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MARTS 2019 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn: Her mødes Kommuner, arbejdsgivere og arbejdstagere 

Rådet understøtter 
den regionale beskæf-

tigelsesindsats på 
tværs af kommunerne 

Ny regional positivliste  
Målrettet arbejdsmarkedets behov 
Vi har i RAR Fyn netop vedtaget 
ny regional positivliste, hvor vi 
styrker jobcentrenes muligheder 
for at opkvalificere ledige til 
mangelområder på Fyn.  

Regionalpositivliste 
Den regionale positivliste er en 
vigtig del af den uddannelsesret-
tede beskæftigelsesindsats. Vi har 
i Rådet derfor haft fokus på at 
fremhæve uddannelsesforløb in-
den for mangelområder, hvor le-
dige gennem kortere opkvalifice-
ringsforløb kan opnå beskæftigel-
se. 

Den faldende ledighed og stigen-
de beskæftigelse har gjort, at vi i 
år har haft fokus på at målrette 
positivlisten yderligere. I år be-
står listen af 470 kurser fordelt på 
17 erhvervsområder, og vil være 
gældende fra 1. april til 30. sep-
tember 2019. Det er vores klare 
intention, at en mere målrettet 
positivliste kan medvirke til at 
styrke udbuddet af kvalificeret 
arbejdskraft og dermed under-
støtte de fynske virksomheders 
behov og udvikling bedst muligt. 

Vi har som noget nyt i år haft sær-
ligt fokus på, at positivlisten skal 
understøtte Rådets VEU-indsats. 
Eksempelvis er flere kurser med-
taget for at styrke tilgangen af ar-
bejdskraft til VVS-faget. Her har 
vi i samarbejde med parterne, 
uddannelsesinstitutionerne og de 
fynske jobcentre sammensat et 
forløb, der skal styrke rekrutte-

ringen til VVS branchen og VVS 
energiuddannelsen. 

Styrket nytteindsats 
Med kontanthjælpsreformen fra 
2014 indførte man nytteindsat-
sen som et nyt aktiveringsred-
skab for ledige, med det formål at 
man skal arbejde for sin ydelse.  

I RAR Fyn vil vi gerne opfordre 
de fynske jobcentre til at have 
styrket fokus på, at nytteindsat-
sen tilrettelægges således, at den 
motiverer borgere til selv at tage 
ansvar for deres vej til enten job 
eller uddannelse. Motivation 
kommer dog ikke alene fra den 
ledige. Derfor er det vigtigt, at 
der under nytteindsatsen følges 
op, motiveres og gives mulighed 
for at søge job og/eller uddannel-
se. 

Opkvalificering af beskæf-
tigede 
For mange virksomheder kan 
det være en udfordring at tilret-
telægge opkvalificeringsforløb 
for egne medarbejdere. Her 
spiller Rådets VEU-indsats en 
vigtig rolle. På næste side kan 
du derfor læse om, hvordan Rå-
det gennem sin VEU-indsats 
har hjulpet Odense Bygnings-
service A/S med at tilrettelægge 
og gennemføre opkvalificering 
af medarbejdere på tværs af 
AMU-udbydere og faggrupper. 

God fornøjelse. 

Med venlig hilsen 
Erling Møller Nielsen 
Formand, RAR Fyn 

Læs om RAR Fyns arbejde 
ved at klikke her 

RAR Fyn inviterer den 19. juni 2019 til messe på Robot og IT-området. Her 
sætter vi fokus på at få afklaret virksomhedernes kompetencebehov og 
opfordrer relevante aktører og virksomheder til at deltage. 

https://rar-bm.dk/rar-fyn/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/
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VEU-indsatsen understøtter virksomhe-
dernes behov for opkvalificering 
I nyhedsbrevet har vi tidligere be-
skrevet RAR Fyns VEU-indsats 
inden for transportbranchen. Det 
er dog ikke den eneste branche, vi 
arbejder med. I det følgende sæt-
ter vi derfor fokus på koordine-
ring af et opkvalificeringsforløb 
inden for bygge- og anlægsbran-
chen, hvor Odense Bygningsser-
vice A/S, netop har opkvalificeret 
39 medarbejdere. 

Odense Bygningsservice varetager 
services, vedligehold og renove-
ring af bygninger. Virksomheden 
beskæftiger 100 fagfolk inden for 
tømrer-, snedker-, murer-, beton- 
og malerfaget. Den brede vifte af 
fagfolk var med til at gøre det 
uoverskueligt, hvem og hvilke sko-
ler der skulle tages fat i hvornår. 
”Vi prøvede tilbage i 2017, men 
opgaven forsvandt i den daglige 
drift – Det var heller ikke blevet 
til noget denne gang, hvis vi selv 
skulle have gjort det” fortæller 
Lars Erik Nielsen, direktør og 
partner ved Odense Bygningsser-
vice A/S. 

Motiverede medarbejdere 
Lars Erik Nielsen har ikke kun få-
et medarbejdere med nye kompe-
tencer tilbage ”Gutterne er kom-
met tilbage endnu mere motive-
rede, end de plejer, og glade 
medarbejdere er god reklame, 
når vi skal tiltrække arbejdskraft 
til vores virksomhed”. Odense 
Bygningsservice A/S har på bag-
grund af de gode erfaringer inten-
tioner om at fortsætte det gode 
samarbejde med VEU-koordi-
natorerne, når næste års opkvali-
ficeringsforløb skal planlægges. 

Mod på mere 
”Vi har fået skabt kontakten, 
gjort os nogle gode erfaringer og 
er nu trygge, når vores medar-
bejdere skal opkvalificeres frem-
adrettet” slutter Lars Erik Niel-
sen. En af de centrale erfaringer, 
man har gjort sig i projektet, er, 
at skolerne er villige til at strække 
sig meget langt for at tilgodese 
virksomhedernes behov. Det 
kræver dog, at man som virksom-
hed er tydelig og afklaret ift. det 
antal medarbejdere, man ønsker 
opkvalificeret. 

 

 

 

Læs mere om den hjælp og vejledning din virksomhed kan få her 

Koordineret indgang 
Efter indledende dialog med 
Odense Bygningsservice A/S gik 
VEU-koordinatoren i dialog med 
relevante skoler for at strikke et 
kursuskatalog sammen. Lars Erik 
Nielsen uddyber ”Vi har fået et 
skræddersyet opkvalificeringsfor-
løb til vores medarbejdere, der 
passer præcist ind i vores daglig-
dag”.  

En jungle af gode tilbud 
Foruden hjælp til at tilrettelægge 
opkvalificeringsforløbet har 
mange virksomheder også behov 
for hjælp til de mange refusions- 
og tilskudsordninger. ”Det er en 
jungle af gode tilbud, som det of-
fentlige kan hjælpe os med – Vi 
har dog brug for håndholdt vej-
ledning – I hvert fald første gang 
vi skal gøre det her. VEU-
koordinatoren og vores admini-
strative medarbejders tætte kon-
takt var afgørende for, at vi følte 
os trygge i processen”. VEU-
koordinatoren favner ikke hele 
paletten af tilbud, men kan hjæl-
pe og vejlede virksomhederne de 
rigtige steder hen. 

 

https://www.voksenuddannelse.dk/kun-virksomheder

