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Formål 

Samarbejdsaftalen fastlægger processen omkring høringen af Det Regionale Arbejdsmar-

kedsråd Hovedstaden (RAR Hovedstaden) i forbindelse med ansøgningsrunder til social-

fondsmidler i programperioden 2021-2027. 

Aftalens parter 

Regional Udvikling i Region Hovedstaden arbejder med at løse opgaver og igangsætte ind-

satser, der understøtter den regionale udvikling, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive 

virksomhed i hele Region Hovedstaden. 

Arbejdet centrerer sig omkring en række lovbestemte drifts-og udviklingsopgaver herunder 

også koordinering af uddannelser og sikring af kvalificeret arbejdskraft.  

RAR Hovedstaden understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne i Region 

Hovedstaden. RAR godkender ligeledes den regionale positivliste for den regionale uddan-

nelsespulje. RAR Hovedstaden sekretariatsbetjenes af Arbejdsmarkedskontor Øst (AMK 

Øst).  

Baggrund 

I programmet for Den Europæiske Socialfond 2021-2027 er der afsat 20% af de samlede 

midler til at styrke ungdomsuddannelseslandskabet i de danske regioner.  

Indsatsen skal supplere og understøtte dét arbejde, regionerne i forvejen støtter via udvik-

lingsmidler til uddannelsesområdet. I Region Hovedstaden har man i den Regionale Udvik-

lingsstrategi defineret 4 indsatsområder: 

- Medvirke til at flere får naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer 

- Bidrage til flere faglærte 

- Sikre adgang til attraktive uddannelser 

- Bidrage til gode læringsforløb i sundhedssektoren 

De 20% af socialfondsmidlerne udgør i alt 171 mio.kr. Region Hovedstaden har indstillingsret 

på i alt 47,7 mio. kr. af disse. 

Foruden socialfondsmidlerne har Region Hovedstaden mulighed for at støtte og medfinan-

siere uddannelsesprojekter med regionale udviklingsmidler. Udmøntningen af regionale ud-

viklingsmidler besluttes politisk med afsæt i prioriterede indsatser i Region Hovedstadens 

budgetaftaler, Regionsrådets strategi og indsatsområder i den Regionale Udviklingsstrategi. 
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Høring af RAR 

Det er lovbestemt, at RAR skal høres i forbindelse med udmøntningen af den regionale del 

af socialfondsmidlerne. RAR Hovedstaden vil i høringsprocessen bidrage til fremme af an-

søgninger, som ud over det erhvervspolitiske fokus også har fokus på aktuelle udfordringer 

på arbejdsmarkedet i Region Hovedstaden og mulige indsatser over for virksomheders 

rekrutterings- og kompetencebehov. Det skal være med til at styrke sammenhængen mellem 

erhvervs- og beskæftigelsespolitik til gavn for borgere og virksomheder i Region Hovedsta-

den. 

Det er regionernes ansvar at aftale en proces med det lokale RAR, så rådet inddrages i til-

strækkelig grad og på bedst mulige tidspunkt i den regionale proces for ansøgning og dertil 

hørende politiske behandling.  

Proces 

Det er mellem Region Hovedstaden og RAR Hovedstaden aftalt, at høringen af RAR Hoved-

staden finder sted tidligt i ansøgningsrunderne til socialfondsmidlerne - nærmere bestemt in-

den Region Hovedstaden udsender calls og annonceringer efter ansøgninger på indsatser. 

Dette er aftalt for at sikre en tidlig strategisk prioritering af socialfondsmidlerne og en efterføl-

gende smidig og effektiv ansøgnings- og indstillingsproces. 

RAR Hovedstaden afgiver høringssvar ift. hvilke prioriteter fra programmet, der sættes i fo-

kus i de årlige annonceringer for Region Hovedstaden, dette sker i forlængelse af politisk be-

handling i Region Hovedstaden. . 

 

Herudover orienteres RAR Hovedstaden, når der forelægger konkrete projektideer og ansøg-

ninger.  

 

Således er følgende proces aftalt: 

1. Calls/annoncering efter ansøgninger behandles politisk i Region Hovedstaden 

2. RAR Hovedstaden høres om calls/annoncering efter ansøgninger  

3. Fremtidens Kompetenceråd høres om calls/annonceringer efter ansøgninger 

4. Region Hovedstaden offentliggør calls/annoncering efter ansøgninger  

5. Ansøgere indsender projektideer til Region Hovedstaden 

6. Ansøgere indsender projektansøgninger på godkendte projektideer 

7. Projektansøgninger behandles politisk i Region Hovedstaden 

8. RAR Hovedstaden orienteres om godkendelse af projektansøgninger 

9. Fremtidens Kompetenceråd orienteres om godkendelse af projektansøgninger 

10. Region Hovedstaden indstiller projekter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

(DEB)  

 

 

Ansvar 
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Region Hovedstaden forpligter sig til 

• at udsende udkast til calls/annoncering efter ansøgninger til RAR Hovedstaden og 

inddrage høringssvar fra RAR Hovedstaden i behandlingen af projektideer og projekt-

ansøgninger.  

• at sende orientering om modtagne projektansøgninger til RAR Hovedstaden efter po-

litisk behandling og til enhver tid stå til rådighed for yderligere spørgsmål. 

• at inddrage høringssvar fra RAR Hovedstaden i indstillingen af projekter til Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse 

RAR Hovedstaden forpligter sig til at afgive høringssvar på høringsmateriale fremsendt af 

Region Hovedstaden.  

Aftaleperiode 

Aftalen træder i kraft på underskrivningstidspunktet og er gældende frem til Socialfondspro-

grammets afslutning 2027. Begge parter kan ved ændringer i de respektive organisationer 

anmode om justering af rammerne for aftalen. 

Aftalerne sendes til Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet og Danske Regioner til 

orientering.  

 

[Administrative underskrifter fra RAR Hovedstaden/AMK Øst og Regional Udvikling i Region 

Hovedstaden] 

Den: 

For RAR Hovedstaden 
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