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Manglen på arbejdskraft i 2030
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Kilde: KL’s analyse



Ledige hænder på vej…

Skriv hvad præsentationen handler om3

…men til kommunerne?
Kilde: De Økonomiske Råd



Forgæves rekruttering til SOSU-arbejdet
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Stillingsbetegnelse Forgæves rekrutteringsgrate Antal forgæves rekrutteringer 

Rengøringsassistent 34% 10.980

Butiksassistent 27% 5.560

Social- og sundhedsassistent 30% 5.750

Kundeservicemedarbejder 21% 2.760

Køkkenmedhjælper 32% 4.000

Lager- og logistikmedarbejder 18% 2.210

Pædagog 32% 4.240

Kontormedhjælper 16% 1.530

Chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel 34% 3.680

Social- og sundhedshjælper 37% 4.300

Rekrutteringssurvey – mar. 2022-aug. 2022

Anm.: Baseret på jobopslag i perioden mar. 2022 til aug. 2022. 
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering



✓ Fuldtidsprojekt ”En Fremtid med 

Fuldtid”  iværksættes

✓ Taskforce ”Veje til flere hænder”

✓ Evaluering af SOSU-uddannelserne 

✓ Trepartsaftaler i 2020 

✓ Aftale om opkvalificering

✓ 110 % dagpengesats til ledige 

(SSH+SSA)

✓ Sygefraværsforum 

✓ Kampagne med YouTuber (sosu-

skoler)

✓ Ældretopmøde 2020

✓ Samarbejde med SOSU-

skoler

✓ Rekrutteringskonference

✓ Satspulje for 

sundhedsområdet

✓ Toårig 

dimensioneringsaftale

✓ KL’s seniorpolitik

✓ Imagekampagne

✓ Finanslovsaftalen 2019

✓ KL’s Handleplan

✓ Rekrutteringspulje 

OK18

✓ EUD-aftale 2018

✓ Materialepakke til 

frafald

✓ Finanslovsaftalen 2018 

✓ OK21

✓ Rekrutteringspulje  

OK21

✓ Ny karriestilling 

✓ Spireansættelser 

✓ Seniorinitiativer

✓ Finanslovsaftalen 2021

✓ Femårig lærepladsaftale

✓ Ældretopmøde 2021

✓ KL’s handleplan 2.0

✓ KL’s Casebank 

✓ Udvidelse af KL’s 

Casebank 

✓ I mål med SOSU –

samarbejde med 

Danske SOSU-skoler

✓ Seniorpartnerskab 

med de faglige 

organisationer

2018 2019 2020 2021 2022



Problemer med frafald på SOSU-uddannelserne
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Oplæg om arbejdskraft i 
ældreplejen
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International rekruttering til SOSU-

området

v/ borgmester Holger Schou 

Rasmussen og direktør Thomas De Richelieu, 

Lolland Kommune



International rekruttering til SOSU-området
Borgmester Holger Schou Rasmussen & direktør Thomas de 
Richelieu



• Hvorfor satser Lolland 
på internationale SOSU´er?
v/ borgmester Holger Schou 
Rasmussen

• Hvordan griber Lolland 
opgaven an? v/ direktør 
Thomas de Richelieu
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Colourbox

Agenda



Lollands vilkår
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Strukturelle udfordringer for Ældresektoren

• Flere plejekrævende ældre

• Opgaver fra sygehuse til kommune

• Stor andel af medarbejdere 
nærmer sig pensionsalderen

• Små ungdomsårgange samt frafald 
på SOSU-uddannelserne

=> Behov for at gå nye 
internationale veje
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Colourbox



Eksempler på tiltag for udenlandsk arbejdskraft

• International folkeskole

• Newcomers.lolland.dk

• Bosætningskonsulent

• Business Lolland-Falster 
samarbejdsaftale

• Rekruttering som
arbejdsgiver
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Foto: Henrik Hildebrandt



Opbakning og strategisk retning

• Politisk opbakning til indhold og 
investeringsomfang.

• Organisatorisk infrastruktur på 
plads

• Engagement på tværs af 
organisationen.
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Rammesætning
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Afklaring af løn- og arbejdsvilkår

Ambitionsniveau ift. sprogkrav

Tilbud om bolig?



Implementering I
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- Stillingsopslag

- Online-interviews

- Kandidatbesøg



Implementering II
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- Sprogundervisning

- Onboarding

- Praktisk assistance



(Foreløbige) resultater

• 16 nye medarbejdere

• Varierende
kompetenceniveau

• Høj grad af motivation og
engagement

17



Investeringer

• Løn til ansøgerne de 
første tre måneder

• Sprogundervisning

• Besøg i kommunen

• Projektudvikling

• Onboarding

• Assistance til praktiske forhold
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Udfordringer - på flere niveauer

• Vurderingen af ansøgernes faglige baggrund – og 
deres mulighed for at opnå autorisation. 

• Sprogtilegnelseskompetencer vs. faglige 
kompetencer.

• Tid til et godt introforløb i en i forvejen presset 
hverdag.
----

• Et nyt job, en ny tilværelse og en ny kultur.
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Et par citater

• "I felt very welcome." (ny medarbejder, fra Italien)

• "The most attractive thing about work is 
the trustworthy relationship between employees 
and team leaders/superiors." (ny medarbejder, fra
Spanien)

• "Hvor er det godt, at I er kommet!" (ældre beboer
på plejehjem i Nakskov)
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Interviews i Folketidende 7. januar 2023

• ”Vi er klar over, at vi selv 
skal være aktive og opsøge 
foreningslivet. Venner 
kommer ikke af sig selv.”

• ”Min plan er at slå mig ned 
på Lolland, og jeg er her for 
at blive.”

(nye medarbejdere fra Italien)
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Oplæg om arbejdskraft i 
ældreplejen
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Fastholdelse af studerende på SOSU-

uddannelserne

v/ borgmester Birgit Hansen og 

direktør Rikke Albrektsen, Frederikshavn 

Kommune



Frederikshavn Kommune

Kommunaløkonomisk Forum 2023

Fastholdelse af studerende på 
SOSU-uddannelserne



Afsæt for handling 

Behovet for velfærdsydelser er stigende, men det er svært at 

rekruttere kvalificeret arbejdskraft

Behov for politisk prioritering



Udfordringen

Behovet for 

velfærdsydelser 

versus udbuddet af 

arbejdskraft
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Udfordringen
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Den politiske proces 

Udfordringen stod klar – vi var nød 

til at handle!

Budgetbemærkning i 2020:

Etablering af politisk forankret 

gruppe på tværs af relevante udvalg 

med inddragelse af FOA, der skal 

komme med et beslutningsoplæg



Politisk prioritering

Resultat

• Strategi for rekruttering og fastholdelse

• Partnerskabsaftale med SOSU Nord

• Økonomisk prioritering

Vi er lykkes med næste at tredoble antallet 

af elever på få år



Strategi for rekruttering og fastholdelse af 

SOSU-uddannet arbejdskraft

Livslang 

læring

Det gode 

arbejdsliv

Øget kendskab til 

SOSU faget 

- Mulighederne for 
livslang læring

- Kvalitet og høj faglighed
- Kvalificeret vejledning

- Kommunikation - fortælle de 
gode historier

- Os selv som ambassadører
- Fokus på rekruttering og 

fastholdelse

- Motivation - meningen 
med sit arbejde

- Arbejdsmiljø
- Trivsel



Økonomisk prioritering

Eksempler på investeringer

Styrke praktikvejledningen 400.000 kr. 

Styrket rekruttering og fastholdelse (mesterlære) 500.000 kr.

Understøttelse af det gode arbejdsliv og 

opnormering af personale i tid 1 mio. kr.

Styrket arbejdsmiljøindsats (forflytningsvejledning) 1.5 mio. kr.

Løfte fra ufaglært til faglært 500.000 kr.

Skagen Pakken (engangsbeløb) 750.000 kr.



Fra strategi til praksis



Hvad er kommunens 
resultat? 

Vi ansætter 115 elever årligt fordelt 

på;

• 38 SSH elever

• 77 SSA elever

Der pt. ca. 260 elever i gang



Stærk 
rekruttering

Reduktion i 
frafald

Øget kvalitet i 
uddannelses

Styrket 
opsøgende 
indsats

• Fokus på at 
eleverne skal 
være elever!

• Kvalificerede og 
veluddannede 
praktikvejledere

• Fælles praksis
• Ens onboarding
• Elevhåndbog

• Tilknytning af 
færdiguddann
ede

• Jobgaranti
• Karriere café

• Stærkt netværk 
omkring eleven

• Overgangssamtaler 
med fokus på 
tryghed

• Partnerskab 
med SOSU 
Nord

• Synlighed
• Ansættelse 

direkte ude i en 
gruppe

• Intromøde med 
deltagelse af 
Borgmesteren



Øvrige tiltag

• Seniorordning – styrke tilknytningen af seniorer 

• Vagtplan 2.0 – medinddragende vagtplanlægning

• Vi bevæger os – reduktion af sygefraværet, øget trivsel



Øvrige tiltag

• Ung i velfærd - i samarbejde med 

folkeskolen har vi sat fokus på 

etablering af fritidsjob for unge

• HF-Sundhedspakken - for at 

profilere SOSU-faget over for de 

unge



Tak for ordet!



Spørgsmål?



På gensyn her i 
plenum kl. 15:15


