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En effektanalyse af de korte erhvervsrettede kurser, som RAR Østjylland har på 
positivlisten for Den Regionale Uddannelsespulje, viser blandt andet, at der særligt 
for de ufaglærte ledige østjyder er stor fordel i at vælge et af kurserne på positivli-
sten.  
 

Effektanalysen er netop blevet præsen-
teret på det seneste rådsmøde den 19. 
november, og den viser blandt andet, at 
hvis man sammenligner med andre til-
bud til dagpengemodtagere – VEU-kur-
ser, øvrig vejledning og opkvalificering 
samt virksomhedsrettet aktivering – er 
der særligt for de ufaglærte ledige østjy-
der stor fordel i at vælge et af kurserne 
på positivlisten.  
- Vi har gennem længere tid efterspurgt 
effektanalyser, og i den kommende tid 
skal vi bruge den til blandt andet at for-
berede den kommende positivliste for 
foråret 2020, siger formand for RAR Øst-
jylland Hans A. Sørensen. Han fortsæt-
ter: 
- I analysen har man fulgt ledige dagpen-
gemodtagere 12 måneder efter kursus-
start, og her kan vi se, at især de ufag-
lærte har stor effekt af kurserne på posi-
tivlisten, sammenlignet med de øvrige 
tilbud til ledige dagpengemodtagere. 
Dels får de papir på deres kompetencer, 
dels får de kontakt til virksomhederne.  
 
Øger muligheden for job 
- Særligt når vi sammenligner med ledige 
dagpengemodtagere, der har modtaget 
vejledning og opkvalificering, er det ty-
deligt, at de korte, erhvervsrettede kur-
ser øger muligheden for job – og det 
uanset om de ledige er ufaglærte, har 
gymnasial uddannelse, en erhvervsud-
dannelse eller en videregående   
uddannelse, forklarer Hans A. Sørensen. 
 

 
 
 
Hvert forår i april gennemgår Det Regio-
nale Arbejdsmarkedsråd de korte er-
hvervsrettede kurser, som jobcentrene 
og områdets uddannelsesinstitutioner 
byder ind med. Der er særlig fokus på 
kurser målrettet de brancher, hvor man 
enten forventer, at der bliver nogle job-
åbninger i den kommende tid – eller 
hvor der allerede er mangel på arbejds-
kraft. Kurserne bliver udvalgt af arbejds-
markedsrådet, der har lavet en grundig 
analyse af de tilbud, der er, holdt op 
mod de behov, som arbejdsmarkedet i 
området har. 
 
Rådet reviderer positivlisten hvert år i 
oktober, så man er sikker på, at der lø-
bende er fokus på de behov og ønsker, 
som de forskellige brancher har nu og i 
den nærmeste fremtid.  
 

 

Koordinationsforum: 
Brug for øget fokus på 
voksen- og efteruddan-
nelse 
 
To ud af tre virksomheder på landsplan 
benytter sig ikke af mulighederne for 
offentlig voksen- og efteruddannelse. 
Derfor havde Koordinationsforum den 
3. oktober en temadrøftelse om, hvad 
vi i Østjylland kan gøre for at komme i 
dialog med de mange små og mellem-
store virksomheder, der i dag har et 
udækket behov for opkvalificering af 
medarbejderstaben – og som i nogle til-
fælde heller ikke selv er opmærk-
somme på, hvad voksen- og efterud-
dannelse kan gøre for at styrke virk-
somhedens konkurrenceevne etc. 
Læs hele artiklen på RAR Østjyllands 
hjemmeside under ”Nyheder” – ”Ny-
hedsbreve”. 

 
 
 
 
 

 

  
  
  

Mandag den 2. december inviterer RAR 
Nordjylland, RAR Østjylland og RAR 
Vestjylland i fællesskab til et fyraftensar-
rangement, ”Flere mennesker med han-
dicap i job”, på Grundfos i Bjerringbro.  
 
Under arrangementet vil der være spæn-
dende oplæg fra virksomheder, der har 
haft succes med at ansætte medarbej-
dere med handicaps – heriblandt Grund-
fos.  
Deltagerne bliver også klogere på, hvilke 
ordninger man som virksomhed kan gøre 
brug af, og borgmester Ulrik Wilbek, Vi-
borg Kommune – der også er medlem af 
Det Centrale Handicapråd – kommer 
med oplæg.  
 

Sætter spot på flere               
handicappede i job 

 

Korte kurser hjælper ufaglærte i job 
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Kontakt 
 
RAR Sekretariatet  
Arbejdsmarkedskontor Midt Nord, Nybrogade 16 
9000 Aalborg | Telefon 7222 3600 
E-mail: amk-midtnord@star.dk 
Få flere oplysninger hos 
Arbejdsmarkedsdirektør Anders Stryhn, ands@star.dk 
Arbejdsmarkedschef Henrik Christensen, hec@star.dk 

 
 

 

RAR Østjyllands Formandskab  

Formand Hans A. Sørensen, FH / 3F 
Telefon: 8892 5402  
E-mail: e-mail: hans.sorensen@3f.dk 
1. næstformand Jakob Beck Wätjen (DA) 
2. næstformand Kristian Würtz (KL) 
”Nyt fra RAR Østjylland” udgives af AMK Midt-Nord på vegne af RAR Østjylland og 
udkommer efter behov til relevante beslutningstagere inden for uddannelse og be-
skæftigelse samt udvalgte nøglepersoner ved kommunerne                                        
Ansvarshavende: Formand for RAR Østjylland Hans A. Sørensen, tlf. 8892 5402. 

Næste møde i RAR Østjylland er 22. januar 2020     . 

 Se dagsorden og referater på Rådets hjemmeside. 
Abonner på Rådets nyhedsbrev.   
Tilmeld dig via hjemmesiden: https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/nyheder/ 

 

Konference for virksomhedskonsulenter 
sætter fokus på efter- og videreuddannelse 
 
”Kompetencer til tiden – sådan møder vi virksomhe-
derne” er navnet på en spændende konference, som RAR 
Vestjylland og RAR Østjylland i fællesskab inviterer til tirs-
dag den 3. december på Scandic Bygholm Park i Horsens. 
Konferencen er målrettet til konsulenter med opsøgende 
virksomhedskontakt fra erhvervshusene, jobcentrene, de 
faglige organisationer og uddannelsesinstitutionerne, og 
på konferencen bliver der særligt sat fokus på, hvilken 
rolle konsulenterne kan spille i forhold til at klæde virk-
somhederne godt på med henblik på efter- og videreud-
dannelse af medarbejderstaben. 
Læs mere om konferencen og tilmeld dig her: 
 https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/om-rar-oestjylland/ar-
rangementer/kompetencer-til-tiden-saadan-moeder-vi-
virksomhederne-rar-vestjylland-og-rar-oestjylland/ 
 
 

- Vi skal investere os ud                
af udfordringerne 

 
Kontorchef Michael Justesen, Sociale Forhold og Beskæftigelse i 
Aarhus Kommune, er ikke i tvivl om, at investeringsmodeller 
hjælper kommunen med at blive skarpere på at målrette indsat-
sen for de ledige – det får både de ledige hurtigere tilbage på ar-
bejdsmarkedet og sparer samtidig udgifter til overførselsind-
komster. Det fortalte han om, da han den 19. november oriente-
rede Arbejdsmarkedsrådet om Aarhus Kommunes erfaringer. 
- Vi har arbejdet med det i syv-otte år og løbende styrket indsat-
sen: De initiativer, vi tager, skal først og fremmest skabe værdi 
for borgerne – men samtidig skal det kunne betale sig for kom-
munen. Det har, i korthed, betydet, at vi har flyttet fokus fra de 
mange kurser for ledige til en langt mere virksomhedsrettet til-
gang. Vi har fokus på at få borgerne ud i praktik eller løntilskud – 
og også gerne i ordinært job bag efter – og det virker, forklarer 
Michael Justesen. 
Han fortæller, at kommunen har vænnet sig til at lave business 
cases, når de sætter nye initiativer i værk, og det har betydet, at 
man samtidig har taget fat på mere utraditionelle projekter, 
man måske tidligere ville have været tøvende overfor –men 
fordi man kunne se, at der er evidens for, at den løsning virker i 
forhold til målgruppen. Kommunen skal nemlig kunne dokumen-
tere effekten af de initiativer, man sætter i værk – det er et led i 
arbejdet med investeringscases. 
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, har udarbej-
det et hjælpeværktøj til kommunerne, når de skal i gang med at 
arbejde med investeringscases. Læs mere her: https://star.dk/vi-
den-og-tal/investeringer-i-beskaeftigelsesindsatsen/hjaelpeva-
erktoej-til-investeringer-i-beskaeftigelsesindsatsen/ 
 
 

 

Den nye lov om forenklet beskæftigelsesindsats – i daglig 
tale kaldet LAB-loven – træder i kraft den 1. januar 2020, og 
den vil få stor indflydelse på det arbejde, der udføres rundt 
om på landets jobcentre og i a-kasserne. Det vigtigste mål 
med LAB-loven er at sikre bedre og hurtigere match mellem 
arbejdsløse og virksomheder – og mindre bureaukrati - og 
på rådsmødet den 19. november fortalte specialkonsulent 
Gitte Rønde, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, om, hvor-
dan loven kommer til at fungere i praksis. 

Læs hele artiklen på RAR Østjyllands hjemmeside under ”Ny-
heder” – ”Nyhedsbreve”. 

 

Ny lov giver jobcentrene                                 
mere selvbestemmelse 

 

Midtjysk Arbejdsmarkedskonference: 

- Vi skal fokusere på de unge ledige 
- Så længe vi har 50.000 unge, der hverken er i gang med en uddannelse eller er i arbejde, og vi på landsplan har 100.000 jobparate 
kontanthjælpsmodtagere, må vi fokusere på dem først. Målet er at sikre kvalificeret arbejdskraft. 
Det påpegede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), da han tirsdag den 29. oktober var inviteret til Midtjysk Arbejdsmar-
kedskonference på Jysk Park i Silkeborg. Bag arrangementet stod RAR Vestjylland og RAR Østjylland i samarbejde med KKR Midtjylland 
og Region Midtjylland.    Læs hele artiklen på RAR Østjyllands hjemmeside under ”Nyheder” – ”Nyhedsbreve”. 
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