye må-

der at gennemføre den somatiske praktik på, så en større del foregår i kommunerne. Målet 

med projekterne har både været at udvikle uddannelsen, så den bedre matcher udviklingen i 

sundhedsvæsenet, og at medvirke til at aflaste hospitalerne.  

Et eventuelt kommende samarbejde om en øget dimensionering af antallet af social- og sund-

hedsassistentelever kan med fordel tage udgangspunkt i erfaringerne fra disse projekter og 



 

 

Side 4 

man kan evt. arbejde videre med at afprøve nye måder at tilrettelægge den somatiske praktik 

på.  

 

I 2012 blev der gennemført et projekt i samarbejde mellem kommunerne i Vestklyngen, Hos-

pitalsenheden Vest og Social- og Sundhedsskolen i Herning om delvis forlagt somatisk praktik.  

I 2015 er netop afsluttet et projekt i samarbejde mellem Silkeborg Kommune, Skanderborg 

Kommune, Hospitalsenheden Midt og Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg om nye praktik-

løsninger for social- og sundhedsassistentuddannelsen.  

I begge projekter blev de 16 ugers somatisk praktik på forskellige måder delt mellem hospita-

let og kommunerne. 

Begge projekter er gennemført i samarbejde med det nationale faglige udvalg for uddannel-

sen, som har ansvaret for kvaliteten af uddannelsen. Der er udarbejdet evalueringsrapporter 

fra begge projekter, som er sendt til det faglige udvalg. 

Generelt har erfaringerne været positive, men den ændrede praktikfordeling kræver en del lo-

gistik og ekstra koordinering og giver forskellige pædagogiske udfordringer. 

 

Forslag til model 

Der foreslås på den baggrund følgende model for et samarbejde om en øget dimensionering: 

 

 Alle de ekstra elever ansættes i kommunerne, så regionen ikke har lønudgifter til 

dem. 

 

 Elevernes praktik i psykiatrien lægges for alle de ekstra elever i kommunerne. 

 

 På baggrund af erfaringerne fra de to pilotprojekter afprøver og videreudvikler kom-

munerne og regionen forskellige modeller for, hvordan en større del af den somatiske 

praktik kan lægges i kommunerne. 

Det skal ske på en måde, så regionens uddannelsesopgave opgjort i tidsforbrug til 

den somatiske praktik ikke øges i forhold til niveauet i dag. 

Opgjort i praktikuger vil det ekstra tidsforbrug til 51 elever i 16 uger svare til i alt 816 

uger, plus tidsforbrug til ekstra introduktion, koordinering m.v.  

Det forudsættes, at kommunerne tager en andel af den somatiske praktik svarende 

hertil, så den samlede opgave for hospitalerne, opgjort i praktikuger, ikke øges. 

Det vil betyde, at der kan komme flere elever på hospitalerne, men i kortere perioder. 

Den konkrete måde, det skal tilrettelægges på, aftales nærmere mellem kommunerne 

og regionen. 

 

Det vurderes, at en sådan model ikke vil medføre øgede udgifter til regionen, dog skal det be-

mærkes at der vil kunne være tale om en indirekte ”udgift” i forhold til mindre arbejdskraft-

værdi. 

 

De erfaringer man ville få fra samarbejdet efter denne model kunne være input til arbejdet i 

den arbejdsgruppe, der arbejder med en ny model for uddannelsen, og bidrage til udviklingen 

af social- og sundhedsuddannelsen generelt. 
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KKR 
MIDTJYLLAND 

NOTAT

De 19 midtjyske kommuners fælles politiske 
pejlemærker på arbejdsmarkedsområdet

Med organiseringen af beskæftigelsesindsatsen pr. 1. januar 2015 har den 
enkelte kommune det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen for alle 
borgere. Der lægges vægt på betydningen af samarbejde på tværs af 
kommuner og de regionale arbejdsmarkedsråd tillægges en strategisk og 
rådgivende rolle.

Tværkommunalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen skal herefter 
drøftes i kommunekontaktrådene (KKR) under KL. KKR udpeger desuden 
kommunale repræsentanter til de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

KKR Midtjylland har den 20. april 2015 vedtaget, at de 19 midtjyske 
kommuners samarbejde på arbejdsmarkedsområdet skal:

• Bidrage til vækst og beskæftigelse i hele regionen
• Hvile på en vidensbaseret langsigtet strategisk samtænkning af 

uddannelses-, beskræftigelses- og vækstpolitikkerne
• Understøtte at konkrete beskæftigelsesindsatser spiller sammen med 

tiltag til fremme af vækst og udvikling
• Understøtte, at det regionale arbejdsmarked er velfungerende i forhold 

til at kunne løse evt. regionale ubalancer mellem udbud og efterspørgsel 
efter arbejdskraft

• Bidrage til en efterspørgselsdrevet tilgang til konkrete 
beskæftigelsesindsatser og til den virksomhedsrettede indsats

• Bidraget til, at strategier og indsatser på arbejdsmarkedsområdet 
kommer alle borgere til gode, også borgere udenfor eller på kanten af 
arbejdsmarkedet

• Bidrage til at holde fokus på indsatser, der virker og fjerne evt. barrierer 
for dem.
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Pejlemærkerne udmøntes gennem:

• De kommunale repræsentanters arbejde i de to RAR
• Strategiske drøftelser i KKR Midtjylland
• Strategiske og konkrete samarbejder med andre aktører på området
• Konkrete aktiviteter i regi af fx KKR’s Dialogforum på 

uddannelsesområdet

Arbejdet understøttes af den administrative styregruppe på området, nedsat 
af KD-net.

Bilag: 
1. Oversigt over medlemmer af RAR Østjylland, RAR Vestjylland og 

den administrative styregruppe
2. Oversigt over de midtjyske kommuners eksisterende samarbejder på 

beskæftigelsesområdet (under udarbejdelse)
3. Link til L59  om organisering og understøttelse af 

beskæftigelsesindsatsen m.v.

http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L59/som_vedtaget.htm#dok
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L59/som_vedtaget.htm#dok
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L59/som_vedtaget.htm#dok
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L59/som_vedtaget.htm#dok
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Forord 

Sammen om vækst og udvikling i Vestjylland! 
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Vestjylland (RAR) er dannet i en tid, hvor ledigheden er lav, og der i flere 

brancher meldes om spirende optimisme. Meget er lykkedes i erhvervslivet og i beskæftigelsesindsatsen i 

Vestjylland siden krisen omkring 2008. At konjunkturerne er ved at vende betyder dog ikke, at de 

arbejdsmarkedspolitiske udfordringer er forsvundet – de har blot ændret karakter. 
 

Vi står i den kommende tid over for en potentiel mangel på arbejdskraft. Det skyldes både, at 

virksomhederne i stigende grad oplever et fremgang og i derfor efterspørger arbejdskraft, men desværre 

også at arbejdsstyrken bliver mindre. Mange forlader arbejdsmarkedet i disse år og færre kommer ind. 

Samtidig ses et begyndende gab mellem udbudte og efterspurgte kompetencer. For at sikre udviklingen i 

Vestjylland er det vigtigt, at indsatsen for tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft intensiveres. 
 

For at kunne imødegå den stigende efterspørgsel på arbejdskraft skal arbejdsstyrken tilføres flere kræfter. 

Der er en stor gruppe borgere i Vestjylland, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Der er behov 

for en målrettet indsats, så disse borgere rustes til at træde ind på arbejdsmarkedet og bevare fodfæstet. Vi 

skal arbejde for, at endnu flere får del i opsvinget og bliver inkluderet på arbejdsmarkedet – til gavn for 

både borgere og virksomheder.  
 

Udvidelse af arbejdsstyrken løser ikke alene de udfordringer, vi står over for. Arbejdsstyrkens 

kompetenceniveau er af afgørende betydning for vækst og udvikling. I de kommende år vil der være en 

stigende efterspørgsel på faglært og højt specialiseret arbejdskraft. RAR Vestjylland vil arbejde for, at der er 

et konstant fokus på kvalificering i forhold til job og jobåbninger på alle niveauer. Kvalificering handler ikke 

kun om at gøre ufaglærte til faglærte. Det handler i lige også om at have fokus på den faglige mobilitet. 
  

For at kunne lykkedes med at gøre en forskel i spændingsfeltet mellem beskæftigelse, erhverv og 

uddannelse er samarbejde et nøgleord. RAR Vestjylland vil være garant for samarbejde og koordinering på 

tværs af de tre politikområder. Vestjylland er vores primære fokusområde, men vi skal også evne at række 

udover vores eget område, når samarbejde er meningsfuldt. Derfor har vi også fokus på samarbejde med 

andre rådsområder, VEU og vækstforum 
 

RAR Vestjylland skal være en attraktiv samarbejdspartner. Derfor vil RAR Vestjylland arbejde for at blive et 

videnscenter, der gennem indsamling, systematisering og udvikling af viden om arbejdsmarkedet i 

Vestjylland bidrager til udvikling og vækst i Vestjylland.  
 

Vestjylland og det vestjyske arbejdsmarked har meget at byde på! Det er vi ikke i tvivl om i RAR. Vi vil derfor 

være ambassadører for vores område og promovere det vestjyske arbejdsmarked, hvor der gode 

udviklingsmuligheder for virksomheder så vel som for borgere. 

Vi går ydmygt til opgaven, og mener at vi med dette strategipapir har et godt afsæt for de kommende års 

arbejde. Samtidig rækker vi hånden ud til samarbejde med alle aktører indenfor beskæftigelse, erhverv og 

uddannelse i vores område. 
 

Sammen om vækst og udvikling i Vestjylland. 

På vegne af RAR Vestjylland 

John Hermansen, Formand  
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Vision - Det vil vi:  

RAR Vestjylland vil være kendt for, at  

• arbejde for, at de vestjyske virksomheder har den rette arbejdskraft til rådighed  

• arbejde for at borgere på kanten af arbejdsmarkedet bliver en aktiv del af det vestjyske arbejdsmarked  

• være bannerfører for kvalificering på alle niveauer – herunder sikring af flere lære- og praktikpladser 

• være katalysator for samarbejde indenfor erhverv, uddannelse og beskæftigelse – herunder arbejde for 

at nedbryde barrierer i beskæftigelsessystemet 

• besidde og formidle aktuel viden om det vestjyske arbejdsmarked  

• være ambassadører for Vestjylland som et attraktivt sted at bo og arbejde  

RAR Vestjyllands strategi tager afsæt i udfordringerne på det vestjyske arbejdsmarked.  
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6 Indsatsområder  

RAR Vestjylland vil fokusere på 6 indsatsområder for at imødekomme udfordringerne på det vestjyske 

arbejdsmarked. 

Tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft 

• RAR vil understøtte jobcentre og andre aktører i at yde en effektiv virksomhedsservice 

• RAR vil være med til at sikre kompetent arbejdskraft til de vestjyske virksomheder 

• RAR vil følge udviklingen på arbejdsmarkedet og tage initiativer, der modvirker flaskehalse  

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet 

• RAR vil arbejde for at socialt udsatte og borgere med handicap integreres på arbejdsmarkedet 

• RAR vil formidle, at der er et arbejdskraftpotentiale i bl.a. flygtninge, indvandrere og seniorer 

Kvalificering 

• RAR vil understøtte koordineringen af den eksisterende vejledningsindsats – med særligt fokus på 

unge 

• RAR vil understøtte kvalificering på alle niveauer for at kunne sikre effektive match 

• RAR vil arbejde for at sikre flere lære- og praktikpladser 

Samarbejde 

• RAR vil være katalysator for samarbejde på tværs af kommuner, organisationer og øvrige RAR 

områder 

• RAR vil arbejde for at nedbryde barrierer i beskæftigelsesindsatsen 

• RAR vil medvirke til sammenhæng mellem de tre politikområder beskæftigelse, erhverv og 

uddannelse 

Viden 

• For at målrette og fokusere indsatsen vil RAR samle, udvikle og formidle viden om 

arbejdsmarkedet i Vestjylland 

• RAR vil formidle viden enkelt og overskueligt 

• RAR vil have fokus på best practice i beskæftigelsesindsatsen  

Attraktive Vestjylland 

• RAR vil være ambassadører for Vestjylland 

• RAR vil øge kendskabet til det vestjyske arbejdsmarked 

• RAR vil formidle de gode historier fra det vestjyske arbejdsmarked 
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Varighed for strategi og handlingsplan 

Der følges løbende op på elementerne i Strategi- og 

Handeplanen af Formandskabet og Rådet. Der planlægges et 

årligt strategiseminar, hvor Rådets strategi og handlingsplan 

kan behandles tilbundsgående. 

Apendix – ministermål og RAR’s lovgivne 

opgaver  

RAR’s lovbundne opgaver og ministerens mål for 

beskæftigelsesindsatsen er det naturlige bagtæppe for den til 

enhver tid gældende strategi og handlingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ukendt Aarhus 

Ministermål 2016 

1. Flere unge skal have en uddannelse 

2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 

skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet 

bl.a. gennem styrket tværfaglig indsats 

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 

4. Indsatsen for bedre match mellem 

arbejdsløse og virksomheder skal styrkes 

RAR’s lovgivne opgaver 

• Indgår i et samspil med kommunerne og 

understøtter beskæftigelsesindsatsen på 

tværs af kommuner. 

• Rådgiver og går i dialog med 

kommunerne om udvikling af 

beskæftigelsesindsatsen. 

• Samarbejder og koordinerer 

beskæftigelsesindsatsen med 

arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, 

herunder VEU-centre og vækstfora, samt 

koordinerer uddannelses- og 

erhvervsvejledningen. 

• Koordinerer virksomhedsindsatsen og 

indsatsen rettet mod områder med 

mangel på arbejdskraft og områder med 

høj ledighed. 

• Godkender den regionale positivliste for 

den regionale uddannelsespulje. 

• Varetager opgaver, som efter andre love 

eller regler udstedt i medfør heraf er 

henlagt til rådene. 

• Modtager underretninger om KLV lister 

samt en gang årligt drøfte strategi for 

nytteindsats med kommunerne 

 



3.4 Fælles arbejdsmarkedsfokus - de næste skridt
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Formandskabet har ordet 

 

 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd vil bidrage til at skabe balance på arbejdsmarkedet, og vil 

derfor arbejde for at styrke beskæftigelsen for alle målgrupper og samtidig understøtte, at 

østjyske virksomheder kan få den arbejdskraft de behøver. 

RAR er kommet til verden i en periode, hvor konjunkturerne er på vej op, efter i lang tid at ha‐

ve befundet sig i en bølgedal: Det går i øjeblikket den rigtige vej på det østjyske arbejdsmar‐

ked. Det betyder ikke, at de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer er forsvundet, men at de 

har ændret karakter. 

Nu, og ind i den nærmeste fremtid, er vores arbejdsmarked udfordret af en potentiel mangel 

på arbejdskraft. Det er der flere grunde til: Som sagt befinder vi os i et konjunkturopsving. 

Virksomhederne får mere at lave, og derfor stiger behovet for kvalificeret arbejdskraft. Samti‐

dig bliver arbejdsstyrken ældre. Store årgange gør sig klar til at forlade arbejdsmarkedet, og 

det sætter igen virksomhedernes muligheder for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft 

under pres.  

RAR Østjylland vil understøtte virksomhedernes vækst, ved at forfølge et strategisk mål om, at 

virksomhederne skal kunne finde kvalificeret arbejdskraft i Østjylland. Det er klart, at vi, eller 

andre, kun vanskeligt kan afhjælpe en akut mangel på fx ingeniører eller faglærte. Derfor vil vi i 

de handlingsplaner, som vores strategi løbende afføder, tage initiativer, hvor effekten først vi‐

ser sig på længere sigt. Naturligvis vil vi også tage initiativer, der har et kortere sigte, og en til‐

svarende forventning om tidligere effekt. 

                                                            
 Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer 
Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, Kommunernes Landsforening, FTF, Akademikerne, Le‐
derne, Danske Handicaporganisationer og Regionsrådet. Læs mere om RAR Østjylland: http://rar‐
bm.dk/da/Oestjylland/Om‐RAR‐Oestjylland.aspx  

1. næstformand  

Jakob B. Wätjen 

Formand 

Viggo Thinggaard 

2. næstformand  

Hans Halvorsen 
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Der er en stor gruppe borgere i Østjylland, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. I 

nullerne, under højkonjunkturen, så vi hvordan det lykkedes borgere, der ikke stod først i køen 

til ledige job, at få foden inden for på arbejdsmarkedet og blive en integreret del af arbejds‐

styrken til gavn for beskæftigelsen, virksomhederne og ikke mindst dem selv. 

For dem, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, skal den nuværende konjunkturmed‐

vind udnyttes. Derfor vil RAR Østjylland arbejde for at styrke beskæftigelsen for alle målgrup‐

per, og vi vil efterstræbe et strategisk mål om en mere effektiv indsats for borgere på kanten 

af arbejdsmarkedet, så de rustes til at træde ind på arbejdsmarkedet og bevare fodfæstet der. 

Også her vil vi operere med initiativer, der tager hånd om fremtidige udfordringer, ligesom vi 

vil stå bag initiativer, der bidrager til at løse umiddelbare udfordringer for borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet. 

Fundamentet, vi som RAR skal stå på, for at vi kan indfri vores strategiske ambitioner, er sam‐

arbejde og videndeling.  

Det østjyske arbejdsmarked er et arbejdsmarked. Ingen kommune, ingen organisation kan ale‐

ne løse de udfordringer, som arbejdsmarkedet står over for. Derfor vil vi i den kommende pe‐

riode udbygge vores samarbejdsflader inden for politikområderne beskæftigelse, uddannelse 

og erhverv: vi vil danne partnerskaber og vi vil aktivt bruge vores medlemmers netværk til at 

skabe resultater. 

RAR besidder en stor viden om udviklingen på arbejdsmarkedet. Vores viden skal ud at arbej‐

de, og bruges af dem, der i praksis skal løse de arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger. Vi 

skal indsamle og dele viden, så kommuner, a‐kasser, uddannelsesinstitutioner og øvrige ar‐

bejdsmarkedspolitiske aktører kan træffe de rigtige valg, når de tilrettelægger deres indsats. 

I RAR vil vi kaste os over opgaverne med ildhu, og vi ser frem til de kommende års samarbejde, 

der skal styrke beskæftigelsen for alle målgrupper og understøtte østjyske virksomheders 

vækst. 

 

 

Jakob B. Wätjen 
1. næstformand  

 

Viggo Thinggaard 
Formand 

Hans Halvorsen 
2. næstformand 
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RAR Østjyllands vision og mission  

RAR er lovbestemt nedsat med en række definerede opgaver for øje. Nogle er disse opgaver er 

meget håndgribelige, andre er det op til RAR at definere, hvordan skal løses. Ministerens brede 

beskæftigelsespolitiske mål er også med til at rammesætte det felt, som RAR arbejder inden‐

for.  

Med udgangspunkt i de lovbestemte opgaver og ministerens beskæftigelsespolitiske mål, læg‐

ger RAR Østjyllands strategi sporene for et ambitiøst arbejde i rådet de kommende år – alt 

sammen med samfundets bedste for øje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigtelinjerne i RAR’s strategi blev til på et to‐dags seminar med deltagelse af rådsmedlemmer 

såvel som suppleanter og tilforordnede. Efterfølgende har en arbejdsgruppe, med deltagelse af 

rådsmedlemmer og formandskabet, udfoldet strategien i tråd med retningspilene fra semina‐

ret.  

Strategien følges op af konkrete handlinger, som udspringer af dagsordenssatte temaer på RAR 

møderne, der i hvert tilfælde afføder en plan for hvilke aktiviteter RAR vil sætte i værk. 

Vision, mission og strategi er vedtaget på Rådsmødet 28. oktober 2015, og tages op til eventu‐

el justering én gang årligt. 

 

 

 

 

                                                            
 RAR’s lovbestemte opgaver op ministerens beskæftigelsespolitiske mål fremgår på sidste side af dette hæfte.  

Vision  
RAR Østjyllands vision er: 

At yde et betydende bidrag til at skabe balance på arbejdsmarkedet  

Mission 
RAR Østjyllands mission er:  

At understøtte virksomhedernes udvikling og vækst, og samtidig styrke beskæftigel‐

sen for alle målgrupper 



6 

 

Udfordringerne på det østjyske arbejdsmarked 

RAR Østjyllands strategi skal imødegå de udfordringer på det østjyske arbejdsmarked, som af‐

snittet herunder tegner et billede af. 

Udbuddet af arbejdskraft i Østjylland (arbejdsstyrken) har overordnet set været stigende frem 

til finanskrisen i 2008, hvorefter den har været faldende frem til 2013. Efterspørgslen efter ar‐

bejdskraft (beskæftigelsen) afspejler de overordnede konjunkturer på arbejdsmarkedet. I åre‐

ne umiddelbart frem til finanskrisen steg beskæftigelsen markant, og efter finanskrisen faldt 

beskæftigelsen markant. Den arbejdskraft som bliver udbudt men som ikke bliver efterspurgt 

af virksomhederne er de arbejdsløse.  Figuren viser, at faldet i beskæftigelsen efter 2008 resul‐

terede i en markant stigende ledighed. Da arbejdsstyrken også faldt i samme periode mind‐

skede det stigning i antallet af arbejdsløse en smule.  

Denne udvikling illustrerer en række umiddelbare udfordringer. Efterspørgslen efter arbejds‐

kraft skal øges igen. Den er afgørende for, om der er over‐ eller underskud af arbejdskraft. Det 

er en udfordring både på kort og på længere sigt. Dernæst er det vigtigt, at arbejdsstyrken – 

både de ledige og de beskæftigede – har de kompetencer som virksomhederne efterspørger, 

således at en stigende efterspørgsel resulterer i en faktisk stigende beskæftigelse, og ikke blot i 

rekrutteringsproblemer for virksomhederne. Og dernæst er det vigtigt at øge udbuddet af ar‐

bejdskraft med de rette kompetencer, hvilket svarer til en vækst i arbejdsstyrken. På kort sigt 

er der behov for at øge arbejdsstyrken på enkelte specifikke områder jf. Arbejdsmarkedsbalan‐

cen. På mellemlang sigt er der behov for en generelt stigende arbejdsstyrke. Ideelt set vil et 

øget udbud af arbejdskraft med de rette kompetencer resultere i en øget beskæftigelse. Det er 

det overordnede mål for RAR ud fra en arbejdsmarkedspolitisk kontekst. Der er dog en række 

udfordringer og muligheder både på kortere og længere sigt for at fremme dette, som RAR 

forholder sig til i strategien.   
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Udviklingen i virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer – både på kort og længere sigt 

‐ er vigtig at forholde sig til i forhold til det forventede udbud af kompetencer‐ og her er bl.a. 

udviklingen i mangel på arbejdskraft og antallet af forgæves rekrutteringer vigtige indikatorer. 

Begge forhold er under forandring, og det er heraf rekrutteringsproblemer i virksomhederne 

udspringer. Derfor har RAR fokus på at forebygge flaskehalse, opnå gennemsigtighed på ar‐

bejdsmarkedet, fremme geografisk og faglig mobilitet og opdyrke viden om metoder, der vir‐

ker. 

Overordnet set efterspørger virksomhederne arbejdskraft med stadigt flere kompetencer. Det 

har resulteret i et væsentligt fald i efterspørgslen efter kortuddannet arbejdskraft og en sti‐

gende efterspørgsel efter arbejdskraft med en videregående uddannelse. Denne tendens for‐

ventes at fortsætte fremover. På kort sigt er det en udfordring for de kortuddannede der ikke 

længere er efterspurgt af virksomhederne og som derfor er blevet ledige. På mellemlang sigt 

er der risiko for mere udbredte rekrutteringsproblemer for virksomhederne.  

Nedenstående figur viser en balancemodel for udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i 2020 

på landsplan. Det fremgår, at der kan komme til at mangle faglærte og videregående uddan‐

nede, samtidig med at der er et overskud af kortuddannet arbejdskraft. Det tegner et billede at 

et mis‐ match på arbejdsmarkedet hvor virksomhederne ikke umiddelbart kan få den arbejds‐

kraft de efterspørger. Det illustrerer en række udfordringer og mulige strategier til indsatser: 

De kortuddannede skal opkvalificeres til faglært niveau, på områder hvor der er mangel på ar‐

bejdskraft.  

Det vil RAR fokusere på, ved at understøtte en øget tilgang til erhvervsuddannelserne.  Desu‐

den vil RAR understøtte, at borgere med mellemlange – og lange videregående uddannelser 

(MVU’er og LVU’er) kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet, således at også udbuddet af 

arbejdskraft øges og manglen reduceres for disse målgrupper. I forlængelse heraf vil RAR un‐

derstøtte, at ledige flytter sig efter hvor de ledige stillinger er, og ligeledes tænke i alternative 

muligheder i forhold til i hvilke jobfunktioner, deres uddannelsesbaggrund kan anvendes (geo‐

grafisk og funktionel mobilitet).
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Uddannelse er afgørende for graden af beskæftigelse. De kortuddannede har en beskæftigel‐

sesfrekvens på gennemsnitligt 55,0 % mens de faglærte i gennemsnit har en beskæftigelses‐

frekvens på 78,8 %. Der er mao. 23,8 %‐point forskel i beskæftigelsesgraden mellem faglærte 

og kortuddannede. Af figuren fremgår, at de kortuddannede har en underbeskæftigelse gen‐

nem hele livet i forhold til de øvrige uddannelsesgrupper. RAR Østjylland prioriterer derfor, at 

flere – ikke mindst unge ‐ gennemfører en uddannelse, således at de ikke vedbliver med at væ‐

re kortuddannede.  Det er en udfordring på kort sigt og effekten vil kunne ses på mellemlang 

sigt.  

 

Der tegner sig en væsentlig udfordring på det faglærte område. Tilgangen til erhvervsuddan‐

nelserne har været lav gennem en årrække. Det afspejles i alderssammensætningen for den 

faglærte arbejdsstyrke. Der er således 26.283 flere faglærte i aldersgruppen 50‐64 år end der 

er i gruppen af 16‐29 årige. Det kan blive et rekrutteringsproblem når de 50‐64 årige går på 

pension i væsentligt større antal end der kommer unge faglærte ind i arbejdsstyrken.  

Derfor vil RAR understøtte både en øget tilgang til erhvervsuddannelserne og en højere gen‐

nemførselsgrad blandt de unge. Et vigtigt element heri er fokus på overgange mellem de for‐

skellige uddannelsestrin – noget som fx brobygningsforløb kan være med til at lette. 

En væsentlig kilde til at få dækket fremtidigt behov for faglært arbejdskraft er de kortuddan‐

nede, både dem, som er i beskæftigelse og dem, der er arbejdsløse. Derfor bil RAR fokusere på 

at kortuddannede i beskæftigelse får papir på deres kvalifikationer – fx gennem voksenlærlin‐

geordningen. 

Det er en udfordring der starter på kort sigt og hvor effekten er på mellemlang sigt.  
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Ledigheden har overordnet set været faldende siden den toppede lige efter finanskrisen i 

2008. Der er dog en særlig udfordring med langtidsledigheden. Det er personer der har været 

ledige i mindst 80% af tiden det seneste år. Denne gruppe har altså ikke umiddelbart matchet 

en efterspørgsel i virksomhederne, og de risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Selv om langtidsledigheden har været faldende er der en særlig udfordring med at sikre, at de 

langtidsledige bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet og bliver i arbejdsstyrken med efter‐

spurgte og eventuelt nye kompetencer.  

 

For at bidrage til en øget arbejdsstyrke vil RAR ligeledes understøtte et rummeligt arbejdsmar‐

ked for at borgere med nedsat arbejdsevne får og vedligeholder en tilknytning til arbejdsmar‐

kedet. Det kan ex. være via opkvalificering eller tilskud til virksomheder. Det er en indsats der 

retter sig både mod kortere og længere sigt.    

Indvandrere og efterkommere udgør en væsentlig potentiel kilde til en øget arbejdsstyrke og 

øget beskæftigelse. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande har en erhvervsfrekvens 

der er 16,8%‐point lavere end personer af dansk oprindelse. Til sammenligning har indvandre‐

re og efterkommere fra ikke‐vestlige lande en erhvervsfrekvens der er 28,2%‐point lavere end 

personer med dansk oprindelse. Der er altså en markant lavere deltagelse på arbejdsmarkedet 



10 

 

for indvandrere. En udfordring, det for nogle er lykkedes at overvinde, men som stadig kræver 

en ekstra indsats. RAR vil derfor bidrage til et samarbejde, der både skal udpege veje ind på 

arbejdsmarkedet, og samtidig stille klare krav til aktivt medspil fra alle parter. Erfaringerne her‐

fra skal også bidrage til at få flygtninge, der får asyl, hurtigt kommer i arbejde og ad den vej bli‐

ver integreret i det danske samfund.  

 

Fordelt på ydelsesgrupper fremgår det, at der de sidste 10 år har været et nogenlunde uæn‐

dret antal personer på offentlig forsørgelse i Østjylland, med undtagelse af dagpengemodta‐

gerne som blev væsentligt reduceret i antal før finanskrisen. Det er en bred skare af personer 

der står til rådighed for arbejdsmarkedet, er på kanten af arbejdsmarkedet eller som er trådt 

ud af arbejdsmarkedet. For at øge udbuddet af arbejdskraft er det vigtigt at undgå, at flere 

personer falder ud af arbejdsmarkedet, og at flere i stedet får en tættere tilknytning til ar‐

bejdsmarkedet. Det kræver en mange facetteret indsats som RAR støtter om omkring.  
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De fokusområder RAR har fremhævet lader sig ikke løse alene via en arbejdsmarkedspolitisk 

indsats. De berører en kombination af beskæftigelses, erhvervs og uddannelsesområdet.  Der‐

for vil RAR samarbejde med aktører indenfor disse politikområder, for i fællesskab at skabe re‐

sultater.  

Uddannelse og opkvalificering er et vigtigt element i RAR Østjyllands strategi. RAR vil i den for‐

bindelse særligt støtte VEU centrenes arbejde, da de udbyder uddannelse til mange af de 

grupper RAR i særlig grad har fokus på. Det er til de kortuddannede, på erhvervsuddannelses‐

området, og for personer på kanten af arbejdsmarkedet. En indsats, som RAR understøtter 

med den regionale uddannelsespulje (positivlisten).  

Som nævnt ønsker RAR også, at borgere med mellemlange‐ og lange videregående uddannel‐

ser kommer hurtigt ind på arbejdsmarkedet. Derfor vil RAR også arbejde sammen med de hø‐

jere læreanstalter (VIA, universitetet mv.), for at gøre overgangen mellem uddannelse og job 

lettere. 

Samarbejdet med virksomhederne er i sagens natur helt central for at beskæftigelsesindsatsen 

lykkes. Derfor vil RAR lytte til virksomhedernes behov og bygge bro mellem systemerne. Fx ved 

at fremme samarbejde mellem eksempelvis erhvervsskoler, så ledige sikres, at skolerne arbej‐

der sammen om at opfylde de nødvendige opkvalificeringsbehov – til gavn for ledige, såvel 

som virksomheder. 

Det er vigtigt for RAR løbende fremadrettet at tilegne og besidde viden om hvordan behovet 

for arbejdskraft udvikler sig på kort, mellem og lang sigt. Med den rette viden kan RAR yde et 

bidrag til at sikre et optimalt match mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, og der‐

med bidrage til at undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet.  

Det er både indsatsrelateret viden om hvilke indsatser der virker for aktivering af ledige og me‐

re virksomhedsrettet viden om hvordan kompetenceudvikling kan understøttes i virksomhe‐

derne. RAR vil derfor understøtte projekter, der afprøver muligheder for at opkvalificere ar‐

bejdsstyrken, og samtidig imødekommer virksomhedernes kompetencebehov. Et eksempel er 

Industri projektet, der er et samarbejde mellem arbejdstager og – giverorganisationer, uddan‐

nelsesinstitutioner og jobcentre, der går ud på at opkvalificere kortuddannede til at træde ind i 

produktionsvirksomheder. 

Hen over sommeren 2015 har en kombination af stigende beskæftigelse og faldende ledighed i 

Østjylland tydeliggjort vigtigheden af et strategisk fokus på arbejdsstyrkens kompetencer, virk‐

somhedernes efterspørgsel og løbende fokus på kompetenceløft, der bidrager til et match 

mellem udbud og efterspørgsel.  
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RAR Østjyllands strategi: Fire Indsatsområder  

RAR Østjylland vil fokusere på 4 indsatsområder for at forfølge visionen om balance på ar‐

bejdsmarkedet – til gavn for virksomheder, borgere og samfund. 

Under hvert indsatsområde optræder en række temaer, som RAR vil fokusere på i de kom‐

mende års arbejde.  

Ofte vil initiativer, som RAR står bag, berøre temaer, som går på tværs af indsatsområder. Te‐

maerne under de fire indsatsområder er dynamiske, og flere kan komme til, eller forsvinde, i 

takt med at udfordringerne på arbejdsmarkedet ændre sig. 

1. De rette kvalifikationer til virksomhedernes behov i rette tid 

 RAR vil understøtte en øget tilgang til erhvervsuddannelserne 

 RAR vil understøtte, at MVU’ere og LVU’ere kommer hurtigere på arbejdsmarkedet 

 RAR vil understøtte lediges geografiske og funktionelle mobilitet på arbejdsmarkedet 

 RAR vil understøtte synliggørelsen af virksomhedernes jobåbninger og kompetencebe‐

hov 

2. Borgere i risiko for ikke at få tilknytning til arbejdsmarkedet 

 RAR vil understøtte, at flere unge gennemfører en uddannelse 

 RAR vil understøtte et rummeligt arbejdsmarked med muligheder for borgere med ned‐

sat arbejdsevne og handicap. 

 RAR vil bidrage til at styrke flygtninge og indvandreres erhvervsfrekvens 

 

3. Samarbejde og partnerskaber 

 

 RAR vil samarbejde med og samle aktørerne på beskæftigelses‐, erhvervs‐ og uddannel‐

sesområdet – blandt andre Business Region Aarhus 

 RAR vil understøtte VEU centrenes arbejde 

 RAR vil lytte til virksomhedernes behov og bygge bro mellem systemerne 

 

4. Viden og videns deling 

 

 RAR vil samle og formidle viden om hvilke indsatser, der virker 

 RAR vil samle og formidle viden om behovet for arbejdskraft på kort, mellem og lang 

sigt 

 RAR vil understøtte kompetenceudvikling af ansatte, der har kontakt med ledige og 

virksomheder 

 RAR vil fremme og understøtte projekter, der giver ny viden 

 RAR vil rådgive og vejlede på alle niveauer 
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Fra strategi til handling 

Herunder illustreres processen, der leder RAR fra strategi til handling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De 4 strategiske indsatsområder er fastlagt med udgangspunkt i RAR’s strategiseminar i maj 

2015. Med afsæt i de 4 indsatsområder behandles relevante temaer på RAR møder, og udmøn‐

tes i en handlingsplan med konkrete initiativer. 
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Varighed for strategi og handlingsplaner 

Der følges løbende op på elementerne i handlingspla‐

nerne, som er affødt af RAR’s temamøder, af såvel For‐

mandskabet som RAR. Der planlægges med et årligt 12 – 

12 møde, hvor RAR’s strategi kan behandles tilbundsgå‐

ende og eventuelt justeres. 

Ministermål  og RAR’s lovgivne opga‐

ver  

RAR’s lovgivne opgaver og ministerens mål for beskæf‐

tigelsesindsatsen er det naturlige bagtæppe for den til 

enhver tid gældende strategi og handlingsplan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto: Ukendt Aarhus 

Ministermål 2016 
1. Flere unge skal have en uddannelse 
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 

skal tættere eller ind på arbejdsmarke‐
det bl.a. gennem styrket tværfaglig ind‐
sats 

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 
4. Indsatsen for bedre match mellem 

arbejdsløse og virksomheder skal styr‐
kes 

RAR’s lovgivne opgaver 

 Indgår i et samspil med kommunerne og 
understøtter beskæftigelsesindsatsen på 
tværs af kommuner. 

 Rådgiver og går i dialog med kommuner‐
ne om udvikling af beskæftigelsesindsat‐
sen. 

 Samarbejder og koordinerer beskæftigel‐
sesindsatsen med arbejdsløshedskasser 
og øvrige aktører, herunder VEU‐centre 
og vækstfora, samt koordinerer uddan‐
nelses‐ og erhvervsvejledningen. 

 Koordinerer virksomhedsindsatsen og 
indsatsen rettet mod områder med man‐
gel på arbejdskraft og områder med høj 
ledighed. 

 Godkender den regionale positivliste for 
den regionale uddannelsespulje. 

 Varetager opgaver, som efter andre love 
eller regler udstedt i medfør heraf er hen‐
lagt til rådene. 

 Modtager underretninger om KLV lister 
samt en gang årligt drøfte strategi for 
nytteindsats med kommunerne 
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Ændrede regionskvoter for 2016  

 

Ved brev af 14. december 2015 udmeldte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 

2016 justeres til 17.000 personer. Samtidig anmodede styrelsen kommunerne i 

hver region om at søge at indgå en aftale om ændrede regionskvoter for 2016.  

Styrelsens brev var vedlagt en oversigt over, hvordan styrelsen ville fastsætte 

regionskvoterne, hvis der ikke blev indgået en aftale om ændrede regionskvoter.  

Ved brev af 6. januar 2016 har KKR Hovedstaden på vegne af de fem kommune-

kontaktråd oplyst, at styrelsens fordeling af regionskvoterne er taget til efterret-

ning. 

Udlændingestyrelsen fastsætter på den baggrund de ændrede regionskvoter for 

2016, jf. integrationslovens § 7, stk. 4. 

Regionskvoterne for 2016 er herefter fastsat således:  

 

Region Antal 

Region Hovedstaden         3.268  

Region Sjælland         2.907  

Region Syddanmark         3.982  

Region Midtjylland         4.398  

Region Nordjylland         2.445  

Total (landstal)       17.000  

 

Ændrede kommunekvoter for 2016  

Af integrationslovens § 8, stk. 2, 1. pkt., følger det, at kommunalbestyrelserne i 

hver region skal søge at indgå en aftale om kommunekvoter, hvis regionskvoterne 

for det indeværende kalenderår ændres.   

Udlændingestyrelsen skal derfor anmode kommunalbestyrelserne i hver region 

om at søge at indgå en aftale om ændrede kommunekvoter for 2016. 
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Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 1. marts 2016 

givet Udlændingestyrelsen meddelelse om en aftale om ændrede kommunekvo-

ter for 2016, fastsætter styrelsen kvoterne, jf. integrationslovens 8, stk. 4.  

Styrelsen agter i den forbindelse at fastsætte kommunekvoterne således som 

anført i bilag A. 

Det bemærkes, at de fastsatte ændrede regionskvoter for 2016 og de beregnede 

ændrede kommunekvoter for 2016 er beregnet på baggrund af den nye bereg-

ningsmodel, der følger af den ved bekendtgørelse nr. 1528 af 11. december 2015 

ændrede affattelse af § 11 i bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge. 

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede på telefon 35 30 

82 95. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dorte Lohmann Kjærgaard 
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Bilag A – Beregnede ændrede kommunekvoter: 

Region Hovedstaden   

101 København                      335  

147 Frederiksberg                      256  

151 Ballerup                        72  

153 Brøndby 0 

155 Dragør                        64  

157 Gentofte                      294  

159 Gladsaxe                      101  

161 Glostrup                        27  

163 Herlev                        26  

165 Albertslund 0 

167 Hvidovre                        43  

169 Høje-Taastrup 0 

173 Lyngby-Taarbæk                      198  

175 Rødovre                        31  

183 Ishøj 0 

185 Tårnby                      109  

187 Vallensbæk                          7  

190 Furesø                      102  

201 Allerød                        79  

210 Fredensborg                        88  

217 Helsingør                      172  

219 Hillerød                      147  

223 Hørsholm                      102  

230 Rudersdal                      214  

240 Egedal                      177  

250 Frederikssund                      176  

260 Halsnæs                      108  

270 Gribskov                      152  

400 Bornholm                      188  

Region Hovedstaden i alt                   3.268  

    

    

Region Sjælland   

253 Greve                      111  

259 Køge                      182  

265 Roskilde                      314  

269 Solrød                        81  

306 Odsherred                      127  

316 Holbæk                      241  

320 Faxe                      127  

326 Kalundborg                      183  

329 Ringsted                        87  

330 Slagelse                      225  

336 Stevns                        95  
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340 Sorø                      112  

350 Lejre                      121  

360 Lolland                      155  

370 Næstved                      302  

376 Guldborgsund                      239  

390 Vordingborg                      205  

Region Sjælland i alt                   2.907  

    

    

Region Syddanmark   

410 Middelfart                      143  

420 Assens                      196  

430 Faaborg-Midtfyn                      256  

440 Kerteminde                        83  

450 Nyborg                      110  

461 Odense                      321  

479 Svendborg                      211  

480 Nordfyns                      131  

482 Langeland                        52  

492 Ærø                        34  

510 Haderslev                      190  

530 Billund                        82  

540 Sønderborg                      241  

550 Tønder                      179  

561 Esbjerg                      411  

563 Fanø                        16  

573 Varde                      232  

575 Vejen                      154  

580 Aabenraa                      177  

607 Fredericia                      147  

621 Kolding                      267  

630 Vejle                      349  

Region Syddanmark i alt                   3.982  

    

    

Region Midtjylland   

615 Horsens                      222  

657 Herning                      308  

661 Holstebro                      227  

665 Lemvig                        89  

671 Struer                        76  

706 Syddjurs                      170  

707 Norddjurs                      159  

710 Favrskov                      221  

727 Odder                        96  

730 Randers                      376  
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740 Silkeborg                      363  

741 Samsø                        22  

746 Skanderborg                      263  

751 Århus                      607  

756 Ikast-Brande                      152  

760 Ringkøbing-Skjern                      247  

766 Hedensted                      207  

779 Skive                      209  

791 Viborg                      384  

Region Midtjylland i alt                   4.398  

    

    

Region Nordjylland   

773 Morsø                        92  

787 Thisted                      178  

810 Brønderslev                      129  

813 Frederikshavn                      256  

820 Vesthimmerland                      171  

825 Læsø                        11  

840 Rebild                      157  

846 Mariagerfjord                      167  

849 Jammerbugt                      175  

851 Aalborg                      855  

860 Hjørring                      254  

Region Nordjylland i alt                   2.445  

    

    

Danmark i alt                 17.000  
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NOTAT

Notat om beregning af kommunekvoter 2016

Fordelingen af flygtninge til landets kommuner følger af integrationslovens 
kapitel 3 og er fastlagt i bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om 
boligplacering af flygtninge. Hvis ikke kommunerne indgår frivillige aftaler om 
regions- og kommunekvoter, fastsættes fordelingen af Udlændingestyrelsen 
på baggrund af en matematisk beregningsmodel.

Med virkning for kommunekvoterne for 2016 er der på to områder sket en 
ændring i den matematiske beregningsmodel for kommunekvoterne, jf. BEK 
nr. 1844 af 22/12-2015.

For det første: Den tidligere beregningsmodel tog hensyn til andelen af 
udenlandske statsborgere fra lande uden for EU/EØS, uanset om det var 
flygtninge, familiesammenførte eller opholdsgrundlaget var givet til 
internationale studerende, au pairs eller udenlandsk arbejdskraft. Det nye er, 
at det udelukkende er andelen af flygtninge og familiesammenførte, der 
medregnes.

For det andet: Den tidligere beregningsmodel tog hensyn til antallet af 
familiesammenførte fra lande uden for EU/EØS, uanset om det var 
familiesammenførte til flygtninge, til indvandrere eller danske statsborgere. 
Det nye er, at der alene tages hensyn til familiesammenførte til flygtninge.

Den matematiske beregningsmodelmodel er således baseret på tre 
objektive parametre:

• Kommunens andel af den samlede befolkning.
• Kommunens andel af flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig 

oprindelse med undtagelse af internationale studerende, au pairs og 
udenlandsk arbejdskraft.

• Antallet af familiesammenførte til flygtninge, der er indrejst i kalenderåret 
forud for udmelding af landstallet.

Beregningsmetoden tager dermed hensyn til, om en kommune har en 
væsentlig større andel flygtninge og familiesammenførte i forhold til 
befolkningsandelen end gennemsnittet. Ligeledes kompenseres en 
kommune i forhold til, hvor mange familiesammenførte, der er modtaget det 
seneste kalenderår.

Modellen betyder, at kommuner, der i forvejen har forholdsvis mange 
flygtninge og familiesammenførte får en mindre kvote, mens kommuner med 
forholdsmæssigt få flygtninge og familiesammenførte får en større kvote.

Hvordan opgørelsen af befolkningsandel og andel af flygtninge og 
familiesammenførte sker, fremgår af boligplaceringsbekendtgørelsens § 11:
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NOTAT

»§ 11. Befolkningen, jf. § 5, stk. 3, og § 9, stk. 2, opgøres på grundlag af en af 
Danmarks Statistik foretaget opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner pr. 1. 
januar i kalenderåret for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. Antallet af indvandrere og flygtninge, jf. § 5, stk. 3, og § 9, stk. 2, opgøres på 
grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over antallet af indvandrere med 
ikke-vestlig oprindelse i de enkelte kommuner pr. 1. januar i kalenderåret for udmelding 
af landstallet, jf. § 2, stk. 1, med undtagelse af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse, 
der har opholdstilladelse inden for studie, herunder som au pairs og praktikanter og inden 
for erhverv m.v., og som er indvandret fra og med 1997 og ikke er danske statsborgere 
eller statsborgere i andre nordiske lande.

Stk. 3. Ved opgørelserne efter stk. 1 og 2 medtages de personer, der henregnes til 
folketallet i den enkelte kommune.

Stk. 4. Antallet af familiesammenførte til flygtninge, jf. § 5, stk. 4 og 5, og § 9, stk. 3 
og 4, opgøres som antallet af udenlandske statsborgere, der i kalenderåret forud for 
udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, er førstegangsindrejst, og hvor udlændingen er 
meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, § 9, stk. 1, nr. 2, eller 
§ 9 c, stk. 1, på baggrund af, at den pågældende er ægtefælle, fast samlever eller 
mindreårigt barn til en udlænding, som er meddelt opholdstilladelse efter 
udlændingelovens §§ 7 eller 8.

Stk. 5. På grundlag af oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) over antallet 
af udenlandske statsborgere, der er registreret som førstegangsindrejst i landet i 
kalenderåret forud for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, udarbejder 
Udlændingestyrelsen en opgørelse over antallet af familiesammenførte til flygtninge, jf. 
stk. 4.«
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