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Projektet udspringer af et virksomheds-
samarbejde på tværs af de to kommuner 
Randers og Mariagerfjord samt  
erhvervsskolen Tradium. Virksomheds-
konsulent Kim Norup Jakobsen fra Job-
centeret i Mariagerfjord Kommune udta-
ler:  -”Jobcenter Mariagerfjord og Jobcen-
ter Randers har gennem dialog med virk-
somhederne konstateret en hurtigt vok-
sende efterspørgsel efter faglært arbejds-
kraft inden for fremstillingsindustrien.  
Vi har i samarbejde med virksomhederne 
drøftet muligheden for at frigøre ressour-
cer fra deres faglærte medarbejdere ved 
at ansætte ufaglært arbejdskraft i pro-
duktionen og derved afhjælpe behovet 
for arbejdskraft. Samtidig er opkvalifice-
ringen adgang til optagelse på uddannel-
sen til industrioperatør”. 
 

- Sådan siger Jobcenter Mariagerfjord om nyt projekt, der skaffer 
kvalificerede hænder til industrien. Det er ikke nyt, at vore lokale 
virksomheder kan se fidusen i samarbejde. Men Industrioperatør-
projektet vækker alligevel opsigt. Resultaterne er i øjnefaldende. 
Virksomheder får uddannet medarbejdere til industrioperatører 
og ansætter samtidig nye, som også får tilsvarende uddannelse. 
 

Opkvalificering eller mangel? 

- Fokus på kvalificeret arbejds-
kraft til nordjyske virksomheder 

RAR Nordjylland har på sit møde den 28. 
januar 2020 fastlagt brancher/fagområ-
der, man vil udpege til VEU-indsats i 
2020. Afsættet er brancher med rekrut-
teringsudfordringer, udækket efter-
spørgsel på kompetencer og udfordrin-
ger med at matche udbud og efter-
spørgsel på VEU. Brancherne er:  
• Bygge- og anlæg  
• Industri 
• Salg 
• Sosu (fortsætter og udfases i 2020) 
                                                                                                                        

Sammen med Tradium, Dansk Metal, 3F 
og Dansk Industri har de to jobcentre 
etableret et uddannelsesforløb, som 
opkvalificerer ledige til ansættelse in-
den for området eller afklaring i forhold 
til uddannelse. Allerede ansatte og nye 
folk gennemgår samme forløb. Gennem 
vekselvirkning kan virksomheden fort-
sætte sin produktionslinje uden stop. 
Det har været afgørende for, at virk-
somhederne har ønsket at være med – 
og for etableingen af et ligeværdigt 
samspil, hvor alle med commitment er 
gået ind i opgaven.   
 
Resultaterne ruller ind 
” Vi har allerede ifbm med hold 1, som 
snart afsluttes, haft samspil med 11 
virksomheder, som kan se potentialet. 
 

Og der er flere i kikkerten. Med opstart af 
hold to er 6 nye virksomheder i spil”, fort-
sætter Kim Norup Jakobsen, der afslutter: 
”Vi efterkommer virksomhedernes efter-
spørgsel og udbreder muligheden for op-
kvalificering til en bred målgruppe, og så 
har vi øget fokus på ledige kandidater, 
som ønsker et brancheskift. ” 
 
Succes giver virksomheder mod på mere 
Formand for RAR Nordjylland Lars Chri-
stensen udtaler, ”Det er et fornemt ek-
sempel på efterspørgselsorienteret ind-
sats. Når virksomheder udmelder behov, 
parterne ser muligheder og er samar-
bejdsparate, så kan vi uddanne og efter-
uddanne os lige ind i en lys fremtid. Pro-
jektes udgangspunktet i kurser på positiv-
listen for den regionale uddannelsespulje 
gør Rådets begejstring ekstra stor. Vi har 
stor ros til overs for parterne i projektet – 
ikke mindst de virksomheder, der ser 
kompetenceudvikling som fremtidens 
konkurrenceparameter, og som tør gå 
nye veje.”  
- Læs meget mere om tilfredse virksom-
heder i længere artikel sammen med  
nyhedsbrevet på Rådets hjemmeside!  

  
 

  

 Fidusen er allerede til at få øje på – 
og forventninger er tårnhøje 
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Nordjyske kommuners beskæftigelsesplaner for 2020. 

RAR Nordjylland kvitterer for kommunernes Beskæftigelsesplaner for 
2020. Planerne og resumeer med fokus på Ministermål, som kommu-
nerne har lavet til RAR, er nu klar på Rådets hjemmeside. Se planerne:   
https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/beskaeftigelsespolitik/beskaeftigelses-
planer-i-kommunerne/  
 

 

 

 
 

 
 

Samspil om indsatser i 2020 og 2021  
 
RAR Nordjylland mødes med kommunernes  
beskæftigelsespolitiske udvalg den 5. marts hos 
AMK i Aalborg. Fokus er på samspil om indsatsen i 
2020 og inspiration til 2021 – samt videndling om 
andre emner af fælles interesse. 
 

Kontakt: 

RAR Sekretariatet  
STAR/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 fik i 2019 en fælles henvendelse fra en række virksomheder inden for anlægsgartnerbranchen. Vi får at vide, at de ikke kan 
fremskaffe arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Nu ser det heldigvis ud til, at vi får samarbejdet os til en løsning, som alle par-
ter er tilfredse med”, udtaler Formand for RAR Nordjylland Lars Christensen.  - Han fortsætter: ”Det hele starter med, at virksomhe-
derne gør opmærksom på behov og udfordring. Det sparker gang i afdækning af udfordringens karakter og størrelse, og så byder alle 
parter koordineret ind med konstruktive løsninger og samarbejdsvilje. Det er flot klaret af alle involverede parter i Projekt ’Grønne 
Muligheder’. Det viser, hvordan VEU skaber hurtige og holdbare løsninger i beskæftigelsesindsatsen til gavn for virksomheder, såvel 
som for arbejdsløse og beskæftigede. RAR ser gerne mere af den slags samarbejde om opkvalificering i Nordjylland – bl.a. gennem 
positivlisten for den regionale uddannelsespulje”. 
 
Efter henvendelse fra Danske Anlægsgartnere har AMK på vegne af RAR afdækket rekrutteringssituation og uddannelsesinitiativer 
inden for området. Primært fokus har været på uddannelse af faglært arbejdskraft for allerede ansatte ufaglærte og ledige med inte-
resse for branchen. Der viser sig stor opbakning fra virksomhederne til at deltage i projektet - både ift. aktiv involvering i rekrutterings-
tiltag sammen med skoler og jobcentre og ift. opkvalificering af ansatte i et perspektiv at opkvalificere fra ufaglært til faglært.  
 
Tættere samarbejde giver bedre resultater. ”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 opkvalificeret og løftet til 
faglært niveau. Tilsvarende er der etableret et tættere samarbejde mellem skoler, jobcentre og branchen om rekruttering af nye med-
arbejdere,” udtaler Jeppe Østergaard, indehaver af Holmen Anlæg. Danske Anlægsgartnere er ligeledes begejstrede for, at projektet 
har fået så stor opbakning fra både skolerne, egne medlemmer, 3F og jobcentrene: ”Det er dejligt, at så mange har engageret sig og 
godt at se, hvordan jobcentre, skoler og faglige organisationer kan gå sammen i et netværk, der kan gavne alle parter. Et fælles net-
værk der forhåbentlig kan få flere til branchen -  men ikke mindst også få flere i branchen til at gå fra ufaglærte til faglærte. Projektets 
fokus på efteruddannelse er med til at få flere medarbejdere opkvalificeret, og der er brug for det, udtaler Julie Thostrup Vesterlyng, 
som er uddannelseskonsulent ved Danske Anlægsgartnere.  
- Læs hele artiklen – herunder ros fra skolerne og fra 3F - på Rådets hjemmeside sammen med nyhedsbrevet.  

RAR Nordjyllands Formandskab 
Formand Lars Christensen FH/LO 
Telefon: 2332 0288 
E-mail: lars.christensen@3f.dk  
1. Næstformand Birgit Frederiksen, DA 
2. Næstformand Peter Hansen, Kommunerne 

”Nyt fra RAR Nordjylland” udgives af AMK Midt-Nord på vegne af RAR Nordjylland. 
Det offentliggøres på Rådets hjemmeside og udsendes til abonnenter. Målgruppen 
er beslutningstagere + fagpersomer inden for beskæftigelse, uddannelse og erhverv.  
 
Ansvarshavende: Formand for RAR Nordjylland Lars Christensen 
 

 
RAR Nordjylland holdt møde den 28. januar 2020. Næste møde holdes 24. marts 2020. Se mødematerialer og referater på Rådets hjemmeside! 

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

 

Grønne muligheder for samarbejde om opkvalificering i Midt- og Nordjylland 

RAR-Nordjylland rundede 2019 af med tre velbesøgte konferencer, der giver meget at bygge videre på i 2020 

Overskrifterne var: 1) Det Kompetente Nordjylland. 2) Ny medarbejder eller kollega? – Handicap er ingen barriere!  
3) Kompetencer til tiden – sådan møder vi virksomhederne.  Afholdt: 6. december, 2. december, 29. november. Vi har samlet reporta-
ger, oplæg mv på Rådets hjemmeside under arrangementer: https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/om-rar-nordjylland/arrangementer/   
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