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En ny virkelighed - Tilføjelser til RAR Østjyllands strategi for 
Rådsperioden 2020-2022  
 
Situationen på det østjyske arbejdsmarked er markant påvirket af COVID-19, og der tegner sig nye 
billeder af udfordringer og potentialer. Ledigheden, herunder også langtidsligheden, er steget, og 
mange virksomheder står en vanskelig situation, da markedet pludseligt har ændret sig betydeligt. 
Samtidig er virkeligheden, at andre virksomheder oplever vækst, stor travlhed og mangel på 
kvalificeret arbejdskraft. En situation, der kræver nye løsninger.    
 
RAR Østjylland vil med sin indsats bidrage til at understøtte arbejdsmarkedet i forhold til de aktuelle 
udfordringer. Virksomhederne skal have den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for. Og de 
mennesker, der er blevet ledige eller som har stået uden for arbejdsmarkedet i længere tid skal 
have et holdbart fodfæste på arbejdsmarkedet.  
 
RAR Østjylland er derfor optaget af indsatsen med opkvalificere ledige, så de klædes på til job inden 
for de brancher, der efterspørger arbejdskraft. Samtidig er det vigtigt at fastholde indsatsen med 
for at efteruddanne medarbejderne i østjyske virksomheder, så de rustes endnu bedre til at 
varetage deres job og så virksomhederne står endnu stærkere i fremtiden.   
 
RAR Østjylland afholdt med afsæt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet en strategidrøftelse 
den 25. september 2020. Rådet besluttede på dette møde, at den gældende strategi og de fire 
overordnede indsatsområder heri fortsat er aktuelle, men at der i lyset af situationen på 
arbejdsmarkedet skal tilføjes nogle underfokusområder og aktiviteter, som kan bidrage til at løse de 
aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet. Strategiens fire fokusområder er: 
  
1) De rette kvalifikationer til virksomhedernes behov i rette tid  
2) Det rummelige arbejdsmarked – behov for alle der kan 
3) Samarbejde og partnerskaber  
4) Viden og videndeling  
 
Dette tillæg til strategien præsenterer de nye underfokusområder og aktiviteter, som vil være i 
fokus den resterende del af indeværende rådsperiode. Tillægget indeholder ligeledes et bilag, der 
beskriver nogle konkrete projektforslag, som Rådet prioriterer og følger tæt. 
 
RAR Østjyllands indsats gennemføres i et tæt samspil med arbejdsmarkedets parter, kommuner og 
uddannelsesinstitutioner i Østjylland.  
 
Ofte vil initiativer, som RAR står bag, berøre temaer, der går på tværs af fokusområder. Temaerne 
under de fire fokusområder er dynamiske, og flere kan komme til eller forsvinde i takt med, at 
udfordringerne på arbejdsmarkedet ændrer sig.  Herunder fremgår Rådets tilføjelser til strategien 
samt aktiviteter. 
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Rådets 
fokusområder  

 Nye underfokusområder ift. 
Rådets strategi og fokusområder:  

Aktiviteter 

De rette 
kvalifikationer til 
virksomhedernes 
behov i rette tid  
 

Øget fokus på kompetencebehov ift. 
fremtidens arbejdsmarked - særligt 
digitalisering og grøn omstilling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- RAR er proaktiv ift. udviklingen på arbejdsmarkedet og 
understøtter virksomheder og borgere med konkrete 
opkvalificerings-initiativer, der tager udgangspunkt i 
arbejdsmarkedets behov - på kort og lang sigt.  

- Positivlisten målrettes også fremtidens behov og understøtter 
projekter på mangelområder, eksempelvis: 
Bygge og Anlæg (grøn omstilling), hvor der arbejdes med: 

- Ledelseskompetencer 
- Digitale kompetencer 
- Fagfaglige kompetencer 

          Lager- og logistik (digitalisering), og nye behov for IT og styring.        
          
  

JOB-VEU der udvikles i samarbejde med branchen.  

- Vejledning og tæt dialog med arbejdsmarkedets parter og 
kommuner. Uddannelses- og beskæftigelsesordninger skal 
bringes bedst muligt i spil ift. at løfte arbejdsstyrken og at få 
flere borgere i beskæftigelse.   

Bløde velfærdsområder - mangel på 
kvalificeret arbejdskraft   
 
 
 
 
 
 
 

 
- Understøtte med viden om beskæftigelsesmuligheder inden for 

velfærdsområder, hvor der er mangel på kvalificeret 
arbejdskraft. RAR vil samarbejde med kommuner ift. behov 
samt sætte fokus på ledige til brancheskift og uddannelsesløft. 
Mulige nedslagsområder er: 
- Sosu-hjælper, sosu-assistent 
- Offentlige servicejob, f.eks. rengøring 
- Ernæringsassistent 

  
Ufaglært til faglært  
 
 
 
 
 

- RAR vil arbejde med de nye uddannelsesordninger, herunder 
mulighederne for at løfte arbejdstagere til faglært niveau 

- Med udgangspunkt i virksomhedernes behov udvikles og 
videreudvikles initiativer som gennem kortere forløb 
opkvalificerer ledige til job, eksempelvis fiberteknikere.  

 
Covid-19 beredskab, herunder 
proaktiv VEU-indsats i varslingssager  
 
 
 
 
 
 

- RAR har en proaktiv og tidlig indsats i forhold til virksomheder, 
der varsler fyringer, er lukningstruede eller på anden måde i 
risiko for større afskedigelser. Indsatsen følger et fast koncept, 
hvor Rådets VEU-konsulenter i samspil med jobcentre og 
uddannelsesinstitutioner understøtter, så de varslede hjælpe 
videre – direkte i nyt job eller i opkvalificering på vejen mod et 
brancheskifte. 

 
Ledige dimittender fra videregående 
uddannelse som vigtig 
arbejdskraftressource 
 
 

-  RAR inviterer Erhvervshus Midtjylland til 
samarbejde om fælles indsatser, eksempelvis i 
forhold til at få flere dimittender i job. Til gavn for 
østjyske virksomheder og den enkelte. 
 

Det rummelige 
arbejdsmarked – 
behov for alle der 
kan  
 

Særligt fokus på langtidsledighed som 
følge af COVID-19  
 
 

- RAR afdækker gruppen af langtidsledige mhp. at udvikle 
indsatser og at understøtte arbejdsmarkedets parter og 
jobcentre med relevante initiativer. Denne indsats vedrører 
også borgere med handicap, der er særligt udfordrede grundet 
covid-19  

- Målrettet indsats med at anvende de redskaber, der kan 
bidrage til indsatsen, eksempelvis voksenlærlinge, brancheskift, 
småjob med mere. 
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Samarbejde og 
Partnerskaber 

Fælles ambition på ungeområdet  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Strategisk samarbejde med KKR og Region Midtjylland om 
ungemålgruppen uden for uddannelses- og 
beskæftigelsessystemet. RAR bidrager med viden og erfaringer 
til den fælles strategiske ambition på ungeområdet og indgår i 
planlægningen af en ungekonference i 2021.  

- RAR vil i samspillet med kommuner have dialog om muligheden 
for at flere unge kommer i erhvervspraktik og motiveres til valg 
af erhvervsfaglig uddannelse.   
 

A-kasse forsøget. Samspil mellem 
Rådet, Kommuner og a-kasser  
 

- RAR vil følge a-kasseforsøget tæt.  

Viden og 
videndeling  

Understøtte COVID-19 ramte 
brancher og virksomheder –aktive 
VEU-indsats og øget videndeling om 
opkvalificeringspotentialer. 
 
 
 
 
 

 
 

- Fortsat fokus på at udbrede relevant viden om 
arbejdsmarkedet, herunder aktuelle og fremtidige behov, der 
gør det muligt at arbejde målrettet ift. de konkrete behov – 
lokalt og regionalt.  

- Udbrede viden om de nye opkvalificeringsredskaber - oplyse og 
videndele om muligheder og gode eksempler på anvendelse til 
de operationelle samarbejdsparter  

- Afholde videndelings – og samarbejdsarrangementer med 
henblik på at sikre koordinering og fælles indsatser til gavn for 
arbejdsmarkedet  
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