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Virksomheder mangler nogle gange den 
nødvendige viden om mulighederne for 
at opkvalificere medarbejderne og kan 
have oplevelsen af, at det er besværligt at 
finde vej i de mange tilbud og muligheder.  
 
Virksomhed har fået bedre overblik 
Direktør Henrik Nøjgaard fra Saab Nordic 
Defence Industries A/S deltog på  
webinaret. Han udtaler:  
”Vi har ikke meget kendskab til mulighe-
derne for efteruddannelse, så jeg til-
meldte mig webinaret for at blive klogere 
og få indsigt i junglen af opkvalificerings-
tilbud. Jeg blev ærligt talt forvirret på et 
højere niveau over de mange muligheder, 
men opfølgningen har givet mig en langt 
bedre forståelse for, hvordan det hænger 
sammen”. 

Nyt samarbejde styrker virksomheders viden om mulighederne for 
opkvalificering af medarbejdere. Coronakrisen har gjort det nød-
vendigt at tænke i nye baner for at nå virksomhederne.  
Derfor inviterede RAR Nordjylland med Jobcenter Aalborg, Metal  
Aalborg og TECH College metalvirksomheder i Aalborg Alliancen til 
webinar den 19. maj 2020. Målet var på tværs at orientere et stort 
antal virksomhederne om opkvalificeringpotentialer og tilskud. 
 

Fælles indsats understøtter opkvalifi-
cering og modvirker fyringer. 
Webinaret var også en lejlighed til at op-
fordre virksomhederne til at fastholde 
så mange medarbejdere som muligt 
gennem opkvalificering frem for fyring.  
Jesper Dahlgaard, jobcenterchef i Aal-
borg siger: "Vi har nok mest haft fokus 
på de ledige, men det er også en del af 
at servicere virksomhederne at se på 
dem, de allerede har ansat. Jeg håber, vi 
kan bevare og være med til at udvikle 
nogle virksomheder i Aalborg," lyder 
det fra Jesper Dahlgaard, jobcenterchef 
i Aalborg – og fortsætter: "Opkvalifice-
ring er vigtigt, men det er en svær op-
gave. Derfor er vi gået sammen for at 
servicere virksomheder og for at frem-
tidssikre arbejdspladser."  

     
      

       
       

       
     

       
      

Opkvalificering er vigtigt for Nordjylland  
Formanden for RAR Nordjylland, Birgit 
Frederiksen, ser også positivt på tiltaget 
for at få yderligere gang i opkvalificering 
af de beskæftigede. "Det her er utrolig 
vigtigt for Nordjylland. Vi har en stor an-
del borgere på arbejdsmarkedet, der hur-
tig kan blive sårbare, fordi de ikke har de 
rette kompetencer. Her vil opkvalificering 
af gruppen hjælpe til at sikre deres for-
satte plads på arbejdsmarkedet i tider 
med krise,” udtaler formanden for RAR 
Nordjylland. 
 
Gode erfaringer med webinarer 
Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har  
siden marts på RAR Nordjyllands vegne 
afholdt en række webinarer målrettet 
både virksomheder, a-kasser, erhvervs-
kontorer, jobcentre. Webinarerne har 
især handlet om hjælpepakker, arbejds-
fordeling og mulighederne i voksen- og ef-
teruddannelsessystemet. Det har givet en 
del erfaring med at afholde webinarer og 
på den måde nå ud til virksomhederne.  
Den erfaring er der potentiale i at videre-
udvikle.  
 
"Vi kan se, at der er nogle behov i arbejds-
styrken, og vi skal få gjort mulighederne 
for voksen- og efteruddannelse synlige og 
tilgængelige over for virksomhederne. 
Det kan vi gøre gennem direkte kontakt 
én til én, men vi kan også gøre det gen-
nem et webinar, hvor vi får præsenteret 
de muligheder, der er inden for området," 
udtaler formanden for RAR Nordjylland, 
Birgit Frederiksen. Webinarer er en god 
måde at samle folk på, og med en kapaci-
tet med op til 200 deltagere er der rig mu-
lighed for at nå ud til mange. Oplægshol-
deren har mulighed for at vise præsenta-
tion, billede og lyd, mens deltagerne kan 
stille spørgsmål og få svar live.  
Rådsformanden vurderer, at webinarer i 
fremtiden kan være et supplement – og 
måske nogle gange bedre alternativ – til 
store møder, hvor mange deltagerne skal 
bruge tid på kørsel for at deltage.    
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Stor stigning – men nu også lille fald i nordjysk ledighed 
Fra 1. juni til 7. juni er antallet af tilmeldte ledige i Nordjylland faldet med 
1.000 / 4,9%.  Det er positivt tegn oven på en stor vækst i antallet af ledige. 
RAR håber, at det stigende aktivitetsniveau sætter yderligere skub i en  
positiv udvikling. Læs hele artiklen på Rådets hjemmeside sammen med 
nyhedsbrevet. Og læs meget mere om nordjyske data her:  
https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/nyheder/2020/noegletal-om-nordjysk-
arbejdmarked-rar-nordjylland-2020-06-09/  

 

 

 

 

 
 

 
 

Indsatsen under COVID-19 udfordringerne  
Fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for 
handling er afgørende for RAR Nordjylland. Rådet er 
godt hjulpet af sit sekretariat AMK Midt-Nord, der 
ikke kun har samlet men også delt viden. Der har  
været travlt med nyheder, webinarer og beredskabs-
sider til samarbejdsparterne. Læs hele artiklen på  
Rådets hjemmeside sammen med nyhedsbrevet. 

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   

Med et corona-udfordret nordjysk arbejdsmarked insisterer RAR Nordjylland på fortsat at bygge bro mellem udbud og efterspørgsel 
på kompetencer. Rådet er med nyvalgt Formandskab klar til to år mere med tæt samarbejde om udfordringer og potentialer.  
”Både Rådet og arbejdsmarkedet skal have udsyn og evne at sætte retning. Vi skal kunne se ud over partsinteresser for at komme godt 
i mål. Det kan vi i Rådet. Og det kan vi i Nordjylland. Jeg ser frem til en fortsat udfordrende periode i RAR og i kompagniskab med alle 
parter på det nordjyske arbejdsmarked. Corona-knækket på den opadgående kurve var betydeligt. Men Nordjylland er klar. Og jeg tror 
på, at vi kan overraske positivt”, udtaler RAR Nordjyllands nye Formand Birgit Frederiksen. Rådformanden fortsætter: ”Formandsskiftet 
på junimødet ændrer ikke Rådets strategiske fokus. Vi forsætter arbejdet med at understøtte virksomhederne i at tilvejebringe kvalifi-
ceret arbejdskraft. Det er med fornøjelse, at jeg overtager formandsposten og en stor glæde at fortsætte samarbejdet med Lars Chri-
stensen og Peter Hansen i rollerne som næstformænd. At formandskabet forbliver intakt, skaber arbejdsro og kontinuitet i vores arbejde. 
 
Situationen på arbejdsmarked har ændret sig. Der er kommet en ubekendt spiller i form af COVID19. Det præger arbejdsmarkedet nu, 
og vil gøre det i en lang periode fremover – også selvom vi ser tegn på bedring. Vores udpegede brancheområder, som har Rådets særlige 
opmærksomhed, vil udvides i takt med, at vi ser konsekvensen og udviklingen af den nye situation på arbejdsmarked. Vi vil følge udvik-
lingen nøje og sikre, at de fornødne data og analyser er tilgængelig, så der skabes et fælles virkelighedsbillede, der kan skabe grundlag 
for en samlet indsats. I den kommende tid, vil vi have endnu større fokus på videndeling, dialog og samarbejde bl.a. gennem stærke 
partnerskaber. Det er fundamenter i vores arbejde i RAR og med den nye situation på arbejdsmarked er der endnu større behov for 
samarbejde og en koordineret indsats på tværs af alle aktører. 
 
Udfordringer følger udfordringer – men samspil åbner altid til nye løsninger. Sådan udtaler RAR Nordjyllands nu afgåede formand Lars 
Christensen og fortsætter: ”Med start på rådsperioden i juni 2018 fik Rådet en yderligere rolle - nemlig VEU-opgaven. At løfte den har 
krævet velvilje, åbenhed og slid for der fulgte et stort ansvar og forpligtigende forventninger med. Derfor var vi også glade for et kon-
struktivt samarbejde med alle – herunder de nu lukkede VEU-centre - i forhold til overdragelse af opgaven.  
 
Det har været to meget spændende år - med konstant udvikling og udfordringer. Jeg ser Rådets samspil styrket i et Nordjylland, hvor 
samarbejde og vilje til, at vi vil Nordjylland sammen, har gjort, at vi fortsat kan sætte mål sammen omkring en udfordrende beskæftigel-
sespolitik. Der udvikles og knyttes fortsat samarbejder mellem beskæftigelsespolitikkens aktører til gavn for øget opkvalificering og 
beskæftigelse i Nordjylland. Her her kan blandt andet nævnes samarbejder omkring ”Det kompetente Nordjylland” og ligeledes med 
Erhvervshus Nordjylland for at nævne de seneste tiltag. Jeg vil gerne sige tak for godt samarbejde til alle Rådets samarbejdspartnere 
omkring beskæftigelsespolitikken, arbejdsmarkedskontoret, Rådets medlemmer og formandskabet med håb om et fortsat godt og ud-
viklende samarbejde. - Læs hele artiklen på Rådets hjemmeside sammen med nyhedsbrevet.  

RAR Nordjyllands Formandskab 
Formand Birgit Frederiksen, DA 
Telefon: 30 10 38 49   
E-mail: birgit.frederiksen@mail.dk  
1. Næstformand Lars Christensen FH/LO 
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 Birgit Frederiksen 
 

 
RAR Nordjylland holdt møde den 4. juni 2020. Næste møde holdes 23. september 2020. Se mødematerialer og referater på Rådets hjemmeside! 

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

 

Corona-knækket var betydeligt. Men Nordjylland er klar, og vi kan overraske positivt  
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