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 Opkvalificering eller mangel? 

Kvalificeret arbejdskraft til vest-
jyske virksomheder  
 
Hvert år udpeger RAR Vestjylland bran-
cheområder, som der sættes særligt fo-
kus på i løbet af året. Afsættet for bran-
cheområderne, er rekrutteringsudfor-
dringer, udækket efterspørgsel på kom-
petencer og udfordringer med at matche 
udbud og efterspørgsel på VEU.  
 
På Rådsmødet d. 23. januar, har RAR 
Vestjylland fastlagt følgende brancheom-
råder for 2020: 

• Bygge og anlæg  

• Industri  

• Salg (indkøb og markedsføring) 

• Social- og sundhed (fortsætter 
og udfases i 2020) 

Sådan skriver arbejdsgiverorganisationen Tekniq i deres analyse fra april 2019 om, hvordan fremtiden i installationsbranchen vil blive. Der er blandt 
de adspurgte virksomheder stort fokus på netop disse parametre for at holde væksten og stadig få kvalificerede medarbejdere og ikke mindst fast-
holde dem i branchen. 

  
 

 

  

 

Dette henviser til, at indsatsen via RAR’s 
brancheindsats inden for byggeri i 2019 
er i gang inden for installationsbran-
chen. Men der er stadig behov for yder-
ligere tiltag i 2020. Virksomhederne er 
glade for opmærksomheden, da de ved, 
at kommende lærlinge og kvalificeret ar-
bejdskraft ikke hænger på træerne, og 
at tilbuddene til unge stadig er overvæl-
dende. Der er rift om dem, og pres fra 
mange fronter om at tage et valg tidligt. 
Formand for RAR Vestjylland, John Her-
mansen udtaler: 
- ”Når vi ved, at der er konkret efter-
spørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, 
gælder det om at agere hurtigt. Her er 
gode samarbejdsrelationer en vigtig fak-
tor for at skræddersy kurser til virksom-
hedernes behov” 
 
Opkvalificering med jobsigte  
Herningsholm Erhvervsskole ser opstar-
ten på det 8 ugers opkvalificeringsfor-
løb, som samtidig giver merit til VVS-
energiuddannelsen, som en mulighed 
for at få mere gang i efteruddannelse på 
skolen med opkvalificering af ansatte i 
branchen. Samtidig er der fra branchen 
fokus på fastholdelse, og her er karriere 
og dygtiggørelse også et afgørende ele-
ment. Med kurserne på den regionale 
uddannelsespulje, samt med en hen-
sigtserklæring fra arbejdsgiver, var der 
mulighed for at benytte Puljen til man-
gel på arbejdskraft, hvor VVS-montør 
optræder på mangellisten, så der er 
flere finansieringsmuligheder for forløb- 
 
 

Lærlinge og fastholdelse ligger højt på listen i VVS-branchen 

else. Efter endt kursusforløb er der job i 
branchen. Nogle kursister starter i vok-
senlære. Denne indsats kalder på en 
runde mere, idet branchen fortsat 
mangler arbejdskraft. 
 
Fremover vil Rådet og øvrige samar-
bejdspartnere have fokus på at finde 
kandidater til brancheskift ind i VVS-
branchen. 
  
 

 
et i kommunerne. Anita Bech Toft, ud-
dannelses- og efteruddannelsesansvar-
lig på Herningsholm Erhvervsskole udta-
ler: 
- ”Det har været en lærerig proces at ar-
bejde så intenst med jobcentrerne om-
kring at finde kandidater. Jeg har fået et 
bredere og mere solidt netværk dertil. 
Jobcentrerne arbejder forskelligt, og at 
som i så meget andet er det meget per-
sonbåret.” 
 
Efter et par måneders forarbejde er der 
fundet virksomheder, som ønsker at an-
sætte en kursist efter endt forløb. Inden 
opstarten havde jobcentrene fundet 
kandidater til at deltage på kurset. Der 
nu startet et lille hold op på Hernings-
holm Erhvervsskole på 6 kandidater, 
den ene kursist kommer fra beskæftig- 
 

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

https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/


Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Vestjylland – RAR Vestjylland  Januar 2020 

 

www.rar-bm.dk/rar-vestjylland 7222 3600 | amkmidt-nord@star.dk  

 

Positivliste for den regionale uddannelsespulje  
 

Der afsættet hvert år 100 mio. kr. til den regionale uddan-
nelsespulje gennem en bevilling til landets jobcentre. Job-
centrene får dækket 80 pct. af driftudgifterne ved tilkøb 
af kurser på positivlisten. På baggrund af den regionale 
uddannelsespulje udarbejder RAR Vestjylland en positiv-
liste, som indeholder korte erhvervsrettede kurser, inden 
for områder hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor 
der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 må-
neder. Positivlisten kan anvendes af dagpengemodtagere 
fra første ledighedsdag. I december 2019 blev der ekstra-
ordinært via en pulje, gjort mulighed for at jobparate kon-
tanthjælpsmodtagere ligeledes kan gøre brug af kurserne 
på positivlisten. Læs mere om positivlisten på RAR Vestjyl-
lands hjemmeside: https://www.rar-bm.dk/rar-vestjyl-
land/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-vestjyl-
land/positivliste-for-regional-uddannelsespulje/  
 

Ny medarbejder eller kollega? Handicap er ingen 
barriere! 
 

Som en del af ”Jougen”, inviterede RAR Vestjylland sammen 
med RAR Øst- og Nordjylland, til et fyraftensarrangement på 
Grundfos i Bjerringbro i december. Arrangementet satte fo-
kus på at mindske fordomme om personer med handicap i 
forhold til beskæftigelse.  Som en del af Jobugen gennemfør-
tes en Phoner-kampagne af Specialfunktionen Job & Handi-
cap. Kampagnen var et tilbud til jobcentrene og virksomhe-
derne med fokus på at indsatsen i forhold til at skabe jobåb-
ninger for personer med handicap.  
Læs reportage fra dagen på RAR Vestjyllands hjemmeside: 
https://www.rar-bm.dk/rar-vestjylland/om-rar-vestjyl-
land/arrangementer/rar-konference-2-december-paa-
grundfos-ny-medarbejder-eller-kollega-handicap-er-ingen-
barriere-rar-vestjylland/  
 
 
 
 

Ifølge STARs seneste rekrutteringssurvey har der været 230 
forgæves rekrutteringer i branchen sundhed og socialvæsen 
i Vestjylland. Derudover er social- og sundhedsassistenter i 
”omfattende mangel”, og social- og sundhedshjælpere er i 
”mangel”. Det er en problematik, som tages seriøst på So-
cial- og SundhedsSkolen i Herning. Skolen har, som den før-
ste social- og sundhedsskole i Danmark, taget Ny Mesterlæ-
reordningen i brug for at tiltrække flere elever til social- og 
sundhedsuddannelserne. I samarbejde med virksomhe-
derne Kær.dk og Privat Pleje og Omsorg er der d. 20. januar 
2020 startet et hold på 17 elever. 
- ”Social- og sundhedsfaget mangler faglærte, og vil fortsat 
gøre det, som udviklingen ser ud nu,” påpeger Rhina Høj 
Eriksen, afdelingsleder for rekruttering og efter-/videreu-
dannelse ved Social- og SundhedsSkolen Herning og fort- 
 
 
 

 

Manglen på faglærte medarbejdere får SOSU-skolen i Herning til at gå nye veje  
 

sætter: 
- ”Derfor skal vi udnytte alle muligheder for at få flere elever 
ind på uddannelserne og dermed flere faglærte. Det  
medvirker Ny Mesterlærerordningen nu til.” 
 
Rådets VEU-koordinatorer har indgået en dialog med Social- og 
SundhedsSkolen i Herning omkring mulighederne for at bruge 
Ny Mesterlæreordningen i det fælles arbejde for at rekruttere 
flere elever til uddannelsen.  
RAR Vestjylland drøftede på Rådsmødet d. 23. januar afledte 
aktiviteter for indsatsen i 2019 på SOSU-området. Læs mere om 
Rådets indsats på SOSU-området på Rådets hjemmeside: 
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/2019-nyheder-rar-
vestjylland/sosu-workshop-20-23-oktober-i-vestjylland-rap-
port-fra-dagen/  
 

Kontakt 
RAR Sekretariatet  
Arbejdsmarkedskontor Midt Nord, Nybrogade 16 
9000 Aalborg | Telefon 7222 3600 
E-mail: amkmidt-nord@star.dk  

Få flere oplysninger hos 
Arbejdsmarkedsdirektør Anders Stryhn, ands@star.dk  
Arbejdsmarkedschef Henrik Christensen, hec@star.dk  
 

 
 

 

RAR Vestjyllands Formandskab: 
Formand John Hermansen (DA)  
Telefon: 4051 7716 
E-mail: joh@sbk.dk  
1. Næstformand Klaus Helmin-Poulsen (FH) 
2. Næstformand Kent Falkenvig, Kommunerne                                                              

”Nyt fra RAR Vestjylland” udgives af AMK Midt-Nord på vegne af RAR Vestjylland og 
udkommer efter behov til abonnenter på nyhedsbrevet.                                              
Ansvarshavende: Formand for RAR Vestjylland John Hermansen, tlf. 4051 7716 

Næste møde i RAR Vestjylland er 19. marts 2020                                 Referater af Rådets møder offentliggøres på Rådets hjemmeside kort efter mødet. 
Se dagsorden og referater på Rådets hjemmeside. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

Rekrutteringsudfordringerne på social- og sundhedsområdet har længe været kendte og er forsøgt løst med forskellige initia-
tiver. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er rekrutteringsudfordringerne fortsat bekymrende i Vestjyl-
land. 
 

https://www.rar-bm.dk/rar-vestjylland/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-vestjylland/positivliste-for-regional-uddannelsespulje/
https://www.rar-bm.dk/rar-vestjylland/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-vestjylland/positivliste-for-regional-uddannelsespulje/
https://www.rar-bm.dk/rar-vestjylland/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-vestjylland/positivliste-for-regional-uddannelsespulje/
https://www.rar-bm.dk/rar-vestjylland/om-rar-vestjylland/arrangementer/rar-konference-2-december-paa-grundfos-ny-medarbejder-eller-kollega-handicap-er-ingen-barriere-rar-vestjylland/
https://www.rar-bm.dk/rar-vestjylland/om-rar-vestjylland/arrangementer/rar-konference-2-december-paa-grundfos-ny-medarbejder-eller-kollega-handicap-er-ingen-barriere-rar-vestjylland/
https://www.rar-bm.dk/rar-vestjylland/om-rar-vestjylland/arrangementer/rar-konference-2-december-paa-grundfos-ny-medarbejder-eller-kollega-handicap-er-ingen-barriere-rar-vestjylland/
https://www.rar-bm.dk/rar-vestjylland/om-rar-vestjylland/arrangementer/rar-konference-2-december-paa-grundfos-ny-medarbejder-eller-kollega-handicap-er-ingen-barriere-rar-vestjylland/
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/2019-nyheder-rar-vestjylland/sosu-workshop-20-23-oktober-i-vestjylland-rapport-fra-dagen/
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/2019-nyheder-rar-vestjylland/sosu-workshop-20-23-oktober-i-vestjylland-rapport-fra-dagen/
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/2019-nyheder-rar-vestjylland/sosu-workshop-20-23-oktober-i-vestjylland-rapport-fra-dagen/
mailto:amkmidt-nord@star.dk
mailto:ands@star.dk
mailto:hec@star.dk
mailto:joh@sbk.dk

