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RAR Nordjylland – strategi og indsats frem mod juni 2022  

- Fokus og tiltag på bagkant af corona og ind i 2022, hvor nyt RAR tiltræder   

Rådets strategiske hovedfokus og pejlemærker for indsats holder. Det er konklusionen på 

strategiseminaret den 24. august 2021 og efterfølgende proces. Rådet har her udført et 

aktualitets-tjek af Rådets strategi. Det er sket med oplæg, drøftelser og understøttende 

baggrundsnotat. Rådets strategi og indsatsplan frem mod juni 2022 er således fortsat 

todelt. De to overordnede fokusområder er:  

1. Tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.  

2. Styrket tilgang til arbejdsstyrken fra gruppen af borgere, der befinder sig på kanten af eller længere 

væk fra arbejdsmarkedet.  

Rådets mission er med sin indsats at styrke koordination og aktørsamarbejde i Nordjylland. Rådet 

understøtter og samarbejder om beskæftigelses- samt efter- og videreuddannelsesindsats på tværs af 

kommuner, erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Rådets vision er at arbejde 

resultatorienteret for - og være kendt for - at bidrage til et attraktivt og dynamisk nordjysk arbejdsmarked i 

balance. Rådet har fokus på stærke partnerskaber. Videndeling, dialog og samarbejde er RAR Nordjyllands 

dna. Det er samtidig helt centrale redskaber til at komme i mål med Rådets strategiske indsatsmål.  

Som led i Trepartsaftalen III har RAR Nordjylland fra medio 2018 fået til opgave at sikre bedre koordination 

og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i 

Nordjylland. Rådet arbejder herunder for at sikre et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og 

virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Herunder vil Rådet:  

 Lægge vægt på, at behov for VEU omfatter hele arbejdsstyrken. 

 Samarbejde med og inddrage relevante aktører i løsningen af opgaven. 

 Udpege brancheområder for indsats. 

 Sikre og formidle viden som grundlag for indsats.  

Strategiens dobbelte fokus skal styrke muligheden for at målrette indsatsen optimalt. De to overordnede 

fokusområder står i relation til hinanden. Det vil sige, at et fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken også vil 

indeholde rekrutteringsudfordringer og indsatser, som fremmer udsatte borgeres erhvervs- og 

beskæftigelsesfrekvens og omvendt. Evalueringen af RARs VEU-indsats medio 2021 viser god effekt af 

arbejdet og tilfredshed blandt samarbejdsparter. RAR inddrager evalueringens anbefalinger til yderligere 

styrkelse af indsats og resultater i sit strategiske fokus og sin tilgang til indsatsen – herunder som delelement 

i fokusområdet ”Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft”. 

Rådet byder ind med viden om arbejdsmarked og beskæftigelsesindsats og tegner et fælles nordjysk 

virkelighedsbillede, som er udgangspunkt for retning, prioritering og tiltag. Aktuelt overblik over 

udfordringer, redskaber og potentialer er afgørende for en kvalificeret indsats mod alle målgrupper. Data og 

drøftelser af aktuelt virkelighedsbillede på bagkant af corona gav anledning til denne konsekvensjustering af 

fokus. Frem for afbødeforanstaltninger, som Rådet indsatsrettet har prioriteret højt i en periode, rettes fokus 

nu mere på aktuelle mangelsituationer og tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. 

Aktuel udvikling på arbejdsmarkedet og Rådets indspil giver blandt andet anledning til øget fokus på:  

 Rekrutteringsudfordringer – aktuelt brancherelateret og strukturelt på længere sigt.  

 Borgere på kanten – særlig vigtigt at få flere med. Der er både behov og potentiale.  

 Langtidsledige – gruppen er vokset under corona-nedlukningen. Alle skal i spil.  

 Unge uden job/uddannelse + gruppen med gymnasial uddannelse uden retning/job.  

 Jobrettet opkvalificering og VEU - med ambition om et Nordjylland i kompetencebalance. 
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Indsatser med to spor. Rådet sporer yderligere ind på efterspørgselsrettet tilgang til at øge arbejdsstyrken 

(af unge, borgere på kanten, borgere med handicap, flygtninge/indvandrere mv.) samt på efterspørgsels-

rettet opkvalificering af arbejdsstyrken + jobrettet brancheskifte.  

Bæredygtighed, grøn omstilling og digitalisering er fremhævet som dagsordensættende 

konkurrenceparametre og dermed et fokus for Rådets mål og indsats kompetencemæssigt og 

beskæftigelsesmæssigt. 

Rådet adresserer aktuelle og kommende potentialer og udfordringer på det nordjyske arbejdsmarked.  

RAR Nordjylland bidrager til at løse aktuelle regionale og lokale ubalancer i forhold til beskæftigelse og 

opkvalificering. Samtidig kigger Rådet frem for at imødegå fremtidige udfordringer. Nordjylland kommer til 

at mangle arbejdskraft. Rådet afdækker hvilke kompetencer og hvilken type arbejdskraft, det drejer sig om 

og byder ind i forhold til, hvordan vi takler det? Er potentialet ved de ledige? Er det opkvalificering fra 

ufaglært til faglært – eventuelt med mellemstationer? Er det borgere på kanten? Er det udefra? Og hvor er 

det, jobbene viser sig på længere sigt.  

Arbejdsmarkedet har ændret sig markant gennem det seneste 1½ år (set fra september 2021).  

Overordnet. Ledigheden er faldt markant det seneste år (juli 2021) til et niveau en smule under niveauet før 

corona nedlukningerne, væksten i langtidsledigheden er vendt til et lille fald det seneste år (juli 2021), der er 

flere beskæftigede end før corona nedlukningen, og der er til gengæld kommet en del flere 

rekrutteringsproblemer i virksomhederne. De hurtige ændringer på arbejdsmarkedet giver anledning til, at 

nye muligheder og udfordringer inddrages i Rådets fokus og indsats.  

Rekruttering og beskæftigelse. Siden det så værst ud for beskæftigelsen i april 2020 har der været en 

historisk vækst i beskæftigelsen på kun 1 år, som har bragt antallet af beskæftigede op over niveauet fra før 

corona nedlukningen. Ud fra den seneste STAR fremskrivning af beskæftigelsen (sep. 2021) baseret på 

Økonomisk Redegørelse fra august 2021, forventes en vækst i beskæftigelsen på ca. 3.000 i Nordjylland fra 

ultimo 2020-22. Den positive udvikling forventes at fortsætte men i et mere dæmpet tempo.  

Det seneste års hastighed i jobskabelse har givet rekrutteringsudfordringer, selv om der var en stor gruppe 

af ledige – blandt andet foranlediget af nedlukningen. Antallet af nyopslåede stillinger på jobnet har været 

historisk højt i 2. kvartal 2021, og det bidrager ligeledes til en udfordret rekrutteringssituation. En række 

gamle kendte strukturelle udfordringer er samtidig dukket op igen især i form af mangel på det faglærte 

område. Det bidrager samlet set til en rekrutteringssituation med flere udfordringer end normalt. De hurtige 

udsving på arbejdsmarkedet skaber i sig selv udfordringer i tilpasningen mellem udbud og efterspørgsel. Det 

forventes dog, at hastigheden i udviklingen på arbejdsmarkedet afdæmpes i den kommende tid. Det kan bl.a. 

bidrage til relativt færre rekrutteringsproblemer.  

Ledighed. Ledigheden steg markant umiddelbart efter corona nedlukningen i april og maj 2020. I månederne 

derefter steg ledigheden fortsat men i en stadigt mindre tempo indtil marts 2021, hvor ledigheden igen 

begyndte at falde sammenlignet med året før. Den faldende tendens er fortsat. I juli (seneste tal i skrivende 

stund) var ledigheden en smule under niveauet fra 2019 - fra før coronaen.  

Selv om ledigheden nu er faldende og lav, er der en række opmærksomhedspunkter, som Rådet vil adressere.  

Der er stadig 2.861 langtidsledige (juli 2021), som kan have brug for ekstra hjælp til at komme ind på 

arbejdsmarkedet. Der er forskelle i ledighedsniveauet mellem faggrupper. Akademiske a-kasser har gennem 

længere tid haft en stigende ledighed, og den er stadig forholdsvis høj. Byggefagenes A-kasser og 

sundhedsfaglige A-kasser har en meget lav ledighed. De 25-39 år har et højre ledighedsniveau end de øvrige 

aldersgrupper - med højest ledighed blandt de 25-29 årige. Der er forskel i ledighedsniveauet mellem 

kommunerne. Nogle har en meget lav ledighed, andre et mere moderat ledighedsniveau. Selv om udviklingen 

går i en positiv retning, er der stadig en række udfordringer relateret til de jobklare ledige.   
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Indsatser og prioriterede områder i forhold til mangel og tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft.   

Rådet har to overordnede tilgange i sit målrettede arbejde i tråd med strategien:  

1. Øge tilgang til arbejdsstyrken for personer med de rette kompetencer  

2. Styrke opkvalificering af ledige og beskæftigede målrettet virksomhedernes behov – helt aktuelt og på 

lidt længere sigt.  

Ad 1 Vedrørende øget tilgang. Der er en række indsatser, som Rådet støtter op om og arbejder efter: 

 En stor gruppe borgere er længere væk fra arbejdsmarkedet end de gennemsnitlige ledige, og de er 

dermed ”på kanten af arbejdsmarkedet”. Med en faldende ledighed og en del rekrutterings-udfordringer 

i virksomhederne kan der være nye muligheder for at få flere borgere i denne gruppe tættere på et job.  

 Borgere med handicap kan få en ny mulighed for et job. Både beskæftigelses- og uddannelsesfrekvens er 

uforholdsmæssig lav. Rådet har fokus på, at alle potentialer og kompetencer kommer jobrettet i spil. 

 Borger, der har udfordringer med at læse, skrive og regne, kan via målrettet opkvalificering bringes i job 

eller tættere på et job.  

 Integrationsborgere har en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet. Rådet støtter bl.a. øget brug af 

Integrationsgrunduddannelsen (IGU), og styrket danskundervisning, så alle kommer op på niveau 4.  

 De unge uden job eller uddannelse og unge med en gymnasial uddannelse men uden retning og job er 

en ekstra strukturel udfordring. Rådet arbejder for at støtte projekter, der adresserer problemet og 

bidrager til, at denne gruppe kommer tættere job eller uddannelse. Rådet støtter en differentieret 

strategi over for gruppen - herunder et ”job først” perspektiv som supplement til tidligere tiders fokus 

på ”uddannelse først” som en vej ind på arbejdsmarkedet. Unge med en gymnasial uddannelse udgør 

bl.a. et potentiale i forhold til manglen på faglært arbejdskraft.  

Ad 2 Vedrørende opkvalificering. Der er en række indsatser, som Rådet støtter op om og arbejder efter. 

Rådet arbejder for at løfte kompetenceniveauet jobrettet på det nordjyske arbejdsmarked via en bred 

tilgang til opkvalificering:  

 Rådet har særlig fokus på at arbejde videre med - og styrke den igangværende VEU-indsats i tråd med 

den seneste evaluerings anbefalinger. VEU-indsatsen bidrager via målrettet opkvalificering til, at 

afhjælpe mangel på kvalificeret arbejdskraft i de nordjyske virksomheder.  

 Positivlisten for den regionale uddannelsespulje tilpasses desuden til de nye rekrutteringsudfordringer, 

så ledige kan opkvalificeres målrettet mod områder med mangel og mange job. Det bidrager ligeledes til 

at reducere rekrutteringsudfordringerne.  

 Rådet støtter initiativer, der sigter mod at øge antallet af voksenlærlinge i de nordjyske virksomheder.  

 Rådet har særligt fokus på behov for opkvalificering relateret til grøn omstilling og digitalisering.  

 Rådet har ligeledes et fokus på fremtidige strukturelle udfordringer. Tendenserne på arbejdsmarkedet 

går i retning af et fremtidigt overskud af kortuddannet arbejdskraft, et underskud af faglært arbejdskraft 

og et overskud af visse typer af videregående arbejdskraft. Rådets fokus retter sig i denne forbindelse 

mod opkvalificering fra ufaglært til faglært, øget tilgang til de faglærte uddannelser, flere voksenlærlinge, 

en positivliste, der kan afhjælpe noget af den faglærte mangel, og støtte til projekter, der hjælper 

videregående uddannede i job.  

Der er både udfordringer med en høj og en lav ledighed. Rådet vil arbejde ud fra en differentieret og 

fokuseret indsats mod områder og brancher, hvor der er særlige behov og udfordringer, som kan 

adresseres via Rådets muligheder – herunder også i samarbejde med alle øvrige aktører på 

arbejdsmarkedet.  
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Denne strategi markerer, at Rådet skærper fokus på aktuelle brændpunkter.  

Der er nye udfordringer. Samtidig er der også nye potentialer og nye redskaber. Det gælder om at bruge 

rummet til blandt andet styrket jobrettet opkvalificering. Rådet forholder sig løbende til og agerer på den 

aktuelle situation. Ændringer på arbejdsmarkedet på bagkant af COVID-19 kalder således på nye tiltag. Rådet 

stiller løbende skarpt på de væsentligste ændringer og hensigtsmæssige tiltag.  

Rådet vil på baggrund af aktuelle udfordringer og potentialer handlingsrettet sætte yderligere ind på en 

række områder. Et udvalg af RAR Nordjyllands modelprojekter kan følges løbende opdateret her: 

https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-nordjylland/rar-nordjyllands-

arbejde-med-jobrettet-voksen-og-efteruddannelse/veu-modelprojekter-og-anden-indsats-rar-nordjylland/  

Rådets strategi er understøttet af et data, der belyser en række centrale udviklingstræk og udfordringer for 

det nordjyske arbejdsmarked, som er baggrund for Rådets strategi. Retning og tiltag vil løbende blive 

suppleret og kvalificeret i takt med aktuel udvikling i situationen på arbejdsmarkedet. Rådet har fastlagt fokus 

for denne strategi på sit strategiseminar i august 2021, og Rådet har godkendt strategien på det efterfølgende 

Rådsmøde den 29. september 2021. Rådet udarbejder på den baggrund et indsatsark over tilgang og 

relaterede konkrete aktiviteter, som Rådet arbejder efter Rådsperioden ud. Dette behandles på Rådsmødet 

den 25. november og lægges derefter på hjemmesiden sammen med strategien. 

https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-nordjylland/rar-nordjyllands-arbejde-med-jobrettet-voksen-og-efteruddannelse/veu-modelprojekter-og-anden-indsats-rar-nordjylland/
https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-nordjylland/rar-nordjyllands-arbejde-med-jobrettet-voksen-og-efteruddannelse/veu-modelprojekter-og-anden-indsats-rar-nordjylland/
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