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Opkvalificering til fremtiden – et alternativ til afske
digelser 

Som det fremgik af Nyhedsbre vet 
for juni måned, har vi i RAR Syd
jylland fokus på opkvalificering 
som alternativ til afskedigelser.  
Nu indarbejder vi det direkte i Rå
dets VEU-indsats.   

-

-

 
Hvor står vi i dag et ½ år efter 
nedlukningen?  
Personer tilmeldt som ledige er fal
det de sidste 7-8 uger, og antallet 
af stillingsopslag er igen på samme 
niveau som sidste år. Det er glæde
ligt, men vi har ikke set den fulde 
virkning af afslutningen på løn
kompensation. Samtidig oplever 
virksomheder, at nye ordrer fra ek
sportmarkederne lader vente på 
sig. Vi risiker, at der er virksomhe
der, der må overveje afskedigelser, 
selv om de forventer fremgang i
gen på lidt længere sigt. 

-

-

-

-

-

-

Derfor udvider vi VEU-indsat
sen 

-

I RAR Sydjylland udvider vi VEU-
indsatsen: Virksomheder, der i en 
periode bliver ramt på deres om
sætning, skal have mulighed for at 
bruge opkvalificering af medarbej
derne som alternativ til afskedigel
ser. Medarbejdere fastholdes, der 
tilføres nye kompetencer og om
kostninger til løn reduceres i perio
den via statslige støtteordninger og 
evt. kompetencefonde. Virksomhe
den står med erfarne, velkvalifice
rede medarbejdere og en styrket 
konkurrenceevne, når det igen går 
fremad.  

-

-
-

-
-

-
-

Er det besværligt for virksom
hederne? 

-

Nej, udgangspunktet er stadig den 

sydjyske model, hvor uddannel
sesinstitutionerne tager sig af det 
administrative med at søge finan
siering via VEU-godtgørelse, sta
tens voksen udd. støtte m.m. Rå
dets VEU-konsulenter hjælper i 
samarbejde med jobcentre, fag
lige org. og uddannelsesinstituti
oner med at skrue et forløb sam
men, der passer til virksomhe
dens behov. 

-

-
-
-

-
-
-
-

 
Vi behøver jeres hjælp 
Opkvalificering som alternativ til 
afskedigelser forudsætter, at virk
somheden er opmærksom på al
ternativet, og her har virksomhe
derne, TR’ere og jobcentrene en 
vigtig rolle. Bliver I opmærksom
me på virksomheder i en situa
tion, hvor opkvalificering kan 
være et alternativ til afskedigel
ser, så bring det på banen og kon
takt gerne vores VEU-konsulen
ter for assistance. 

-
-
-

-
-

-
-
-

 
Læs side 2 for et konkret vellykket 
eksempel på opkvalificering som 
alternativ til afskedigelser fra Bil
lund lufthavn. 

-

 
Ny uddannelsespakke  
Vi får endnu bedre afsæt for VEU-
indsatsen. Eks. er den regionale 
uddannelsespulje udvidet til at 
omfatte de fleste målgrupper, og i 
RAR Sydjylland har vi netop op
justeret positivlisten med nye 
kurser.  

-

 
Med venlig hilsen 
Jens Gaarde Gad 
Formand for RAR Sydjylland 
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RAR Sydjyllands VEU-ind
satsområder: 

-

• Bygge og anlæg  
• Det offentlige område (SOSU) 
• Digitalisering og automatisering 

(industrien) 
• Energiområdet (olie-, gas- og 

vindindustrien) 
 
Desuden følgende områder, 
som midlertidigt er ramt af 
Covid-19: 
• Eksportvirksomheder inden for 

industrien 
• Restaurations- og servicebran

chen 
-

Eksempler på initiativer i ud
dannelsespakken: 

-

 
• Midlertidig ret til udd.løft på 

110 % dagpenge inden for man
gelområder (positivliste) 

-

• Ledige kan få kurser på positivli
ste (regional uddannelsespulje) 
i tilstødende RAR-områder 

-

• Ledige har ret til korte kurser 
med en arbejdsgivererklæring i 
2020-21  

• Faglært gennem jobrotation 
(gældende 2021-2022) 

• Faglært gennem voksenlærling 
(gældende til december 2021): 
‒ Adg. for besk. faglærte 

med en forældet uddan
nelse og positivlisten su
spenderes  

-
-

 
Kilde: https://bm.dk 

https://bm.dk
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Opkvalificering kan redde arbejdspladser 

I maj måned måtte Billund luft
havn konstatere, at afskedigelse r 
var uundgåelige. Corona-situati
onen havde på få måneder redu
ceret antallet af rejsende til for
ventet 2 mio. færre passagerer i 
2020 i forhold til 2019. 

-

-
-
-

270 årsværk blev varslet afskedi
get, men i forhandlinger mellem 
ledelsen og tillidsrepræsentan
terne lykkedes det at reducere af
skedigelserne med 60 årsværk. 
Nøglen til resultatet var en stor
stilet opkvalificeringsindsats for 
de tilbageværende medarbejdere. 

-

-
-

-

Efteruddannelse var vejen til 
færre afskedigelser 
Ca. 500 medarbejdere skal i løbet 
af 19 måneder igennem en syste
matisk opkvalificeringsindsats, 
som udgør ca. 3.900 kursusuger. 
Det reducerer lønudgifterne, idet 
der søges VEU-godtgørelse og 
midler fra overenskomstaftalte 
kompetencefonde. I alt tilstrække
ligt til at antallet af afskedigelser 
kunne reduceres med 60 årsværk.  

-

-

 
Henrik Puggaard, fællestillids
mand fra 3F, er meget tilfreds med 
udfaldet af forhandlingerne:  

-

 
”På den her måde har vi både red
det 60 årsværk og samtidig givet 
kollegaerne, der bliver tilbage, ef
teruddannelse, som stiller dem 
bedre i forhold til arbejdsopga
verne i fremtiden.” 

-

-

-

 
Selv for store virksomheder kan 
det være en udfordring at holde sig 
opdateret med de muligheder, der 
er for at skrue opkvalificeringsfor
løb sammen.  

-

 
Henrik Puggaard siger: ”Vi er me
get glade for den hjælp, vi fik fra 
RAR Sydjyllands VEU-koordina
torer. Det gik hurtigt, fra vi kon
taktede dem, og til vi fik sat en 

-

-
-

model op for, hvordan efterud
dannelsen kunne bygges op med 
både indhold og finansiering. Og 
det skal gå hurtigt i en varslings
sag.” 

Med det stigende antal ældre i befolkningen bliver der brug for flere SOSU-
hjælpere og assistenter i fremtiden. 

 
Pressefoto, Billund lufthavn 

-

-

 
Modellen for opkvalificering 
er den samme 
RAR Sydjyllands VEU-indsats er 
baseret på den sydjyske model, og 
det gælder både, når der er tale om 
rekrutteringsforløb til virksomhe
der, der mangler arbejdskraft, og 
som i dette tilfælde, hvor det er for 
at undgå eller reducere antallet af 
afskedigelser. 

-

 
Centralt i den sydjyske model er 
forløb, hvor arbejdsmarkedets 
parter er tæt involveret, og ud
gangspunktet er virksomhedens 
behov. Uddannelsesinstitutioner
ne tager sig af det pratiske arbejde 
med at få søgt de forskellige mu
ligheder for finansiering som eks. 
VEU- og SVU-godtgørelse og evt. 
kompetencefondsmidler. 

-

-

-

 
Det er desuden et hovedprincip, at 
kurserne, der indgår i forløbene, 
skal være meritgivende på en er
hvervsuddannelse. 

 

 

Hvis et kortere og mere oversku
eligt opkvalificeringsforløb giver 
mod og motivation for at gå hele 
vejen fra ufaglært til faglært – ja, 
så er de første trin allerede taget.  

-

Hvad med dem, hvor jobbet 
ikke kunne reddes? 
RAR Sydjylland har efter en dis
pensationsansøgning hos mini
steren bevilget varslingsmidler 
til Jobcenter Billund, som står 
for indsatsen til de 210 årsværk, 
som skal finde ny beskæftigelse. 

-
-

 
Jobcentret har i dialog med den 
enkelte borger om ønsker og mu
ligheder bl.a. igangsat kompe
tenceafklaring og opkvalifice
ringsforløb. De er rettet mod om
råder, hvor der er gode beskæfti
gelsesmuligheder. Her er der 
også en særlig opmærksomhed 
på voksenlærlingeordningen.  

-
-
-
-
-

 
Heldigvis er der på trods af CO
VID-19 stadig jobopslag. 

-

Læs mere om RAR Sydjylland

https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/
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