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Indsatsen for at få personer med
handicap i job
Rådet satte på sit møde den 11. december
fokus på vigtigheden af, at både medarbejdere i jobcentret og kommunen samt borgeren selv kvalificeres til at arbejde med funktions- og jobprofiler og dermed se på muligheder frem for problemer ift. fastholdelse
på arbejdsmarkedet.
Vi tog udgangspunkt i bl.a. erfaringerne fra
Projektet Mening og Mestring, og anbefalingerne fra det nationale Beskæftigelsesråd,
BER.
Danske Handicaporganisationers projekt
Mening og Mestring, hvor bl.a. Frederiksberg Kommune deltog, har arbejdet med at
forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet
for borgere med kognitive vanskeligheder.

Læringen af projektet kan også bruges i
indsatsen for borgere med andre funktionsnedsættelser. Læs mere om projektet og
evalueringen af det HER.
Materialet kan bl.a. give god inspiration til
arbejdet med borgere der har funktionsnedsættelser, og vi opfordrer kommunerne til at
prioritere indsatsen for denne gruppe, der
ikke bare er til gavn for den enkelte men
også bidrager til at øge beskæftigelsen

Akademikerdag
RAR Sjælland og RAR Hovedstaden
samlede den 5. december jobcentre,
erhvervsafdelinger i kommunerne,
Væksthuse samt a-kasser og interesseorganisationer for at dele viden og

Dermed bakker RAR også op om BERs
anbefalinger til Beskæftigelsesministeren
om initiativer for borgere med handicap
Anbefalingerne indgår i en række forslag
vedr. bekæmpelse af mangel på arbejdskraft. Forslagene kan ses HER

Indsatsen for at få flere folkeskoleelever til at vælge erhvervsuddannelse
Rådet drøfter løbende rekrutteringssituationen – vores fokus her og nu er, at
de ledige afklares og evt. opkvalificeres til job inden for mangelområder.
Men vi må også se på det lidt længere sigt, hvor det er afgørende, at flere
unge vælger en erhvervsuddannelse.
RAR Hovedstaden har derfor udarbejdet en oversigt med eksempler på initiativer for at få flere folkeskoleelever til at vælge en erhvervsuddannelse.
Oversigten giver et godt indblik i de mange forskelligartede initiativer, der
tages i kommuner og erhvervsskoler ift. eleverne i folkeskolen.
Vi vil tage udgangspunkt i materialet i vores dialog med kommuner og uddannelsesinstitutioner om indsatsen i 2018, og vi opfordrer alle til at søge
inspiration i materialet, der kan findes her
RAR Hovedstaden takker de kommuner og erhvervsskoler, der har valgt at
bidrage til oversigten.

eksempler på initiativer, der fremmer
matchet mellem ledige akademikere
og virksomheder. Vi kvitterer for den
brede interesse for tværgående samarbejde. Rådene vil samle op på konferencen i starten af 2018 og drøfte mulige konkrete initiativer.
Oplæggene fra dagen kan ses på RAR
Hovedstadens hjemmeside.

Trepartsaftale om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse 2018-21

Med trepartsaftalen er der bl.a. enighed
om styrket samarbejde og koordination
mellem aktørerne på området. Der afsættes 25 mio. årligt i aftaleperioden.
RAR-modellen er i øjeblikket ved at
blive udviklet af regeringen og arbejdsmarkedets parter.
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Rådets overordnede Strategi for Nytteindsatsen i Kommunerne
RARs overordnede strategi for kommunernes brug af nytteindsats i 2018 blev besluttet på mødet den 11. december 2017.
Vi opfordrer kommunerne til i tilrettelæggelsen af nytteindsatsen at orientere sig i strategien samt til, at kommunens politiske udvalg på området løbende drøfter anvendelsen af nytteindsats, herunder forholder sig til risikoen for fortrængning af ordinært ansatte og konkurrenceforvridning.
Strategien ligger på rådets hjemmeside. Her findes også oplysninger om rådets Sagsudvalg og dets mødeplan.
Sagsudvalget behandler bl.a. kommunernes ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet ifm. etablering
af nytteindsats.

Branchenetværk

Arbejdet med mangel- og paradoksproblemer har høj prioritet for rådet. I august
måned inviterede vi til inspirationsdag om indsatsen, og siden da har Arbejdsmarkedskontor Øst sammen med jobcentrene arbejdet på at etablere netværk på konkrete brancheområder. I RAR Hovedstadens område er nu nedsat branchenetværk på :
- Butik & Detail (Jobcenter Købehavn er tovholder)
- Køkken & Kantine (Jobcenter Gladsaxe er tovholder)
- Godstransport (Jobcenter Brøndby er tovholder)
- Rengøring (Jobcenter Frederiksberg er tovholder)
Netværkene samler et antal jobcentre, a-kasser/faglige organisationer, enkelte virksomheder og evt. brancheorganisationer – de skal tage initiativer, der kan afhjælpe
konkrete rekrutteringsudfordringer. Opstår der rekrutteringsproblemer på andre
områder, kan der nedsættes andre branchenetværk og de nuværende nedlægges,
hvis der ikke længere er et behov. Viden, erfaringer, konkrete produkter og aktiviteter fra netværkenes aktiviteter bliver tilgængelige for alle jobcentre.

Vejlederkonference 2017
Rådene for Sjælland og Hovedstaden inviterer årligt vejlederne fra jobcentre, akasser og uddannelsesinstitutioner til en dag med vidensdeling og inspiration til
vejledningsindsatsen. Den 8. december 2017 fortalte bl.a. Michael Svarer fra De
Økonomiske Råd om udviklingen på arbejdsmarkedet de kommende år, og
Undervisningsministeriet gav seneste nyt om implementeringen af den nye forberedende grunduddannelse for de unge (FGU).
Se alle oplæggene HER

Kontakt
RAR sekretariatet
Arbejdsmarkedskontor Øst, Ny Østergade 9, 4000 Roskilde
Telefon 7222 3400
E-mail amkoest@star.dk
Få flere oplysninger hos
Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg, msu@star.dk
Specialkonsulent Helle H. Simonsen, hhs@star.dk

Kampagne
Som en af flere opkvalificeringsmuligheder i
beskæftigelsesindsatsen kan ledige dagpengmodtagere og kontanthjælpsmodtagere opkvalificeres indenfor stillingsbetegnelser med
rekrutteringsudfordringer. Der er afsat puljemidler i perioden 2017-19 og ”jopkvalificering” kan foregå både før og efter en ansættelse.
Virksomhederne kan uden udgifter opkvalificere medarbejdere til nye jobfunktioner allerede inden, de er ansat. Kendskabet til mulighederne udbredes via en virksomhedsrettet phonerkampagne og informations- og kampagnemateriale.

Nøgletal
RAR Hovedstadens seneste nøgletal
for udviklingen på arbejdsmarkedet og
status på indsatsen ligger på hjemmesiden.

Næste møde i RAR Hovedstaden er mandag den
5. februar kl. 10.00.
Referater af rådets møder offentliggøres her ca. 14
dage efter mødets afholdelse.
RAR Hovedstadens formandskab
Formand Per G. Olsen, LO
1. næstformand Jørgen Bang-Petersen, DA
2. næstformand. Ole Bjørstorp, Kommunerne

RAR Hovedstaden ønsker glædelig jul og godt nytår !
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