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0. TEMA:  Branchefokus og VEU-indsats på bygge-/anlægsområdet - et spadestik dybere (D+B).  

 
Anledning Rådet har i januar fastlagt VEU-nedslagsområder 2021. Derfor kigger Rådet nu mere 

i dybden og mere indsatsrettet på bygge- og anlægsområdet. Afsættet er branchens 
rekrutteringsudfordringer, udækket efterspørgsel på kompetencer og udfordringer 
med at matche udbud og efterspørgsel på VEU. Målet for temadrøftelsen er at af-
dække forventninger til udvikling på bygge- og anlægsområdet, herunder også i re-
lation til grøn omstilling -  og på den baggrund at konkretisere Rådets indsats.   

 
Indstilling Formandskabet indstiller, at Rådet på baggrund af oplæg fra Byggefirmaet Staun 

samt gruppe- og plenumdrøftelser drøfter de største udfordringer og mulige initi-
ativer, der kan bidrage til løsninger.  

 
Beslutning Rådet kiggede et spadestik dybere på behov, efterspørgsel og indsats. Konklusio-

nen lød, at der fortsat er behov for og allerede er god gang i indsatsen på bygge- 
anlægsområdet. Rådet fremhæver her VEU-forløb - igangsat eller under udarbej-
delse - inden for følgende spor:  

 Klassisk Job-VEU: Phønix tagdækker - Teknisk isolering – Gulvlægger – Struktør. 
 FVU digital:  Basale kompetencer på det digitale bliver stadig mere væsentlige, der-

for arbejdes der lige nu med, hvordan Rådet kan ramme behovet. 
 Modelprojekt: Grøn omstilling i Bygge og anlæg. Her har Rådet/AMK samlet cen-

trale parter fra DI Byg, Byggeriets uddannelser, Pension Danmark, 3F, EUC Nord. 
Sigtet af få taget grøn omstilling og bæredygtighed ned til konkrete kompetencer 
og AMU-mål og samle et kursusudbud, der rammer virksomhedernes behov.  

 VEU-forløb og modelprojekter gennemføres i samarbejde med virksomheder, ar-
bejdsmarkedets parter, jobcentre og uddannelsesinstitutioner med videre.  

 
 Rådet ser det som centralt at målrette positivlisten mod virksomhedernes behov, 

herunder ift. grøn omstilling og digitalisering. Rådet bringer parter sammen om ud-
fordringer og løsninger. Rådet peger videre på behov for at motivere virksomheder 
til tage lærlinge ind, holde fokus på opkvalificering og på at motivere flere unge til 
at uddanne sig til branchen. Samtidig er der ide i at anspore til brancheskift gen-
nem eksempelvis voksenlærlingeforløb. Rådet ser potentiale i at markedsføre de 
gode konkrete historier. Udfordringerne skal løftes i fællesskab. Rådet vil derfor 
blandt andet kigge på løsningsmuligheder gennem aktørsamarbejdet det Kompe-
tente Nordjylland.  

 
 Rådet kvitterede for et inspirerende oplæg fra Henrik Staun fra Byggefirmaet Staun 

A/S. Rådet fik her et kvalificeret indblik i branchens udfordringer og potentialer, 
når det gælder efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft – og konkrete efterspurgte 
kompetencer. Beskæftigelses-, uddannelses- og opkvalificeringspotentialet inden 
for bæredygtighed og grøn omstilling var i fokus, og begreber som bæredygtighed 
og grøn omstilling blev vekslet til helt konkrete behov i bygge- og anlægsbranchen. 
Rådet tog Henrik Stauns indspil til efterretning, når det drejer sig om behov for at 
bidrage til at motivere branchen til målrettet opkvalificering og til generelt at un-
derstøtte virksomheder og beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsbranchen.  

  
 Input fra oplæg, gruppedrøftelser og konklusionerne fra plenum debatten tages 

med ind i Rådets videre arbejde. 
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Sagsfremstilling I det seneste rekrutteringssurvey (december 2020) er der i Nordjylland en forgæves 
rekrutteringsrate i bygge- og anlæg på 52%. Der er vedvarende udfordringer med at 
rekruttere kvalificeret arbejdskraft til branchen, navnlig faglærte. Aktuelt skaber 
fremrykkede offentlige investeringer sammen med den normale aktivitet et stort be-
hov for kvalificeret arbejdskraft. Rekrutteringsudfordringerne drejer sig aktuelt om 
for eksempel anlægsstruktører, elektrikere, murere, tømrere og vvs-området.  

 
 Der er gode muligheder for benytte beskæftigelsesordningerne i branchen, eksem-

pelvis uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen. 22% af de aktive voksenlærlin-
geforløb i Nordjylland ligger i bygge og anlægsvirksomheder, selvom branchen kun 
udgør 7% af den samlede beskæftigelse i Nordjylland. 

   
 Rådets VEU-indsats har bl.a. fokus på:  

 Entreprenør-, elektriker- og vvs-området 

 Kompetencebehov som følge af digitaliseringsstrategi for byggeriet 

 Kompetencebehov som følge af krav om bæredygtighed i byggeriet samt krav 
og forventninger i ny klimalovgivning 

 
 Temadrøftelse: fokus, forløb og forventet udbytte. Temadrøftelsen introduceres af 

Rådsformanden, hvorefter AMK kort præsenterer aktuelle VEU-indsatser på områ-
det. Henrik Staun, som er indehaver af Byggefirmaet Staun A/S, fortæller med afsæt 
i sin virksomhed om den aktuelle situation i branchen, og uddyber de behov som te-
maerne ”grøn omstilling” og ”bæredygtighed” vil skabe inden for byggeriet.  

 
 Gruppe- og plenumdrøftelse. I grupper drøftes bud på kvalificering og yderligere 

vinkling af Rådets indsats, inden beslutning om tiltag træffes i plenum. AMK sam-
mensætter fire grupper. TEAMS invitation til grupperne og spørgsmål til drøftelse 
udsendes hurtigst muligt til mødedeltagerne.  

 
Bilag Ingen bilag til punktet.  
 

1. Rådets interne fokus: strategi, indsats, opfølgning mv.  

 

- 1.1.1 Referater til orientering (O) 

 
Anledning Referater fra seneste Råds- og Formandskabsmøder fremlægges til orientering. 

 
Indstilling Formandskabet indstiller, at Rådet tager referaterne til efterretning.  
 
Beslutning Taget til efterretning.  
 
Sagsfremstilling Referat af Rådsmødet den 20. januar blev godkendt på mødet. Referatet findes på 

hjemmesiden:  https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/om-rar-nordjylland/moeder/  
 Formandskabet holdt møde den 16. februar 2021 - plus beredskabsmøde den 9. 

marts 2021 med henblik på udfærdigelse af denne dagsorden.      
 

Bilag Bilag 1.1.1 - Referat af Formandskabsmødet den 16. februar 2021. 
 

https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/om-rar-nordjylland/moeder/
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- 1.2.1 Dagsorden for dagens møde (B)  

 
Anledning Det er Formandskabet, der fastlægger dagsorden for Rådets møder. 
 
Indstilling Det indstilles, at Rådet godkender dagsorden og opfølgningsark. 
 
Beslutning Rådet kvitterede positivt for ny model for Rådsmaterialer – både fokus og omfang.  
 Dagsorden blev godkendt, og opfølgningsark blev taget til efterretning.  
 Rådet tog følgende meddelelse fra Formanden til efterretning:   

• Rådsmedlem Mette Lyndgaard Petersen er sygemeldt. Kirsten Estrup Madsen 
deltager indtil videre på Mettes vegne i Rådsmøder, Positivlisteudvalg med videre.  
• Kelvin Baadsgaard er udtrådt som tilforordnet i Rådet. Universitet har i stedet 
indstillet Rikke Jønson som ny tilforordnet. Rikke er områdechef for Studievejled-
ning og AAU Karriere. Lene Augusta Jørgensen fra UCN fortsætter som suppleant. 

 
Sagsfremstilling Sekretariatets opfølgningsark samler beslutningsrettet hovedpunkterne fra seneste 

Rådsmøde. Arket er brugt som indspil til fastlæggelse af denne dagsorden.  
Formandskabet har fastlagt disposition, og sekretariatet har på den baggrund udfær-
diget dagsordenen.  

   
Bilag Bilag 1.2.1 – Opfølgningsark efter seneste Rådsmøde.  
 

- 1.3.1 Årshjul + up-date på møder og arrangementer (B) 

 
Anledning Formandskabet og sekretariatet har siden Rådsmødet holdt møder i forbindelse 

med forberedelse eller implementering af Rådets beslutninger og initiativer.  
 
Indstilling Det indstilles, at Rådet tager Årshjul og orientering til efterretning - og potentielt 

kvalificerer med kommentarer og forslag. Formandskabet beder endvidere Rådet 

overveje, om tidspunktet for Rådets juni-strategiseminar er optimalt - eller om det 

bør/kan flyttes, idet mulighed for fysisk afvikling er usikker. 

Beslutning Rådet tog årshjul og orientering til efterretning. Da fysisk afvikling af Rådets juni-

seminar vurderes usikker, drøftedes alternativ – herunder muligheden for at flytte 

seminaret til august, september eller oktober. Samtidig overvejes muligheder for 

afvikling af virtuelt seminar i juni. Formandskabet samler op på Rådets forskellige 

indmeldinger og udmelder plan for afvikling.  

Sagsfremstilling Proces og beslutninger siden sidst fremgår af referatet af Formandskabsmødet den 

16. februar, som er del af Rådsmaterialerne. Der har siden sidst været holdt møde 

i Sagsudvalget den 3. februar, i Positivlisteudvalget den 9. marts og beredskabs-

møde i Formandskabet ligeledes den 9. marts.   

 Næste møde i koordinationsforum holdes den 16. april 2021. Her drøftes blandt 

andet viden fra og anvendelse af Rådets to analyser. 
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 Erhvervshus Nordjylland gennemfører ErhvervsCAMP med opstart 15. marts. Te-
maet er kvalificeret arbejdskraft. Det sættes der spot på med seks workshops. Er-
hvervsCamp afsluttes den 26. marts med præsentation af forslag fra 6 workshops. 
Her deltager formandskabet for ”Det kompetente Nordjylland”, hvilket omfatter 
RAR Nordjyllands Formandskab. Se program for Erhvervscamp: 

 https://erhvervshusnordjylland.nemtilmeld.dk/16/   
 
 Det Kompetente Nordjylland – årligt møde mellem formandskaberne. 

Mødet planlægges holdt den 9. juni 2021 fra kl. 8 til 9. 

 Det årlige mellem formandskaber i RAR og BER samt beskæftigelsesministeren. 

Mødet forventes afholdt fysisk i 2. halvår 2021. 

Mulige emner til kommende Rådsmøder: 
- Uddannelsesambassadører – nye muligheder for opkvalificering 
- Kompetenceværktøjet – Rådets anvendelse 
- Evaluering af tre-partsaftalens VEU-model  
- Fokus på fortsat relevans og prioritering af de enkelte branchenedslag.   
- Kompetente Nordjylland – samspil om indsats  
- Fremtidens arbejdsmarked – på forkant med de samfundsmæssige tendenser 
- Erfaringer med ’Læse-, skrive- og regneambassadører’ 
- Resultater og initiativer i Flere skal med 2 
- Unge på kanten (af kanten) 
- Samarbejde med Erhvervshus Nordjylland 
- Besøg af STAR-direktionen 
- Effektanalyse om den regionale uddannelsespulje  
- Jobcenterindblik og rapporter på RAR-niveau: Hvordan kan RAR spille en rolle? 
- Handicap og beskæftigelse – planlægning af jobugen 2021 mv.  
 

 Årshjul: Løbende overblik over Rådets arbejde og initiativer præsenteres via års-

hjul. Rådet kan melde forslag ind til emner og temaer for årets Rådsmøder.  

Formandskabet vurderer med reference til Covid-19, at det stadig ikke er hensigts-

mæssigt at fastlægge temaer langsigtet.  

 NB! Fysisk afvikling af Rådets juni-møde og seminar er stadig usikker. Et alternativ 

kan være at flytte af seminaret til september. I givet fald: Seminar og Rådsmøde 

den 29. september (eller eventuelt kan 30. september inddrages til Rådsmødet). 

Mødet kunne holdes i Frederikshavn, som tidligere planlagt.  

Bilag Bilag 1.3.1 – Opdateret Årshjul for RAR Nordjylland. 
  

2. Rekruttering/vækst – Nordjylland i balance 

 

- 2.1.1 Positivliste (regionale uddannelsespulje) – april 2021 (B)  

 
Anledning Rådet skal inden 1. april godkende en positivliste, der regulerer brugen af den re-

gionale uddannelsespulje. Forinden har Rådet udpeget stillingsbetegnelser fra ar-

https://erhvervshusnordjylland.nemtilmeld.dk/16/
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bejdsmarkedsbalancen, hvor der er mangel på arbejdskraft eller mange jobåbnin-
ger, og hvor Rådet vurderer, at ledige med kort, erhvervsrettet opkvalificering kan 
komme i betragtning til de ledige job. Rådets Positivlisteudvalg har på sit møde den 
9. marts 2021 drøftet og fastlagt, at nedenstående indstilling og sagsfremstilling 
lægges for Rådet til beslutning.  

 
Indstilling Rådets Positivlisteudvalg og sekretariatet indstiller, at Rådet godkender forslaget 

til kurser på positivlisten for den regionale uddannelsespulje. 
 
Beslutning Rådets godkendte forslaget til kurser på positivlisten for den regionale uddannel-

sespulje. Til listen af godkendte kurser føjes – efter forslag fra Rådet - endvidere 
forløbet ”Anvendelse af Ferieloven AMU nr. 49522, som er del af forløbet Løn og 
Personale, der omhandler lønhåndtering fra a til z. Positivlisten lægges på Rådets 
hjemmeside senest 1. april.  

 
Sekretariatet afsøger potentialet for gennem aktør samspil (eksempelvis med AAU, 
UCN med flere) at styrke kursusudbud og pakkeløsninger til højtuddannede – her-
under på Rådets positivliste.  
 
Rådet ser frem til at inddrage kompetenceredskabet i udformning af positivlisten. 

   
Sagsfremstilling Rådet udpegede den 20. januar stillingsbetegnelserne. Dialoggruppen har den 26. 

januar diskuteret kompetencebehov inden for de prioriterede stillingsbetegnelser 
og fagområder - herunder Rådets ønske om en linje, hvor kompetencer til digitali-
sering og grøn omstilling afspejles i kurser på positivlisten. Dialoggruppens bidrag 
blev indarbejdet i høringsmaterialet, som er sendt ud til VEU-udbydere, jobcentre 
og a-kasser. Der er indkommet høringssvar fra disse:   
 

 Uddannelsesinstitutioner: 
AMU Nordjylland AMU SYD Den jyske Håndværkerskole 

EUC Nord EUC Nordvest Tech College Aalborg 

Social- og sundhedsskolen  
Skive, Thisted, Viborg 

SOSU Nord Himmerlands Erhvervs- og  
Gymnasieuddannelser 

UCN Act2Learn Aalborg Handelsskole Aalborg Universitet 

  
 A-kasser – Jobcentre: 

Jobcenter Brønderslev DSA FOA Nordjylland 

Jobcenter Jammerbugt Jobcenter Frederikshavn   Jobcenter Aalborg  

Teknisk Landsforbund   

  
 Rådets Positivlisteudvalg mødtes den 9. marts for at drøfte positivlistens indhold 

på baggrund af opsamling og indstilling fra sekretariatet.   
 

• Der er i alt indkommet forslag til 1.763 kurser, heraf er 1.021 unikke kurser 
• Ca. 100 AMU kurser er sorteret fra, da de ikke er blevet benyttet de sidste 2 år, 

hverken i Nordjylland eller i hele landet. Der er taget højde for, at det ikke drejer 
sig om kurser, der for nylig er optaget i AMU-programmet.  

 
Endelig er RAR’s kriterier lagt til grund for at fokusere listen. Følgende er taget i be-
tragtning og indgår i forslag til positivlisten:  
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• Listen afspejler RAR’s prioritering af kurser til ledige, hvor der opnås forskellige di-
gitale kompetencer. Der er stort set kurser i alle erhvervsgrupper, der afspejler 
jobfunktioner eller kompetencer med digitalt indhold. Navnlig i Salg, indkøb og 
markedsføring har kurser på alle niveauer digitalt indhold.  

• Listen afspejler i nogen grad RAR’s prioritering af kurser, der giver kompetence til 
grøn omstilling i forskellige jobfunktioner. En række kurser i Bygge- og anlæg, Ho-
tel, restauration, kantine og i industri har indirekte elementer i grøn omstilling. 
F.eks. er en del af AMU-kurserne i Jern, metal og auto opmærket af Industriens 
Uddannelser som kurser, der direkte eller indirekte er relevante for grøn omstilling. 
Disse kurser er prioriteret, hvis de ligger inden for RAR’s kriterier.  

• 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 RAR’s kriterier med hensyn til mange jobåbninger samt 
grøn omstilling.  

• 4 kurser på listen rettet mod offshore/Jern, metal og auto. De er indmeldt af et 
jobcenter, som har fokuseret på de kurser, man især har erfaring for fører til job i 
branchen. Det er overvejende sikkerhedskurser.  

• Efter mødet i positivlisteudvalget indstilles det yderligere, at et grundlæggende 
kursus i vagtarbejde optages på listen. ’Vagt’ ligger umiddelbart uden for de prio-
riterede stillingsbetegnelser, men VEU koordinatorerne er i dialog med Securitas 
om rekruttering til vagtarbejde, delvis afledt af corona-forhold.  

• Endvidere indstilles, at et akademimodul, ’Systemdrift’, optages på listen. Det er 
foranlediget af et VEU-samarbejde med et rekrutteringsfirma, der rekrutterer IT-
medarbejdere til en global web-handelsvirksomhed.  

 
 Listen, der indstilles, indeholder 606 kurser. For alle stillingsbetegnelser, RAR prio-

riterede, er der meldt relevante kurser ind, som er optaget på listen. 
 
 Høringssvar fra Aalborg Universitet. Universitet har i høringssvar beklaget, at 

RAR’s kriterier betyder, at universitetet har svært ved at melde kurser ind, da AAU 
stort set ikke udbyder sammenhængende efteruddannelsesforløb. RAR formanden 
har skrevet til universitetet og foreslået et samarbejde med Jobcenter Aalborg om 
at udvikle et særligt tilbud til ledige dimittender. 

   
Bilag Bilag 2.1.1 - Forslag til positivliste for regional uddannelsespulje - vedlagt særskilt  
 Bilag 2.1.2 - Høringssvar fra Aalborg Universitet og svar fra RAR formand 
 

- 2.2.1 Opfølgning på møde med kommunernes udvalg 15. marts (D+B) 

 
Anledning Rådets møde med kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg tog afsæt i to te-

maer: 1) Unge på kanten af kanten og 2) Opkvalificering af ledige i retning af virk-
somhedernes behov. Alle kommuner var repræsenteret på mødet – dels med poli-
tikere dels med embedsmænd.  
 

Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet:  
A. Følger op på drøftelserne med de beskæftigelsespolitiske udvalg, og drøfter, 

om der skal fokuseres yderligere på nogle af de pointer, der blev frembragt på 

mødet.  
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B. På baggrund af drøftelserne beder sekretariatet udarbejde et kvitteringsbrev 

til de beskæftigelsespolitiske udvalg, der samler op på centrale pointer fra mø-

det den 15. marts og de tilkendegivelser, som Rådet giver på dagens Rådsmøde. 

Beslutning Rådet kvitterede for et godt møde med 50 deltagere, og hvor alle nordjyske kom-
muner tog del. Der var gode drøftelser. Megen viden blev delt om fælles udfordrin-
ger og fælles løsninger. Rådet inviterer igen i 2022 og fortsætter samspil med KKR 
om dagsorden. Virtuelt afvikling overvejes fortsat. I samspil med kommunerne ar-
bejder Rådet videre med gode greb, udfordringer og opfordringer fra mødet.  

 
• Rådet beder sekretariatet styrke dataunderstøtning af kommunernes indsats for 

unge på kanten med overblik over beskæftigelsesmæssige langtidsvirkning i forhold 
til indsats og redskaber.  

• Rådet kigger på læring fra covid-19 nedlukningen med hensyn til nye arbejdsfor-mer 
og jobtyper, der kan åbne mod nogle grupper af udfordrede unge.  

• Rådet følger nordjyske IPS- og uddannelsesambassadørprojekter. 
• Rådet sender kvitteringsbrev til de beskæftigelsespolitiske udvalg, der samler op på 

centrale pointer fra mødet den 15. marts og de tilkendegivelser, som Rådet har givet 
på dagens Rådsmøde. 

 
Sagsfremstilling Mai-Britt Iversen, Aalborg Kommune, bidrog med oplæg til tema 1 vedrørende Aal-

borg Kommunes IPS-indsats (Individual Placement and Support), der særligt er mål-
rettet unge med særlige udfordringer. Mette Krog Dalsgaard, Frederikshavn Kom-
mune, bidrog med et oplæg til tema 2 vedrørende uddannelsesambassadør-indsat-
sen i Frederikshavn. Se endvidere dagsorden, fakta-ark og deltagerliste vedlagt.  

 
 Sekretariatet har noteret følgende pointer fra de 2 temadrøftelser: 
  

Tema 1: Indsatsen for unge på kanten af kanten 
De gode greb er: 
- Styrket opsøgende virksomhedsindsats med tæt kontakt etableret mellem 

den unge og virksomheden. 

- At kigge på den enkelte og vejlede individuelt 
Opfordringer: 
- Følg op på effekten af indsatsen for unge på kanten ved at følge data om en-

keltindivider over lang tid. 
- Tilknyt coach eller mentor, der har haft lignende udfordringer. Det virker.  
- Covid-19 har åbnet virksomhedernes blik for nye arbejdsformer. Styrkede 

muligheder for hjemmearbejde kan styrke nogle af de udfordrede unges mu-
ligheder for at komme i job. 

 
Udfordring: 
- Nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen skader unges muligheder.  

Tema 2: Opkvalificering af ledige i retning af virksomhedernes behov 
De gode greb er:  
- Det virker godt, når opkvalificering tænkes som en vekselvirkning mellem op-

hold på skole og i virksomhed. 
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- Der er gode erfaringer med at samle virksomheder om fælles uddannelsesfor-
løb til ’specialiseret ufaglært’ 

 
Opfordringer: 
- Tag godt imod Uddannelsesambassadørerne, da de er væsentlige fødsels-

hjælpere i forhold til at få opkvalificeringsindsatsen i gang. 
- Lav målrettede opkvalificeringsforløb på tværs af virksomheder, kommune-

grænser og brancher. 
- Synliggør og konkretiser grønne jobs, da det er vigtigt at få klarlagt byggeriets 

behov, inden for fx recycling. 
- Undersøg, hvordan vi kan understøtte regionens klynger bedst muligt ved at 

medvirke til at sikre de rette kompetencer. 
 

Udfordring: 
- at få virksomheder og ledige til at se langt - hæve sig i helikopterperspektiv. 

 Rådets sekretariat har forud for mødet bidraget med et notat, der giver dataoverblik 
om det nordjyske arbejdsmarkeds udfordringer og potentialer. Notatet er forud for 
mødet med kommunerne lagt på Rådets hjemmeside sammen med deres beskæfti-
gelsesplaner. Find materialerne her: 

 https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/beskaeftigelsespolitik/beskaeftigelsesplaner-i-
kommunerne/  

   
Bilag Bilag 2.2.1 – Dagsorden, fakta-ark og deltagerliste fra mødet med udvalgene.  
   

3. RAR/VEU – koordineret og jobrettet voksenefteruddannelsesindsats 

  

- 3.1.1 Kompetenceværktøjet – kvalificering af indsats og potentialet for nye tiltag (D) 

 
Anledning Som en væsentlig del af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- 

og videreuddannelse fra marts 2018 blev der etableret en RAR-model, der skal ko-
ordinere og styrke samarbejdet mellem jobcentre, virksomheder, VEU-udbydere og 
vækstfora. Ét af elementerne i udmøntningen af modellen er, at der skal udvikles 
et kompetenceværktøj, der løbende kan identificere kompetencebehovet hos virk-
somhederne. Redskabet er nu klar til at blive taget i brug. Rådet kigger på anven-
delsesmuligheder – kvalificering af aktuel indsats og potentialer for nye initiativer. 

 
Indstilling Det indstilles, at Rådet – efter intro – drøfter potentiale for indsats og videndeling.   
 
Beslutning Rådet kvitterede for at kompetenceredskabet nu er aktivt - og ser frem at tage red-

skabet i brug. Rådet ønsker på et kommende Rådsmøde at komme mere i dybden 
med anvendelsesmulighederne, herunder i forhold til målretning af positivlisten, 
udvælgelse af brancheområder og styrkelse af VEU-indsatsen. 

 
 RAR afholder den 20. april webinar vedr. kompetenceværkstøjet og dets anvendel-

sesmuligheder, hvor alle RAR-medlemmer og Rådets samarbejdspartnere inviteres.  
 
Sagsfremstilling Formålet med kompetenceværktøjet 

https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/beskaeftigelsespolitik/beskaeftigelsesplaner-i-kommunerne/
https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/beskaeftigelsespolitik/beskaeftigelsesplaner-i-kommunerne/
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 Det overordnede formål er at skabe bedre match mellem virksomheders efterspørg-
sel efter kompetencer og relevante uddannelsestilbud og kurser.  

 Data fra værktøjet kan eksempelvis anvendes til at: 
 

• Understøtte RARs valg af områder, hvor der igangsættes regionale samarbejder. 
• Udarbejdelse af positivlisten for den regionale uddannelsespulje. 
• 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 efter-
spørgsel af VEU-kurser inden for områder med mangel på arbejdskraft. 

• Skabe bedre match mellem virksomheder efterspørgsel på kompetencer på den ene 
side, og jobcentres og a-kassers uddannelsesindsatser for ledige på den anden side. 

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

 
 Sådan virker kompetenceværktøjet 
 Kompetenceværktøjet afdækker virksomheders efterspørgsel efter kompetencer og 

strukturerer dem gennem optælling af standardiserede kompetencer. ”Kompeten-
cer” er derfor defineret bredt. Alt hvad virksomheder beskriver, de søger hos en ny 
medarbejder, eller hvad den nye medarbejder skal udføre af opgaver, er modellen 
trænet til at identificere som udtryk for efterspurgte kompetencer. Kilden er 
jobopslag på Jobnet, og konkret er der udviklet en model, som identificerer og over-
sætter efterspurgte kompetencer til en standardiseret form.   

  
 Præsentation af kompetenceværktøjet 
 AMK Midt-Nord vurderer, at der er et potentiale i fremtidigt brug af kompetence-

værktøjet. 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, 
erhvervs-huse, virksomheder mv. 

 
Bilag Bilag 2.3.1 - Brev fra BER til RAR om kompetenceredskabet. 
 Bliv klogere på kompetenceværktøjet her: 
 https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/03/nyt-kompetencevaerktoej/  
 

4. Borgere på kanten / Det rummelige arbejdsmarked   

 
Anledning: Rådet bidrager til, at borgerne på kanten rykker tættere på og gerne ind på ar-

bejdsmarkedet – blandt andet for at øge den nordjyske arbejdsstyrke – og gerne 
med de jobrettede kompetencer. På martsmødet fokuseres på IGU.  

 

- 4.1.1 Aftale om justering af IGU-ordning (D) 

 
Anledning Rådet har en ambition om at styrke indvandreres og flygtninges erhvervsfrekvens. 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er for nyligt blevet enige om, at igu-ord-
ningen samtidig bør udvides og forbedres frem til, at ordningen udløber i juni 2022. 
På den baggrund ønsker parterne at RAR tager en drøftelse omkring gennemfø-
relsen af uddannelsesforløb for igu-ansatte.  

 

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/03/nyt-kompetencevaerktoej/
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Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet drøfter, om særlige områder er velegnede til op-
kvalificeringsforløb for IGU-elever, og hvordan Rådet kan understøtte yderligere 
fokus på etablering og gennemførelse af uddannelsesforløb for igu-ansatte.  

 
Beslutning Rådet drøftede, om særlige områder er velegnede til opkvalificeringsforløb for 

IGU-elever, og hvordan Rådet kan understøtte yderligere fokus på etablering og 
gennemførelse af uddannelsesforløb for igu-ansatte. Rådet er bekendt med, at 
områder som SOSU og industrioperatør tidligere har vist gode resultater. Sekreta-
riatet afdækker nordjyske og nationale resultater og potentialer – samt eksempler 
på etablerede IGU-pladser. Rådet vil på den baggrund holde en temadrøftelse se-
nere på året, så Rådet optimalt kan byde ind med bud på områder og indsats.   

 
Sagsfremstilling Integration på arbejdsmarkedet er helt centralt for integrationen i samfundet. Især 

for nytilkomne er tilknytning til arbejdsmarkedet en afgørende del af integrationen. 
Mange nytilkomne har ikke haft let ved at finde en plads på arbejdsmarkedet, hvilket 
var baggrunden for trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration i 2016 mellem den 
daværende regering og arbejdsmarkedets parter. En central del af trepartsaftalen var 
aftalen om igu, der skulle sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge 
og familiesammenførte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med 
kravene på det danske arbejdsmarked.  
 
IGU-ordningen udgør en trædesten for målgruppens vej til ordinær, varig beskæfti-
gelse og styrker målgruppens faglige, sproglige og sociale kompetencer samt kend-
skabet til det danske arbejdsmarked og mulighederne for uddannelse i Danmark. 
Grundstrukturen i ordningen bibeholdes, og samtidig kan IGU-ordningen udvides og 
forbedres frem til, at ordningen udløber i juni 2022.  
 
Arbejdsmarkedet 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.  

c. Deltagere i igu-forløb bør i videst muligt omfang understøttes i at opnå dansk-
kundskaber. Derfor er parterne enige om at styrke den nuværende sprogmakker-
ordning, hvor igu-ansatte har mulighed for at få tilknyttet en sprogmakker i for-
bindelse med ansættelse på virksomheden. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til en 
styrkelse af ordningen i 2021-2024. Midlerne skal bl.a. anvendes til en styrket in-
formationsindsats, hvor alle relevante virksomheder med igangværende igu-for-
løb bliver kontaktet med information om igu-sprogmakkerordningen og mulighe-
den for at deltage på et kursus.  

d. Det er vigtigt, at der oprettes og gennemføres relevante AMU-hold for igu-an-
satte. I Trepartsaftale om en forlængelse af integrationsgrund-uddannelse (IGU) 
fra 2019 aftalte parterne derfor, at de ville følge fremdriften i RAR-modellen fra 
Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter og videreuddannelse, 
herunder opgaven med at koordinere tværkommunale kursusindkøb for igu-ele-
ver på AMU-forløb. Formålet er at understøtte, at der via øget opmærksomhed i 
de enkelte jobcentre og et samarbejde på tværs af kommunerne oprettes de re-
levante AMU-hold. 



   
Referat af RAR Nordjyllands møde den 25. marts 2021 

 

13 

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 uddan-
nelsesforløb for igu-ansatte. 

 
Kommunernes fokus på indsatser målrettet flygtninge indvandre er generelt velbe-
skrevne i beskæftigelsesplanerne for 2021, da ét ministermål netop 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.  
 
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 Bilag 4.1.1 - Aftale om justeringer af igu-ordningen. 
 

5. Orientering og videndeling  

 

- 5.1.1 Kommunikation – herunder nyhedshistorier og webinarer (B) 

 
Anledning: Efter hvert møde tager Rådet stilling til, hvilke emner fra mødet, der eventuelt gi-

ver anledning til udsendelse af en pressemeddelelse og nyhedsbreve. 
 
Indstilling Rådet tager sagsfremstilling og ideer til nyheder til efterretning.   
 
Beslutning Rådet tog sagsfremstilling og ideer til nyheder til efterretning.   
 
Sagsfremstilling Rådet har siden mødet den 20. januar sendt følgende til pressen med flere: 
 - 08.03.2021 Pandemiens påvirkning af eksportvirksomheder i industrien.  

- 05.03.2021 Alder er ingen hindring for at tage en ny uddannelse. 
 - 05.03.2021 Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse.   
 - 09.02-2021 Opkvalificering når nye højder for Aalborg Lufthavn. 
 - 01.02-2021 Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne – en fælles dagsorden. 
 - 29.01-2021 Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse. 
  
 Rådet har godkendt overordnet kommunikationsplan for de nye analyser. For-

mandskabet har herefter sanktioneret sekretariatets implementering af de kon-
krete initiativer. Det omfatter videndeling til aktørerne, udarbejdelse af pixi-versi-
oner af de to analyser samt afholdelse af webinar for RAR om analyserne.  
 
Der er planlagt nyhedshistorie, der tager afsæt i HORESTA-3F samarbejdet og den 
indsats, der gennemføres i foråret 2021 - herunder nyt kursuskatalog.    

https://www.vive.dk/da/undersoegelser/vive-kortlaegger-kommunernes-integrationsindsatser-14980/
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Kommende webinarer: AMK Midt-Nord holder efter behov løbende webinarer 
målrettet nye behov og udfordringer 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 uddan-
nelsesmuligheder. Derudover vil AMK Midt-Nord holde webinar om kompetence-
værktøjet (se dagsordenspunkt 3.1.1). Den 16. april er der et regionalt netværks-
møde om uddannelsesordningerne – arbejdsmarkedschefer og a-kasseledere.   
 

Bilag  Se nyheder og pressemeddelelser: https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/nyheder/   
 

- 5.2.1 Rådets forvaltningssager + orientering fra Sagsudvalg (O/D) 

 
Anledning Kommunerne underretter løbende Rådet om anvendelsen af virksomhedspraktik 

og nytteindsats samt ansættelse med løntilskud. Herudover varetages Rådets sags-
behandling i forhold til arbejds- og opholdstilladelse til tredje lands statsborgere, 
arbejdsfordelinger, arbejdssteder til samfundstjeneste og varslinger af større af-
skedigelser. Udvalget behandler sager på Rådets vegne via elektroniske høringer. 
Derudover behandles sager og temaer på kvartalsvise møder. Sagsudvalget rap-
porterer løbende videre til Rådet.   

 
Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet tager orientering til efterretning. 
 
Beslutning Udvalgets formand orienterede om møder, aktiviteter og sagsbehandling – her-

under om nytteindsats, varslingsindsats og mødet med SIRI. Rådet tog orienterin-
gen til efterretning. 

 
Sagsfremstilling Opsamling fra Sagsudvalgets møde den 3. februar 2021. På dagsorden var blandt 

andet:  - Ny varslingspulje for SMV’er. - Møde mellem RAR, SIRI og STAR 29. ja-

nuar 2021 om positivlisten for faglært arbejdskraft. Her er der ny positivliste pr. 

1. januar 2021 med 42 stillingsbetegnelser. - Nytteindsatsstrategi og oversigt over 

de nordjyske kommuners brug af nytteindsats - Høring til kommunerne mhbp at 

afdække behov for drøftelse med RAR.  

 Referatet er vedlagt som bilag. Særligt rettes opmærksomhed på bemærkningerne 

om nytteindsats. Kun få kommuner har indsendt strategi, og der er potentiale for 

at styrke jobrettet fokus på mangelområder.  

 Udvalget påpeger, at borgere ofte er i nytteindsats inden for stillingsbetegnelser 

med mindre gode jobmuligheder. På udvalgets og Formandskabets anbefaling er 

der medio marts udsendt skrivelse til kommunerne for at få det fulde overblik over 

strategier på området.  

 Udvalget ser gerne, at kommunerne inspireres til ansættelsesmæssigt at styrke fo-

kus på mangelområder. Ideer hertil fra Rådet er velkomne.  

 Udvalget har behandlet sager siden seneste Rådsmøde. Oversigt kan rekvireres.  

Bilag Bilag 5.2.1 - Referat af mødet i Sagsudvalget den 3. februar 2021.   

https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/nyheder/
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 Bilag 5.2.2 – Referat fra møde mellem SIRI, RAR og STAR den 29. januar. 
 Positivlisten for faglært arbejdskraft er opdateret pr. januar 2021 og kan findes her:  

https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Arbejde/Positivli-
sterne/Positivlisten-for-fagl%C3%A6rte 

 

- 5.3.1 Orientering fra Formandskab, tilforordnede og sekretariat (O) 

 
Anledning: Der er mulighed for kort at orientere om nyheder og relevante emner.  
 
Indstilling Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling Formandskab, Rådet, tilforordnede og sekretariatet har mulighed for mundtligt at 

orientere hinanden. 
  
Punkter: Sekretariatet orienterede om:  
 - Status på pulje til branchekoordinatorer, hvor endeligt overblik over tildeling for-

ventes efter Påske.  
 - Afbødeindsats ifht minkbranchens udfordringer. Der afvikles den 25. marts webi-

narer om ny pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller føl-
geerhverv. Kommunerne har mulighed for at få tilsagn om tilskud fra puljen til ud-
dannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv. 

 
Bilag              Ingen bilag til punktet.  
 

- 5.4.1 Eventuelt (O) 

 
Anledning: Eventuelt er fast punkt, som kan omfatte afsluttende bemærkninger samt info fra 

Rådet, sekretariat mv, der ikke er fundet plads til tidligere på dagsordenen. 
 
 Ingen punkter fremkom. 
 
Mødet sluttede kl. 15.40 
 
  

https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Arbejde/Positivlisterne/Positivlisten-for-fagl%C3%A6rte
https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Arbejde/Positivlisterne/Positivlisten-for-fagl%C3%A6rte
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På mødet deltog:  
 
• DA - Frede A. Hansen 
• DA - Susanne Nielsen 
• DA - Birgit Frederiksen 
• DA - Ann B. Poulsen 
• DA - Hanne Toppenberg 
• DA - Søren Hansen (observatør) 
• Lederne - Karina Fisker 
• FH - Lars Christensen (tidligere LO) 
• FH - Kim Jacobsen (tidligere LO) 
• FH - Ole Madsen (tidligere LO) 
• FH - Søren Eriksen (tidligere FTF) 
• Akademikerne - Morten Thiessen (observatør) 
• Kommunerne - Mai-Britt Iversen 
• Kommunerne - Peter Hansen  
• Kommunerne - Anne Honoré Østergaard 
• DH - Jette Myglegaard   
• Regionsråd - Bente Bang 
 
Tilforordnede:  Peter Thomsen, AMU Nordjylland og Rikke Jønson fra AAU – fra kl. 14.30 til 15.40 
Baglande repræsentanter:  Netta Ben-Yedidia og Line Frejlev 
Fra sekretariatet:  
- Anders Stryhn, Kirstine Lindved, Kristoffer Brix Andersson, Susanne M. Nielsen, Hans Svenstrup 
Under temaet deltog endvidere Henrik Staun og Jens Martin Jacobsen. 
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