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1. RAR’s interne forhold 

- 1.1. Godkendelse af dagsordenen (B) 
 

Anledning Rådet godkender dagsorden for mødet. Det er Formandskabet, der fastlægger dagsor-
den til Rådets møder. 

Indstilling Sekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.  

Beslutning Rådet godkendte dagsordenen. Derudover orienterede Formanden om at Ann Øster-
gaard er fratrådt som tilforordnet for erhvervsskolerne i Vestjylland. Derfor vil der på 
Rådsmødet i juni indstilles en ny tilforordnet. 

Sagsfremstilling Dagsordenen er udarbejdet af sekretariatet på baggrund af Formandskabets beslut-
ninger på Formandskabsmødet d. 10. februar. 

 
Bilag Intet bilag til punktet. 
 

Anledning Referater fra seneste Råds- og Formandskabsmøder lægges frem til orientering.  

Indstilling Sekretariatet indstiller, at referaterne tages til efterretning. 

Beslutning Rådet tog orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling Formandskabet holdt møde d. 10. februar 2020. Referat af Rådsmøde d. 21. januar 
2020 er offentliggjort umiddelbart efter mødet på Rådets hjemmeside: https://rar-
bm.dk/rar-vestjylland/om-rar-vestjylland/moeder/  

Bilag 1.2.1 Beslutningsreferat Formandskabsmøde d. 10. februar 2021 
 

-  1.3. Årshjul 2021 og rådsaktivtiter (O) 
 

Anledning Som et fast punkt på dagsordenen følger Rådet op på aktiviteter afholdt siden sidste 
Rådsmøde samt ser på den kommende periode for Rådet. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Rådet tager årshjul samt potentieller emner til Rådsmødet 
i juni til efterretning.  

 
Beslutning Rådet drøftede emne til juni-mødet, som kunne være kompetenceværktøjet i sam-

menhæng med fremtidens arbejdsmarked og efterspurgte kompetencer. Formand-
skabet drøfter tema til juni-mødet på kommende Formandskabsmøde. 

Sagsfremstilling Årligt møde mellem Beskæftigelsesministeren og RAR: Styrelsen har meddelt at mø-
det mellem Beskæftigelsesministeren og RAR er blevet udskudt grundet nuværende 
corona-restriktioner Der er ikke fastsat en dato for mødet, men det forventes at blive 
afholdt i 2. halvår, så det kan gennemføres med fysisk fremmøde. 

 
Årshjul: Løbende overblik over Rådets arbejde og initiativer præsenteres for Rådet 
på alle Rådsmøder via årshjul. Årshjulet opdateres efter dagens møde.  
Rådet kan fremføre ønsker om emner, der skal have særligt fokus på årets møder. 
 
Potentielle emner til kommende Rådsmøder 

- 1.2. Referater (O) 

https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/om-rar-vestjylland/moeder/
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/om-rar-vestjylland/moeder/
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- Opfølgning på ungetopmødet d. 8. juni 2021 
- Evaluering af RAR-modellen jf. Trepartsaftale 2017 
- Flere Skal Med – Evaluering af Flere Skal med 1 og status og understøttelse ift. de 

vestjyske kommuner med Flere Skal Med 2  
- Lære og skolepraktikpladsstatistik for 2020 
- Initiativer i stimuli-pakken – herunder ’Pulje til indsats for ordblinde og læse-, 

skrive- og regnesvage’ 
- Fremtidens arbejdsmarked – fra erhvervslivets perspektiv. Fokus på kompetencer 

inden for grøn omstilling og digitalisering. Hvad betyder det for virksomhederne og 
hvilke kompetencer skal arbejdstagerne have. Hvad ser vi ind i? 

- Faglært med fremtidens kompetencer – Rådet besluttede på rådsmødet den 26. 
januar at få et oplæg om projektet ”Faglært med fremtidens kompetencer”. Rådets 
VEU-koordinatorer har samarbejdet med Metal Herning og Herningsholm omkring 
”Faglært med fremtidens kompetencer”. Formålet med projektet var, at faglærte 
inden for industrien skulle have opdateret deres faglærte uddannelse eller bygge 
over på den med akademifag for at sikre de rette kompetencer hos de vestjyske 
industrivirksomheder. Projektets primære samarbejdspartnere var Metal Herning 
og Herningsholm. I forbindelse med et webinar rettet mod virksomheder var DI 
medarrangør. DI bakkede op om indholdet af kurserne, samt metoderne til at 
komme i kontakt med virksomhederne. Oplægsholdere kan være Herningsholm og 
Metal Herning. 

- Samspil med Erhvervshus Midtjylland – den virksomhedsrettede indsats 
- Møde med STAR-direktionen 

 
Bilag 1.3.1 Årshjul 2021 

- 1.4. Kommunikation fra RAR – presse og webinarer (O/B) 
 

Anledning Rådet har et fast punkt om kommunikation. 

Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet: 
1) Tager orienteringen om kommunikation siden sidst til efterretning. 
2) Drøfter forslag til pressemeddelelse. 

 
Beslutning Rådet tog orienteringen til efterretning. Derudover gav Sekretariatet en orientering 

om pressemeddelelse om ungeanalysen. Derudover godkendte Rådet forslaget til 
pressemeddelelse.  

Sagsfremstilling Sekretariatet har udarbejdet nedenstående forslag til at pressemeddelelse. Sekretari-
atet foreslår at pressemeddelelsen udfærdiges sammen med Formandskabet. 

  
 Forslag til pressemeddelelse 
 Skive College, Skive Jobcenter og Holstebro Jobcenter indgår samarbejde om rekrutte-

ring og opkvalificering af medarbejdere til Solcellepark ved virksomheden Caverion. 
 
 Kommende webinarer 
 AMK Midt-Nord holder efter behov løbende webinarer målrettet nye behov og udfor-

dringer på arbejdsmarkedet, herunder nye indsatser eller værktøjer. I den forbindelse 
planlægger AMK Midt-Nord at afholde webinar om mink-situationen i kombination 
med den særlige varslingspulje og nye uddannelsesmuligheder. Derudover vil AMK 
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Midt-Nord holde webinar om kompetenceværktøjet (se dagsordenspunkt 2.4). D. 16. 
april er et regionalt netværksmøde om uddannelsesordningerne – arbejdsmarkeds-
chefer og a-kasseledere. 
 
Pressemeddelelser/nyheder siden sidste Rådsmøde: 

 1. februar 2021 – ”Nyt om ledighed og beskæftigelse” 

 2. februar 2021 – ”Målrettet indsats og samarbejde bringer medarbejdere 
fra minkbranchen videre i nye job” 

 3. marts 2021 – ”Analyse viser veje til at få erhvervserfarne ledige hurtigt 
videre i job” 

 8. marts 2021 – ”Nyt om ledighed og beskæftigelse” 
 

Pressemeddelelser m.m. siden sidst kan ses på Rådets hjemmeside: https://rar-
bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/pressemeddelelser/ 
 

Bilag Intet bilag til punktet. 

2. Tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft 

- Siden sidst  
 

Siden sidste Rådsmøde d. 26. januar 2021: 
- Møde i dialoggruppen for udarbejdelse af positivlisten 

 

- 2.1. Godkendelse af positivlisten pr. 1. april 2021 (B) 
 

Anledning Rådet skal inden den 1. april 2021 godkende og offentliggøre positivlisten for den re-
gionale uddannelsespulje. Positivlisten indeholder kurser, hvor jobcentrene kan få til-
skud til kursuskøb fra den regionale uddannelsespulje. Kurserne skal være korte og 
erhvervsrettede og sikre kompetencer inden for fag og jobfunktioner, hvor der er man-
gel på arbejdskraft og forventning om mange jobåbninger det næste halve år.  

 Sekretariatet har i februar gennemført en høring blandt relevante uddannelsesinstitu-
tioner, a-kasser og jobcentre, som har meldt kursusforslag ind, der matcher de stil-
lingsbetegnelser, Rådet har prioriteret.  

 
Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet godkender forslag til positivlisten for den regionale 

uddannelsespulje (bilag 2.1.1. (særskilt bilag)) 

Beslutning Rådet godkendte positivlisten for den regionale uddannelsespulje som indstillet. Dog 
drøftede Rådet antallet af kurser på positivlisten, med henblik på hvordan positivlisten 
kan målrettes yderligere. Rådet var enige om at positivlisten skal have fokus på bran-
chenedslag og de kompetencer som efterspørges i relation til jobåbninger og mangel 
på arbejdskraft. Derudover skal positivlisten i højere grad vægtes mod grøn omstilling 
og bæredygtighed. 

Sagsfremstilling I februar gennemførte sekretariatet en høring blandt relevante uddannelsesinstitutio-
ner, som har meldt kursusforslag ind, der matcher de stillingsbetegnelser, RAR har pri-
oriteret. 

 I høringsmaterialet blev det for hver stillingsbetegnelse angivet, hvilke specifikke kom-
petencer, kurserne skulle tilgodese. Denne vurdering af, hvilke kompetencer, der er 

https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/pressemeddelelser/
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/pressemeddelelser/
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behov for i de enkelte faggrupper, er blandt andet sket i samarbejde med de interes-
senter, der har deltaget i dialoggruppen om den regionale uddannelsespulje forud for 
høringen. 

 Oversigt over indkomne høringssvar 
AMU Syd 

Den Jydske Haandværkerskole 

Din Sundhedsfaglige A-kasse 

Erhvervsakademi Aarhus 

EUC NordVest 

Herningsholm Erhvervsskoler og Gymnasier 

Jobcenter Holstebro 

Jobcenter Lemvig 

Jordbrugets Uddannelsescenter 

Mercantec 

Skive College 

Social og sundhedsskolen Herning 

SOSU STV 

Teknisk Landsforbund 

Uddannelsescenter Holstebro  

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern 

University College VIA 

Aarhus Universitet 

 
 Det er sekretariatets vurdering, at der er meldt relevante kurser ind inden for alle de 

stillingsbetegnelser, RAR har prioriteret. Brutto er der indkommet 925 unikke kursus-
forslag. Den endelige liste er på 631 kurser og er fordelt på 12 erhvervsgrupper. Der er 
hovedsageligt sorteret fra teknisk (dubletter, kurser over 3 måneder m.v.), og der er 
sorteret fra på indhold, der ikke har svaret til RAR’s kriterier eller de kompetencer, RAR 
har efterspurgt inden for en erhvervsgruppe/en stillingsbetegnelse. 

 Oversigt over indsendte kurser fordelt på erhvervsgruppe 
Kursusforslag Antal 

Akademisk arbejde 23 

Bygge og anlæg 71 

Hotel, restauration, køkken, kantine 58 

Industriel produktion 19 

It og teleteknik 3 

Jern, metal og auto 208 

Kontor, administration, regnskab og finans 67 

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje 26 

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde 7 

Rengøring, ejendomsservice og renovation 25 

Salg, indkøb og markedsføring 18 

Sundhed, omsorg og personligpleje 38 

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde 46 

Træ, møbel, glas og keramik 24 

Total 631 
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 Rådet har fokus på at sikre virksomhederne kompetencer inden for grønomstilling. For 
at imødekomme Rådet fokus og virksomhedernes efterspørgsel er der på den foreslå-
ede positivliste vindmølle og solcelle kurser indstillet. Den regionale dialoggruppe er 
enige i Rådets vurdering af, at grønne kurser vil bringe ledige tættere på job. Jobcen-
trene oplever løbende rekrutteringer særligt til vindmøllebranchen. 

 Ift. digitale kompetencer indstilles flere digitale kurser end tidligere. Dialoggruppen har 
drøftet digitale kompetencer til hver stillingsbetegnelse, og vurderet hvilke korte er-
hvervsrettede kurser, som vil kunne løfte lediges digitale kompetencer ind i de forskel-
lige brancher. Derfor er de digitale kurser fordelt ud over erhvervsgrupperne.  

 På listen er der en række kurser rettet mod den offentlige sektor. Sekretariatet er lø-
bende i dialog med nøglepersoner i forbindelse med udflytning af den statslige ar-
bejdspladser. Det vurderes, at der stadig er et behov for kurserne på den regionale 
positivliste.  

 Efter henvendelse fra AMU Syd er en række kurser rettet mod teknisk isolatør på listen. 
AMU Syd er eneste udbyder og foreslår et VEU-samarbejde i Nord- og Midtjylland, hvor 
skolen har kontakt med en række virksomheder. Det skønnes, at kurserne ligger inden 
for Rådets kriterier med hensyn til mange jobåbninger samt grøn omstilling. 

 AMK Midt-Nord samarbejder med DI, Dansk Metal, Industrien Uddannelser og er-
hvervsskoler fra Midt- og Nordjylland om et CNC projekt målrettet ledige. Derfor er 
antallet af kurser inden for ”jern, metal og auto” højere end tidligere. Kurserne er nye 
og inden for fræsning og drejning. 

Bilag Bilag 2.1.1. Kurser indstillet til Rådets godkendelse (særskilt bilag) 
 

- 2.2. Implementering af opkvalificeringspakker i stimulipakken (D) 
 

Anledning Udmøntningen af initiativer i ’Aftale om stimuli og grøn genopretning’ er i gang.  Af-
talen indeholder en række initiativer, der skal styrke opkvalificeringsindsatsen for le-
dige og hjælpe virksomheder i hårdt ramte erhverv og områder i 2021. 

 
Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning - og potentielt kva-

lificerer med kommentarer og forslag. 
 
Beslutning Rådet drøftede muligheden for monitorering af FVU. Sekretariatet uddybede at der 

ikke umiddelbart er mulighed for monitering af FVU. Rådet drøftet problematikken om 
fremtidig mangel på faglært arbejdskraft, som Rådet var enige om at skulle tages hånd 
om nu. 

Sagsfremstilling Arbejdsmarkedskontoret arbejder primært med implementering af uddannelsesord-
ninger ved at understøtte kommunerne med fire overordnede implementeringsgreb: 
1) Landsdækkende opstartsmøde om Projekt Uddannelsesambassadør III (for projekt-

deltagere) 
2) Regionale, kvartalsvise netværksmøder om uddannelsesdagsordenen (for prakti-

kere i alle jobcentre og a-kasser) 
3) Deltagelse i lokale styregrupper i de enkelte Uddannelsesambassadørprojekter 
4) Monitorering af jobcentrenes brug af uddannelsesordninger generelt, men også 

specifikt i forhold til uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen i kommuner med 
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uddannelsesambassadørprojekter. Dette med henblik på at ydes støtte til kommu-
ner, hvor resultaterne ikke følger måltallene.   
 

Det er vigtigt at viden om uddannelsesordninger kommer bredt ud til alle praktikere i 
både jobcentre og a-kasser. Derfor inviteres alle jobcentre og a-kasser i Midt og Nord 
til at deltage i regionale netværksmøder i regi af Uddannelsesambassadørprojekterne.  

Med den nye pulje til uddannelsesambassadører gives ufaglærte ledige bedre mulig-
heder for at få en faglært uddannelse og dermed kompetencer, som virksomhederne 
efterspørger. Skanderborg og Viborg kommuner har fået tilsagn om projektmidler til 
at kunne ansætte en uddannelsesambassadører, som kan arbejde specifikt med mål-
gruppen i en toårig periode. Den ekstra vejledningsindsats skal i kombination med et 
udvidet samarbejde mellem a-kasser, jobcenteret og lokale uddannelsesinstitutioner 
bidrage til opfylde målet i beskæftigelsesplanerne for 2021 om at løfte flere ledige bor-
gere til et faglært niveau – hvilket ligger i tråd med Rådets strategiske ambitioner.   

STAR har netop udarbejdet et kortfattet informationsmateriale, der giver medarbej-
dere i a-kasser og jobcentre overblik over mulighederne for opkvalificering med de 
forskellige ordninger (bilag 2.2.1).  

Ny analyse fra Arbejderbevægelses Erhvervsråd (9. marts 2021) peger på, at Danmark 
kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030. Samtidig vil der være et overskud af ufag-
lært arbejdskraft på 59.000. Manglen på faglærte i 2030 er især drevet af ændringer i 
arbejdsstyrken. Faldet i faglærte i arbejdsstyrken forventes især at ske blandt faglærte 
inden for handel og kontor samt inden for jern og metal. For at imødegå ubalancerne 
skal vi ifølge AE sikre, at flere ufaglærte løftes til faglært niveau. Analysen kan findes 
her: https://www.ae.dk/analyser/danmark-mangler-99000-faglaerte-i-2030   

Bilag 2.2.1. Guide til opkvalificering (marts 2021) 
 

- 2.3. Status på modelprojekter og strategiunderstøttende initiativer (D) 
 

Anledning Rådet godkendte på rådsmødet i januar fokusområder og modelprojekter for 2021. 
Der gives en kort status på udvalgte modelprojekter. 

 
Indstilling Det indstilles, at Rådet på baggrund af en kort status drøfter modelprojekterne for at 

kvalificere indsatsen. 
 
Beslutning Sekretariatet gav en uddybende orientering om fremdriften i modelprojekterne: der 

er mange parter rundt om bordet og der arbejdes på sambesøg til virksomhederne i 
industrien. Projektet er godt i gang og der er konkrete aftaler ift. kursusforløb og fælles 
materialer mv.  

BtB salg-projektet er i en indledende fase. Sekretariatet opfordrede til at henvende sig, 
hvis rådsmedlemmer har gode forslag til projekter og øvrige indspark til modelprojek-
terne.  

Sagsfremstilling Rådets modelprojekter i 2021 har til ambition at bidrage til at løse aktuelle udfordrin-
ger på arbejdsmarkedet samt at udvikle koncepter på tværs i Vestjylland.  

 Der er udvalgt følgende i 2021: 
- BtB salg i en virtuel verden 
- Opkvalificering og nye medarbejdere til CNC industrien 

https://www.ae.dk/analyser/danmark-mangler-99000-faglaerte-i-2030
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- Grøn omstilling i bygge- og anlæg (behandles på juni-mødet) 
- Turisme og detail med Erhvervshus Midtjylland (behandles på senere møde) 
- COVID-19 – varslingssager og early warning, afbødende indsats (behandles på se-

nere møde) 
 

 BtB salg i en virtuel verden 
Formål: Eksportvirksomheder står med en konkret udfordring i forhold til at drive salg 
digitalt, på måder der kompenserer for det fysiske mødes nærvær og mulighed for 
produktpræsentation. Dette er blevet yderligere aktualiseret af corona-situationen. 
Projektparter: Sammen med virksomheder, Lederne, DI, DE, Erhvervshus Midtjylland 
m.fl. konkretiseres udfordringerne, kursusforløb sammensættes og VEU-forløb gen-
nemføres. 
Status: Projektet er i den afdækkende fase. 

  
 Opkvalificering af beskæftigedeog nye medarbejdere til CNC industrien 

Formål:  Samarbejde med Dansk Metal, Dansk Industri, Industriens Uddannelser, 5 ud-
bydere af CNC uddannelserne og AMK Midt-Nord om en indsats målrettet beskæfti-
gede faglærte industriteknikere, tillærte og ledige, der gerne vil ind i branchen i hele 
Midt- og Nordjylland.  
Projektparter: DI, Dansk Metal, Industriens Uddannelser Herningsholm Erhvervsskole, 
Tech college, Skive college, EUC Nordvest, Mercantec og AMK Midt-Nord. 
Status: Ledige kan påbegynde kurser til sommer. Beskæftigede kan påbegynde kurser 
fra april. 
 

Bilag Intet bilag til punktet. 

- 2.4. Kompetenceværktøjet (D) 
 

Anledning Som en væsentlig del af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og 
videreuddannelse fra marts 2018 blev der etableret RAR-model, der skal koordinere 
og styrke samarbejdet mellem jobcentre, virksomheder, VEU-udbydere og vækstfora. 
Ét af elementerne i udmøntningen af RAR-modellen er, at der skal udvikles et kompe-
ten-ceværktøj, der løbende kan identificere kompetencebehovet hos virksomhederne. 
Redskabet er nu klar til at blive taget i brug. Rådet kigger på anvendelsesmuligheder – 
kvalificering af aktuel indsats og potentialer for nye initiativer. 

 
Indstilling Det indstilles, at Rådet – efter intro fra sekretariatet – drøfter potentiale for indsats 

og videndeling.  

Beslutning Sekretariatet gav en kort præsentation af kompetenceværktøjets anvendelsesmulig-
heder. Rådet foreslog en case/temadrøftelse om gennemgang af kompetenceværktø-
jet i sammenhæng med grøn omstilling og kompetencer. 

Sagsfremstilling Formålet med kompetenceværktøjet 
 Det overordnede formål med kompetenceværktøjet er at skabe bedre match mellem 

virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer og relevante uddannelsestilbud og 
kurser. Data fra værktøjet kan eksempelvis anvendes til at: 
- Understøtte RAR’ernes valg af områder, hvor der skal igangsættes regionale sam-

arbejder. 
- Udarbejdelse af positivlisten for den regionale uddannelsespulje. 
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- Understøtte VEU-koordinatorernes arbejde med at indsamle oplysninger om virk-
somhedernes behov for kompetencer og koordinere jobcentrenes kursusindkøb 
hos erhvervsskolerne, for derigennem at sikre et bedre match mellem udbud og 
efterspørgsel af VEU-kurser inden for områder med mangel på arbejdskraft. 

- Skabe et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer på 
den ene side, og jobcentrenes og a-kassernes uddannelsesindsatser for de ledige 
på den anden side. 

- Jobcentre, virksomheder og borgere kan blive klogere på virksomheders aktuelle 
efterspørgsel efter kompetencer fordelt på stillingsbetegnelser. 

 
 Fremtidig brug af kompetenceværktøjet 
 AMK Midt-Nord vurderer at der er et potentiale i fremtidigt brug af kompetenceværk-

tøjet. AMK Midt-Nord vil gerne præsentere kompetenceværktøjet på et webinar for 
RAR-medlemmer og – på vegne af RAR – for andre aktører, fx jobcentre, a-kasser, er-
hvervshuse, virksomheder mv. 

 
Bilag 2.4.1. Brev for BER til RAR om kompetenceværktøjet 
 

3. Et mangfoldigt vestjysk arbejdsmarked 

- 3.1. Aftale om justering af IGU-ordningen (D) 
 

 

Anledning Rådet har en ambition om at styrke indvandreres og flygtninges erhvervsfrekvens. Re-
geringen og arbejdsmarkedets parter er for nyligt blevet enige om, at IGU-ordningen 
samtidig bør udvides og forbedres frem til, at ordningen udløber i juni 2022. På den 
baggrund ønsker parterne at Rådet tager en drøftelse omkring gennemførelsen af ud-
dannelsesforløb for IGU-ansatte. 

 
Indstilling Det indstilles, at Rådet drøfter: 

- Hvorvidt der er særligt velegnede områder til opkvalificeringsforløb for IGU-elever 
- Hvordan Rådet kan understøtte et fokus på etablering og gennemførelse af ud-

dannelsesforløb for IGU-ansatte.  
 

Beslutning Rådet besluttede at udskyde punktet til et senere rådsmøde, grundet en efterlysning 
af flere tal og resultater på IGU-ordningen. Eventuelt kan en virksomhed, der er lykke-
des godt med IGU, inviteres med ind i temadrøftelse. Derudover blev der givet eksem-
pler på allerede eksisterende eksempler. Med Sekretariatets indsats og i dialogen med 
bl.a. kommuner, er der fokus på mulighederne for at koble IGU og VEU-indsatsen. 

Sagsfremstilling IGU-ordningen udgør en trædesten for målgruppens vej til ordinær, varig beskæfti-
gelse og styrker målgruppens faglige, sproglige og sociale kompetencer samt kendska-
bet til det danske arbejdsmarked og mulighederne for uddannelse i Danmark. Grund-
strukturen i ordningen bibeholdes, og samtidig kan IGU-ordningen udvides og forbed-
res frem til, at ordningen udløber i juni 2022. Arbejdsmarkedets parter er enige om 
følgende:   

a. Endnu flere skal have mulighed for at deltage i et IGU-forløb. Det sker gennem en 
udvidelse af målgruppen.  

b. Det er vigtigt, at IGU-forløb indebærer en egentlig opkvalificering af deltagerne. 
Derfor udvides omfanget af uddannelse i form af AMU og sprogkurser mv. med 3 
uger.  
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c. Deltagere i IGU-forløb bør i videst muligt omfang understøttes i at opnå danskkund-
skaber. Derfor er parterne enige om at styrke den nuværende sprogmakker-ord-
ning, hvor IGU-ansatte har mulighed for at få tilknyttet en sprogmakker i forbin-
delse med ansættelse på virksomheden. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til en styr-
kelse af ordningen i 2021-2024. Midlerne skal bl.a. anvendes til en styrket informa-
tionsindsats, hvor alle relevante virksomheder med igangværende IGU-forløb bliver 
kontaktet med information om IGU-sprogmakkerordningen og muligheden for at 
deltage på et kursus.  

d. Det er vigtigt, at der oprettes og gennemføres relevante AMU-hold for IGU-ansatte. 
I Trepartsaftale om en forlængelse af integrationsgrunduddannelse (IGU) fra 2019 
aftalte parterne derfor, at de ville følge fremdriften i RAR-modellen fra Trepartsaf-
talen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter og videreuddannelse, herunder 
op-gaven med at koordinere tværkommunale kursusindkøb for IGU-elever på 
AMU-forløb. Formålet er at understøtte, at der via øget opmærksomhed i de en-
kelte jobcentre og et samarbejde på tværs af kommunerne oprettes de relevante 
AMU-hold. 
 

Med Aftale om styrket opkvalificering og finanslovsaftalen for 2021 har Rådet tilmed 
fået flere VEU-koordinatorer til at løfte koordinationen af tværkommunale kursusind-
køb - hvilket også kommer IGU-ansatte til gode. Dog kan der fortsat være udfordringer 
med etablering og gennemførelse af AMU-hold. Rådets VEU-koordinatorer kan i denne 
forbindelse sætte yderligere fokus på etablering og gennemførelse af uddannelsesfor-
løb for IGU-ansatte. 

Kommunernes fokus på indsatser målrettet flygtninge indvandre er generelt velbe-
skrevne i beskæftigelsesplanerne for 2021, da netop ét ministermål er, at flere flygt-
ninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Derfor indstiller sekretaria-
tet, at Rådet bidrager med viden om muligheder i opkvalificering gennem IGU samt 
understøtter samarbejde mellem jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne. AMK vil 
i dialogen med kommunerne være opmærksomme og på at indtænke muligheder for 
voksen-efteruddannelse. 

Ny viden fra VIVE kan bringes i spil i 2021. VIVE gennemfører i øjeblikket en kortlæg-
ning og undersøgelse af integrationsindsatser og projekter i danske kommuner. Un-
dersøgelsen fokuserer på indsatser, der skal få førstegenerationsindvandrere fra ikke-
vestlige lande i beskæftigelse. Kortlægningen sker for at sikre et højt vidensniveau om, 
hvilke typer indsatser de forskellige kommuner benytter, og hvilke indsatser der virker. 
Find mere information: https://www.vive.dk/da/undersoegelser/vive-kortlaegger-
kommunernes-integrationsindsatser-14980/  

Bilag 3.1.1. Aftale om justeringer af IGU-ordningen 
 

4. Værdiskabende samarbejde 

- 4.1. Politisk ungetopmøde 2021 – Skitse for program, fokus og Rådets involvering (D) 
 

Anledning Den 8. juni 2021 kl. 16-19 er RAR Vestjylland i samarbejde med RAR Østjylland, KKR 
Midtjylland og Region Midtjylland vært for det første ungetopmøde. Parterne har for-
pligtet hinanden til den fælles ambition – at vise veje til uddannelse eller beskæftigelse 
for ungemålgruppen. Sekretariatet og den tværgående arbejdsgruppe beder i denne 

https://www.vive.dk/da/undersoegelser/vive-kortlaegger-kommunernes-integrationsindsatser-14980/
https://www.vive.dk/da/undersoegelser/vive-kortlaegger-kommunernes-integrationsindsatser-14980/
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forbindelse Rådet om at kvalificere programmet og betoner relevante udfordringer 
som kan betones i drøftelserne på ungetopmødet.   

Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet drøfter programskitse for ungetopmøde med henblik 
på yderligere kvalificering af topmødet og sekretariatets videre arbejde.  

 
Beslutning Formanden orienterede Rådet om at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard des-

værre ikke deltager i ungetopmødet, men i stedet via video til brug på mødet, med 
udgangspunkt i spørgsmål fra RAR. Rådet drøftede programmet og havde følgende 
perspektiver/indspark: 
- Programmet skal i højere grad målrettes unge, hvis de skal deltage.  
- Derudover skal der lægges et fokus på output fra dagen og hvad parterne bag 

konferencen skal gøre af initiativer og handling efterfølgende.  
- Behov for at udfolde målgruppen – der er et stort spring fra 16 til 29 år. Derudover 

en yderligere afgrænsning af parathedsvurderingen af den unge.  
- Gruppen af unge, hvor uddannelse ikke er første prioritet, vurderes at være det 

primære tema for konferencen.  
- De virksomheder som har bidraget til Rådets analyse, skal inviteres med til konfe-

rencen. Virksomhederne kan fungere som cases i workshops til konferencen. 
- Gerne en belysning af hvorfor har vi en så stor en gruppe af unge uden for ar-

bejdsmarkedet? 
 

Sagsfremstilling 14% af unge mellem 16-29 år i Midtjylland er hverken i job eller i gang med en uddan-
nelse. RAR Vest- og Østjylland, KKR og Regionen har en fælles ambition om at afhjælpe 
denne udfordring. Parterne planlægger med det afsæt et ungetopmøde den 8. juni, 
hvor formålet er at sætte lys på de fælles udfordringer og finde løsninger på, hvordan 
flere unge finder vej til job og uddannelse.  

 
 Den foreløbige skitse for program:  

 Velkommen, præsentation af program og kort indlæg om anledning og perspekti-
ver på emnet 

 Politisk indflyvning til dagens tema – åbningstale v. Beskæftigelsesminister, Peter 
Hummelgaard  

 Oplæg med videns/forskningsvinkel.  

 Workshops/korte oplæg og pause 

 Politisk indflyvning til debatten 

 Paneldebat – diskussion af løsninger og muligheder for målgruppen v. moderator 
Jacob Fuglsang som ordstyrer 

 Opsamling i dialog med formandskaber – læringspunkter og handling på baggrund 
af dagens konference 

 Outtro – og tak for i dag 
 

 Ungetopmødet bliver afholdt på Viborg Golfhotel. Hvis corona-restriktionerne fortsat 
skulle forhindre fysisk fremmøde, holdes ungetopmødet som et digitalt arrangement.    
  

 Beskæftigelsesministeren er inviteret til at deltage i mødet, således at de midtjyske 
parter kan fortsætte og fremme den gode dialog med det nationale niveau.   
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 Sekretariatet har samlet alt information om Rådets unge-arbejde på en ny side der 
løbende opdateres: https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/beskaeftigelsespolitik/faelles-
ambition-paa-ungeomraadet-rar-vestjylland/  

Bilag Intet bilag til punktet. 
 

5. Gensidig orientering 

- 5.1. Formandskabet (O) 
 

Anledning Formandskabet har lejlighed til at orientere Rådet om relevante emner. Der er på 
Rådsmøderne mulighed for kort mundligt, med eller uden bilag, at orientere om nyhe-
der og relevante emner. 

Indstilling Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning Intet nyt at berette. 

Sagsfremstilling Formandskabet orienterer om relevante emner.  

Bilag Intet bilag til punktet.  

- 5.2. Sagsudvalget (O) 
 

Anledning Rådet orienteres om aktuelle emner fra Sagsudvalget. Kommunerne underretter lø-
bende Rådet om anvendelsen af virksomhedspraktik og nytteindsats samt ansættelse 
med løntilskud. Herudover varetages Rådets sagsbehandling i forhold til arbejds- og 
opholdstilladelse til tredje lands statsborgere, arbejdsfordelinger, arbejdssteder til 
samfundstjeneste og varslinger af større afskedigelser. Udvalget behandler sager på 
Rådets vegne via elektroniske høringer. Derudover behandles sager og temaer på kvar-
talsvise møder. Sagsudvalget rapporterer løbende videre til Rådet. 

Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning Formanden fra Sagsudvalget orienterede Sagsudvalgets arbejde den sidste tid: Høring 

af nytteindsats i kommunerne er i gang også kigger Sagsudvalget på anvendelsen af 
den nye varslingspulje. Næste møde er d. 22. april. 

Sagsfremstilling Sagsudvalgets formand og sekretariatet har lejlighed til at give en mundtlig orientering 
om status på udvalgets arbejde. Sagsudvalget holdt møde d. 1. februar 2021. 

Bilag 5.2.1 Referat Sagsudvalgsmøde d. 1. februar 2021 
 5.2.2 Referat møde mellem SIRI, RAR og STAR d. 29. januar 2021 
 
 
  

- 5.3. Tilforordnede (O) 
 

Anledning  De tilforordnede i RAR Vestjylland har lejlighed til at give en orientering om aktuelle 
emner fra deres bagland. 

Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Intet nyt at berette.   

https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/beskaeftigelsespolitik/faelles-ambition-paa-ungeomraadet-rar-vestjylland/
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/beskaeftigelsespolitik/faelles-ambition-paa-ungeomraadet-rar-vestjylland/
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Sagsfremstilling De tilforordnede fra det tidligere VEU område samt fra professionshøjskoler, erhvervs-
akademier og universiteter har lejlighed til at orientere.  

Bilag Intet bilag til punktet. 

- 5.4. Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord (O) 
 

Anledning Arbejdsmarkedskontoret orienterer om relevante emner – herunder pulje vedrørende 
branchekoordinatorer. 

Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning Sekretariatet gav en status på puljen vedrørende branchekoordinatorer. Der har været 
9 ansøgninger til puljen. Et par af projekterne er nationale og nogle i Midt- og Nordjyl-
lands område. 

 Derudover gav sekretariatet en orientering om situationen vedr. mink-beskæftigelsen. 
Der bliver udmøntet 100 millioner kr., fordelt på 50 mio. kr. til ledige og 50 mio. kr. til 
omstilling af virksomheder. Sekretariatets vurdering er at de ledige fra mink-branchen 
får gunstige vilkår for opkvalificering.  

Sagsfremstilling Arbejdsmarkedskontoret, der udgør sekretariat for RAR Vestjylland, har under dette 
punkt lejlighed til at give korte orienteringer fra beskæftigelsessystemet m.v.  

Bilag Intet bilag til punktet. 

- 5.5. Eventuelt (O) 
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