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RAR Nordjyllands møde med de nordjyske kommuners 
beskæftigelsespolitiske udvalg den 15. marts kl. 14 til 16. 
- Holdt virtuelt over TEAMS 
 
Dagsorden er fastlagt i samarbejde med kommunerne og KKR sekretariatet.  
 

Dagsorden:  
 
Mødet har fokus på to aktuelle temaer: ungeområdet og opkvalificering af arbejdsstyrken.  
Hvert tema perspektiveres med et indlæg. Derefter lægges der op til fælles drøftelser og fokusering. 

 
1. Intro ved RAR Nordjyllands formand Birgit Frederiksen: dagens program og fokus.  

 
2. Tema om indsatsen for unge på kanten af kanten.  
Fokus er udfordringer i forhold til den gruppe af unge, der ikke kommer i uddannelse og beskæftigelse, men 
også gruppen af unge med sociale og psykiske udfordringer.  
 
Model for drøftelsen: 
A) Introduktion v/RAR Nordjyllands næstformand Peter Hansen. 
B) Oplæg om IPS-samarbejdet (Individuelt Planlagt Job med Støtte) mellem Aalborg Kommune og 
Psykiatrien, Region Nordjylland v/Rådmand og udvalgsformand Mai-Britt Iversen.  
C) Plenumdrøftelse med fokus på:  
- Lokale og regionale udfordringer i forhold til udfordrede unge.  
- Det der virker, de gode redskaber, fremgangsmåder, og anbefalinger.  
- Potentialet i en helhedsorienteret indsats og i inddragelse af virksomheder.  
D) Opsummering på de væsentligste pointer – og evt. behov for fælles indsats 
 

3. Tema om opkvalificering af ledige i retning af virksomhedernes behov 
 
Ledigheden er steget som følge af COVID-19, og flere ledige er i målgruppen for opkvalificering. Nationalt er 
der iværksat en række initiativer, der styrker mulighederne for opkvalificering. Særligt på det faglærte  
område er der mangel på kvalificeret arbejdskraft, og de kommende år bliver det endnu mere udtalt.  
 
Model for drøftelsen: 
 
A) Introduktion v/RAR Nordjyllands næstformand Lars Christensen 
B) Oplæg om uddannelsesambassadørprojekt i Frederikshavn v/Centerchef Mette Krog Dalsgaard. 
C) Plenumdrøftelse med fokus på opkvalificering af ledige mod virksomhedernes behov.  
- Hvordan kan de forbedrede muligheder for opkvalificering bidrage til, at flere ledige opkvalificeres inden 
for områder, hvor virksomhederne efterspørger kvalificeret arbejdskraft? 
- Det der virker, de gode redskaber, fremgangsmåder og anbefalinger. 
D) Opsummering på de væsentligste pointer – og evt. behov for fælles indsats. 
  

4. Opsamling ved RAR Nordjyllands formand Birgit Frederiksen 
 
NB! Perspektivoplæg under temaerne er korte og uden plancher. Oplæggene understøttes af fakta-ark om 
emnet, der udsendes til deltagerne efter mødet. Der samles op på begge temadrøftelser.  
Indspil tages med på Rådets møde i marts. 
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