
RAR Østjyllands prioritering af indsatser frem mod juni 2022  
På rådsmødet den 23. september drøftede RAR Østjylland med afsæt i udviklingen på det østjyske arbejdsmarked 

behovene for prioriteringer og indsatser i den resterende del af rådsperioden.  

RAR Østjylland vurderer, at den nuværende strategi giver et godt afsæt for indsatsen den resterende del af rådsperi-

oden. Denne fastholdes derfor i sin nuværende form – https://rar-bm.dk/media/9501/strategi-rar-oestjylland-

2019.pdf. Dog skal det præciseres, at afbøde-indsatsen målrettet virksomheder udfordret af Covid-19 udfases, og at 

indsatsen målrettes de aktuelle mangelsituationer på det østjyske arbejdsmarked og arbejdet med at tilvejebringe 

arbejdskraft til virksomhederne, bl.a. ved at få ledige rekrutteret og opkvalificeret til job.  

Rådet ønsker, at indsatsen særligt fokuserer på:  
 Hurtig hjælp til rekruttering, både den aktuelle brancherelaterede og den strukturelle mangel.  

 Flere ledige, herunder uddannelseshjælpsmodtagere, langtidsledige, borgere med handicap og udlændinge, skal 

ind på arbejdsmarkedet, hvor den aktuelle mangel giver nye muligheder.  

 Videreudvikling af samarbejdet med KKR og Regionen på ungeområdet, hvor der arbejdes videre i et politisk og 

et fagligt spor.  

 Ledige med manglende danskkundskaber – især EU-borgere. Opkvalificering mod jobs 

 Udvidelse af Job-VEU-modellen til flere målgrupper 

RAR Østjylland fremhæver desuden grøn omstilling og digitalisering som dagsordensættende konkurrencepara-

metre. Disse temaer bliver dermed også væsentlige elementer i Rådets indsats, jf. nedenstående beskrivelse af kon-

krete indsatser. 

Konkrete indsatser – herunder Job-VEU indsatser og modelprojekter der videreføres:  
Nedenstående indsatser udvikles og forankres i et tæt samspil med de relevante aktører i Østjylland, herunder virk-

somhederne, arbejdsmarkedets parter, jobcentrene, uddannelsesinstitutionerne og Erhvervshus Midtjylland. 

 Opkvalificering og rekruttering inden for mangelområder, hvor der udvikles forløb målrettet plast, fibertek-
nik, tagdækker, fugemontage, isolering i byggeriet samt hotel og restauration. 

 Projekter, der understøtter den grønne omstilling: 
 Grøn omstilling i byggeriet (igangsat 2021)  
 Fra HK til byggebranchen - grøn omstilling stiller krav til dokumentation mv. (brancheskifte) 
 Opkvalificering af ejendoms- og tilsynsfunktionær (grønne tiltag og bæredygtighed) 
 Udvikling af initiativer i samspil med de østjyske havne 

 Digitalt modelprojekt inden for lager – og logistik (Horsens-klyngen).  

 Fra ufaglært til faglært på industriens område, herunder 
 Opkvalificering og rekruttering af medarbejdere på CNC-området 
 Nye industrioperatør-forløb  

 Samarbejde på ungeområdet i henholdsvis et politisk og fagligt spor. Understøtte kommuner og øvrige aktø-
rer med viden om gode praksiseksempler der virker ift. at bringe unge tættere på uddannelse og job.  

 Nye initiativer på velfærdsområdet, herunder ’fremtidens SOSU-medarbejder’ og rekruttering og fasthol-
delse for velfærdsprofessioner som pædagog mv.  

 Samspil med konsortiet bag Det Midtjyske Vækstteam vedr. udmøntning af de regionale anbefalinger, bl.a. 
inden for vandteknologi.  

 Opsøgende indsats blandt virksomhederne med henblik på at afdække udfordringer og behov i forhold til 
materialemangel.  

Rådet vil desuden have fokus på at vidensdele om vellykkede indsatser gennem webinarer og nyhedshistorier, 
ligesom Rådet bidrager til at skabe et fælles østjysk virkelighedsbillede baseret på nyeste tal og viden.  
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