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RAR Sydjylland – Ny regional positivliste: Styrket 
fokus på arbejdsmarkedets behov 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Vi har i RAR Sydjylland netop 
vedtaget ny regional positivliste, 
hvor vi styrker jobcentrenes mu-
ligheder for at opkvalificere ledige 
til mangelområder.  
 
Regional positivliste 
Vi har i Rådet haft fokus på at 
fremhæve uddannelsesforløb in-
den for mangelområder, hvor ledi-
ge gennem kortere opkvalifice-
ringsforløb kan opnå beskæftigel-
se. I år har Rådet haft fokus på at 
målrette positivlisten yderligere. 
Det er vores klare intention, at en 
mere målrettet positivliste kan 
medvirke til at styrke udbuddet af 
kvalificeret arbejdskraft. 

Vi har som noget nyt i år haft sær-
ligt fokus på, at positivlisten skal 
understøtte Rådets VEU-indsats. 
Eksempelvis er flere kurser medta-
get for at styrke tilgangen af ar-
bejdskraft til tagdækkerbranchen. 

Vi lykkes i fællesskab 
For at afhjælpe mangelproblemer-
ne har vi i Rådet netop koordineret 
et landsdækkende initiativ i sam-
arbejde med Phønix Tag Materia-
ler og Jobservice Danmark for at 
skaffe arbejdskraft til tagdækker-
branchen. Foruden målrettet op-
kvalificering har projektet fokus på 
flere uddannelsers indgangsveje – 
bl.a. ny mesterlære og den indivi-
duelle erhvervsuddannelse (IE-
UD).  

I Rådet vil vi gerne rose Phønix 
Tagmaterialer for at benytte sig af 
VEU-koordinatorernes viden, når 
behovet for kvalificeret arbejds-

sammen med områdets relevante 
aktører stiller skarpt på de gene-
relle udfordringer på SOSU-
området. Konferencen finder sted 
i starten af juni 2019. 

Digitalisering og automatise-
ring 
Digitalisering og automatisering 
stiller nye krav til medarbejdernes 
kompetencer. I Rådet har vi be-
sluttet at tage udgangspunkt i In-
dustrien for derefter at udbrede 
indsatsen til flere brancher. På 
næste side uddybes, hvordan vi i 
Rådet vil gribe indsatsen an. 

Med venlig hilsen 
Marita Geinitz, 
Formand for RAR Sydjylland 

 

 

kraft trænger sig på. Sammen kan 
vi lykkes om vore fælles mål – at 
virksomhederne får den arbejds-
kraft, de efterspørger, og de ar-
bejdsløse får de efterspurgte kvali-
fikationer. 

Beskæftigelsesminister, Troels 
Lund Poulsen var helt enig på det 
netop afholdte opstartsmøde og ro-
ste RAR Sydjyllands VEU-indsats 
som det gode eksempel på, hvor-
dan vi i fællesskab kan løse man-
gelproblemer. 

Fokus på SOSU-området 
I takt med den demografiske udvik-
ling stiger antallet af visiterede ti-
mer, som omsorgspersonalet skal 
dække. I Rådet ønsker vi at bidrage 
til denne rekrutteringsudfordring 
gennem en bred tværkommunal 
indsats. Første skridt bliver, at vi 
inviterer til en konference, hvor vi 

Læs om samarbejdsmodel-

Læs om RAR Sydjyllands 
arbejde ved at klikke her 

  
 

På opstartsmødet til tagdækkerbranchen deltog bl.a.: Beskæftigelsesmini-
ster Troels Lund Poulsen, adm. direktør for Phønix Tag Materialer A/S Poul 
Erik Rask, og Formand for RAR Sydjylland Marita Geinitz. 

https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/nyheder/2018/oversigt-rekrutterings-opkvalificeringsmodeller/
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/nyheder/2018/oversigt-rekrutterings-opkvalificeringsmodeller/
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/nyheder/2018/oversigt-rekrutterings-opkvalificeringsmodeller/
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/
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Den teknologiske udvikling i pro-
duktionsdanmark medfører, at 
der er behov for nye kompetencer 
– Det gælder særligt de digitale og 
tekniske færdigheder.  

Siden sidste rådsmøde, hvor det 
nye VEU-indsatsområde ”digitali-
sering og automatisering i Indu-
strien” blev besluttet, er området 
blevet afdækket yderligere. Denne 
afdækning har vist, at behovet for 
at øge arbejdskraftens tekniske og 
digitale kvalifikationer ikke kan af-
grænses til Industrien. De seneste 
år, og i stadig stigende grad, finder 
der også en stor teknologisk udvik-
ling sted inden for Handel og Kon-
tor, ligesom også Fødevareindu-
strien oplever stort behov for op-
kvalificering af de tekniske og digi-
tale kvalifikationer. 

Industrien er første skridt  
Selvom behovet for tekniske og di-
gitale kompetencer trænger sig på i 
flere brancher, starter indsatsen op 
i Industrien. Her er det første 
skridt taget ift. at få afdækket den 
overordnede kompetenceefter-
spørgsel.  

Den første afdækning viser, at virk-
somhederne især får behov for at 
rekruttere faglært arbejdskraft med 

særlige digitale og automatise-
ringstekniske kvalifikationer for at 
udnytte mulighederne i den nye 
teknologi. Udfordringen med at 
finde faglært arbejdskraft er dog 
ikke en, der kan løses nu og her. 
Derfor er der også behov for, at 
der tilrettelægges opkvalificerings-
forløb for ufaglærte medarbejdere, 
der senere vil kunne bygge ovenpå 
med en faglært uddannelse. Lige-
ledes er der behov for uddannede 
og højt specialiseredemedarbejde-
re, der kan styrke de sydjyske 
virksomheders position og kon-
kurrenceevne. 

Et godt fundament 
EUC Syd og Syddansk Erhvervs-
skole er sammen med Hernings-
holm Erhvervskole nyt Videncen-
ter for automation og robottekno-
logi. Med Videncentret skolerne 
gået sammen om at styrke er-
hvervsuddannelserne, således at 
elevernes kvalifikationer matcher 
virksomhedernes efterspørgsel. 
Ligeledes har SDU etableret Cen-
ter for Industriel Elektronik (CIE) 
i Sønderborg, der har fokus på at 
uddanne den rette, højt specialise-
rede arbejdskraft. 

Fokuseret indsats 
Næste skridt i Rådets VEU-indsats 

er at gå i dialog med sydjyske virk-
somheder. Hvem efterspørger 
hvad, hvor mange og hvornår? Og 
hvordan kan vi bedst muligt un-
derstøtte dette gennem en fokuse-
ret indsats.  

Denne afdækning koordinerer og 
iværksætter vi i samarbejde med 
de etablerede aktører fra uddan-
nelsesverdenen og nøglepersoner i 
de sydjyske jobcentre. Med den 
målrettede dialog med virksomhe-
derne ønsker vi at styrke sammen-
hængen mellem det nuværende 
udbud af uddannelsesmuligheder 
og virksomhedernes efterspørgsel.  

Her har vi selvfølgelig fokus på at 
opkvalificere ledige til at besidde 
de rette kompetencer, men vi har i 
lige så høj grad fokus på at under-
støtte virksomhedernes behov for 
opkvalificering af nuværende med-
arbejdere.  

Gode erfaringer og fremad-
rettet perspektiv 
De mange erfaringer, vi kommer til 
at gøre os i forbindelse med at op-
kvalificere medarbejdernes tekni-
ske kompetencer inden for Indu-
strien, vil danne rammen og fun-
damentet for det videre arbejde i 
flere brancher.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Digitalisering og automatisering – Den teknologiske 
udvikling stiller krav til omstilling på arbejdsmarkedet  


