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Opkvalificering eller mangel? 
Kvalificeret arbejdskraft til 
østjyske virksomheder 

”Når parterne tager aktørrollen skabes værdifulde og holdbare løsninger i beskæftigelsesindsat-
sen til gavn for arbejdsløse og beskæftigede såvel som for virksomheder. Projekt ’Grønne Mulig-
heder’ er et glimrende eksempel herpå. Derfor ser vi frem til at udbygge samarbejdet om opkvali-
ficering i Østjylland, sådan at vi i fællesskab kan bidrage til et østjysk arbejdsmarked i balance.” 
udtaler Formand for RAR Østjylland, Hans A. Sørensen (FH/3F).  
 
Projekt ”grønne muligheder” har fokus på tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til virksom-
heder, der har indmeldt udfordringer med at rekruttere bl.a. anlægsgartnere. Arbejdsmarkedsrå-
dene har på baggrund af henvendelse fra Danske Anlægsgartnere bedt AMK tage initiativ til en 
nærmere afdækning af rekrutteringssituationen og eventuelle uddannelsesinitiativer inden for 
anlægsgartnerbranchen med primært fokus på uddannelse af faglært arbejdskraft for såvel alle-
rede ansatte ufaglærte som ledige med interesse for branchen. 
Der er stor opbakning fra virksomhederne til at deltage i projektet både ift. aktiv involvering i 
rekrutteringstiltag sammen med skoler og jobcentre og Danske Anlægsgartere ift. opkvalificering 
af ansatte i et perspektiv at opkvalificere fra ufaglært til faglært; 
”Det er meget positivt for vores branche og virksomheder, at der med projekt grønne muligheder 
er blevet et tættere samarbejde mellem skolerne om at sikre at vi kan få vores medarbejdere op-
kvalificeret og løftet til faglært niveau - tilsvarende et tættere samarbejde mellem skoler, jobcen-
tre og branchen om rekruttering af nye medarbejdere,” udtaler Jeppe Østergaard, indehaver af 
Holmen Anlæg. 
Derudover bakker 3F også om projektet og ser positivt på virksomhedernes vilje til at opkvalifi-
cere fra ufaglært til faglært og opfordrer til at intensivere samarbejdet ift. virksomheder, som 
man har svært ved at åbne dørene til.  
 
Rådet drøftede den. 22. januar ligeledes opkvalificering med udgangspunkt i industrioperatørmo-
dellen. Oplægsholdere var uddannelseschef ved Tradium, Lars Bagge og fabriksdirektør Peter 
Bogh Lindgaard ved DermaPharm. DermaPharm har stor succes med den nye uddannelsesmodel, 
hvor industrioperatørerne er på skole 14 dage ad gangen på skift og så hjemme på virksomheden 
i 14 dage. Læs mere om DermaPharm her: https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/nyheder/2019/der-
mapharm-i-gang-med-at-uddanne-otte-nye-industrioperatoerer-rar-%C3%B8stjylland/  
Læs hele artiklen om ’Grønne muligheder’ på Rådets hjemmeside: https://rar-bm.dk/rar-oestjyl-
land/nyheder/  
 
 

 

Grønne muligheder for samarbejde om opkvalificering 

   
  

RAR udpeger områder, hvor man 
ønsker styrket samarbejde og ko-
ordination mellem relevante aktø-
rer i VEU-systemet og beskæftigel-
sessystemet. Afsættet er brancher 
med rekrutteringsudfordringer, 
udækket efterspørgsel på kompe-
tencer og udfordringer med at 
matche udbud og efterspørgsel på 
VEU. 

På januar-mødet har RAR fastlagt 
følgende brancheområder for 
2020: 

• Bygge og anlæg  

• Industri, herunder jern- og me-
talindustri 

• Salg herunder indkøb og digital 
markedsføring  

• Social- og sundhed, rettet mod 
kvalificeret arbejdskraft til kom-
munerne 

Herudover besluttede RAR bl.a.: 

• At RAR søger samarbejde om en 
bredere indsats for at få dimit-
tender fra videregående uddan-
nelser hurtigere i job baseret på 
anbefalinger i RAR-analysen om 
VEU-indsats for ledige dimitten-
der. VEU kan indgå i indsatsen.   

• At SOSU afsluttes som indsats-
område i 2020, men at RAR Øst-
jylland stadig understøtter 
SOSU-området, hvor der fortsat 
er rekrutteringsudfordringer.  
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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  er 23. marts 2019 
Referater af Rådets møder offentliggøres på Rådets hjemmeside kort efter mødets afholdelse. Se dagsorden og referater på rådets hjemmeside. 

Abonner på Rådets nyhedsbrev. Tilmeld dig via hjemmesiden: https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/nyheder 

TEMA: Nye muligheder og potentialer ved østeuro-
pæisk arbejdskraft 

Beskætigelsesplaner 2020  

RAR Østjylland vil gerne kvittere for at kommunerne lø-
bende indsender beskæftigelsesplaner for 2020. Be-
skæftigelsesplanerne kan findes på RAR Østjyllans 
hjemmeside: https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/beska-
eftigelsespolitik/beskaeftigelsesplaner-i-kommunerne/.  

    

Kommende aktiviteter i RAR-regi 

RAR Østjylland møder kommunernes  
beskæftigelsespolitiske udvalg ifm. Rådsseminaret den 23. marts. På 
dagordenen er bl.a. kvalificering af beskæftigelsesplaner for 2021. 

Formandskabet møder beskæftigelsesministeren samt BER-FU den 7. 
febraur. Det overordnede tema er opkvalificering. 
 

 

 

Nyt redskab: Sprogguiden  

Netværkslokomotivet, De Danske Sprogcentre og Ar-
bejdsmarkedskontorene har udviklet ’Sprogguiden’, 
der giver et nemt og tilgængeligt overblik over reg-
lerne for danskundervisning for udenlandske medar-
bejdere. Ligeledes giver den et indblik i, hvor vigtigt 
det er, at udenlandske medarbejdere kan tale dansk – 
både for at opnå et højt fagligt niveau, effektivitet 
men også af hensyn til den sociale trivsel på arbejds-
pladsen. Find Sprogguiden her: https://www.dedan-
skesprogcentre.dk/wp-content/uplo-
ads/2019/11/Sprogguide.pdf eller kontakt Lars B Mor-
tensen, AMK Midt-Nord, 72223614 eller lbm@star.dk 

   

 

       
   

Samtidig med at flere borgere for østeuropæiske statsborgere finder beskæf-
tigelse i Østjylland, stiger antallet af østeuropæiske statsborgere på dag-
penge.  
 
Denne udvikling giver udfordringer – men også et stort potentiale, hvis barri-
erer kan nedbrydes. På Rådsmødet den 22. januar var østeuropæisk arbejds-
kraft – med særligt fokus på sprogkompetencer og dimittender temasat. Til 
at kvalificere Rådets videre arbejde herom deltog Arne Wind Andersen fra 
Jobcenter Horsens og Jesper Quistgaard fra VIA University College.  
 
Rådet var enigt om, at udfordringen kræver samarbejde på tværs. Arne Wind 
Andersen udtaler:  
”Hvis flere borgere fra Østeuropa skal få fodfæste på det danske arbejdsmar-
ked kræver det forpligtende initiativer mellem jobcenter, uddannelsesinstitu-
tioner og virksomheder og andre aktører som eksempelvis de Danske Sprog-
centre. Parterne skal turde tænke samarbejde selvom, det kræver flere res-
sourcer. De centrale udfordringer er sprogkompetencer og kendskab til de 
danske virksomheder.”  
 
Horsens kommune er dén kommune i Østjylland med den største andel af le-
dige østeuropæiske statsborgere. Dette skyldes bl.a. udbuddet af uddannel-
ser, som udbydes på VIA University College i Horsens, der tiltrækker mange 
udenlandske studerende. Derfor deltog også Jesper Qvistgaard med gode 
indspil til, hvordan flere internationale studerende kan fastholdes i på det 
danske arbejdsmarked efter endt uddannelse. RAR Østjylland følger udviklin-
gen tæt og undersøger muligheder for yderligere initativer for at imøde-
komme udfordringen.  
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