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Efter kommunalvalget i november 2017 og den efterfølgende konstituering tager. I
som nyt udvalg på beskæftigelsesområdet nu fat på det vigtige arbejde med at prioritere og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen.
Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden vil derfor gerne benytte
lejligheden til at invitere jer til et tæt samarbejde om udfordringerne de kommende
år.
RAR Hovedstaden er sammensat af arbejdsmarkedets parter, kommuner, Regionsrådet, Danske Handicaporganisationer og har tilforordnede fra Vækstforum og uddannelsesinstitutioner. Og vi lægger vægt på at kunne understøtte kommunerne i
samarbejdet om vigtige indsatser på tværs af kommunegrænser og politikområder.
Imødegåelse af rekrutteringsudfordringer og mangel på arbejdskraft er en vigtig
problemstilling på det regionale arbejdsmarked, og rådet har i 2016 og 2017 understøttet en række konkrete aktiviteter på udvalgte brancheområder og stillingsbetegnelser. Det vil vi fortsætte med i 2018 i tæt dialog med jer.
På vores seneste møde har vi drøftet Social og Sundhedsområdet, hvor der ift. social og sundhedshjælpere er meldinger fra arbejdsgivere om forgæves rekrutteringer
samtidig med, at der er ledige inden for området1. Endvidere er der omfattende
mangel på social- og sundhedsassistenter. Vi vurderer derfor, at der er behov for at
se nærmere på de ledige social- og sundhedshjælpere for at få afklaret, om de kan
tage job inden for branchen, eventuelt efter gennemført opkvalificering eller skal
have helt andre jobmål.
Vi vil opfordre jer til at tage fat i området, fx i et samarbejde mellem flere kommuner. Arbejdsmarkedskontor Øst er gerne behjælpelig med et grundlag for at komme
i gang.
Der er mange muligheder for at sætte målrettet opkvalificering i gang for de ledige,
og selvom ledigheden er lav, er der fortsat borgere, der kan motiveres, afklares og
kvalificeres - evt. med en forberedende indsats - til de mange jobåbninger.
Vi har også i flere omgange skrevet til kommunerne vedr. den regionale uddannelsespulje. I råder - via den regionale uddannelsespulje – over et årligt beløb til
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I efteråret 2017 er der 518 personer i arbejdskraftreserven med stillingsbetegnelsen Social- og sundhedshjælper i RAR Hovedstadens område

igangsættelse af kurser for ledige dagpengemodtagere. RAR Hovedstaden melder
halvårligt (april og september) en positivliste ud med konkrete kurser inden for områder med mangel på arbejdskraft, hvor disse midler kan anvendes. Rådet er meget
opsat på hele tiden at målrette og tilpasse denne liste, og vi vil gerne løbende have
meldinger om jeres erfaringer med listen.
RAR udsendte sidste år et materiale, der kunne danne afsæt for en drøftelse og fastlæggelse af en strategi i kommunerne for brug af kurser til ledige. Hvis I ikke allerede har haft en sådan drøftelse, opfordrer vi til, at I sætter fokus herpå og gerne
melder tilbage til os, hvad I måtte have besluttet.
Vores fokus ift. mangelsituationen er først og fremmest at sikre, at ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere matcher virksomhedernes efterspørgsel på
arbejdskraft – men vi har bestemt også blik for, at manglen på faglært arbejdskraft i
fremtiden skal forebygges ved en tidlig indsats ift. folkeskoleelever.
Sidst på året udarbejdede vi derfor et overblik over kommunernes initiativer på folkeskoleniveau til at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse. Vores henvendelse gik til kommunens forvaltning på folkeskoleområdet, og 21 kommuner
valgte at bidrage. På baggrund af disse bidrag har vi fået udarbejdet inspirationsmateriale, som kan hentes på vores hjemmeside
Endelig vil vi gøre opmærksom på nytteindsatsen. RAR har til opgave at udarbejde
en overordnet strategi for kommunernes anvendelse af nytteindsats. I december
2017 har vi således vedtaget en strategi, som vi vil opfordre jer til at orientere jer i,
når I skal fastlægge strategien for kommunens nytteindsats.
RAR har til opgave at behandle ansøgninger fra kommunerne om dispensation fra
rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats. Vores erfaringer fra disse sager –
og dialogen med de kommuner der ansøger, er et vigtigt grundlag for vores overordnede strategi.
Efter hvert møde i RAR udsender vi et nyhedsbrev. Det vil vi også sende direkte til
jer hver især, så I kan følge med i vores arbejde, og hvad der optager os.
Afslutningsvist vil vi invitere jer til vores seminar den 30/4-2018, kl. 9-13, hvor vi
sammen med alle kommunerne i vores område sætter spot på de vigtigste udfordringer på beskæftigelsesområdet. Vi hører gerne fra jer, hvis I har ønsker til programmet. Vi forventer at kunne sende det endelige program ud i starten af april, og
vi ser frem til at møde jer på dagen.
Med venlig hilsen

Per G. Olsen
Formand for RAR Hovedstaden
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