
Uddrag af prioriterede tiltag i tråd med RAR Nordjyllands tilrettede strategi, som er godkendt 

af Rådet den 29. september 2021 og efterfølgende lagt på Rådets hjemmeside. 

RAR Nordjyllands prioritering af indsatser frem mod juni 2022  

Med lav nordjysk ledighed og høj beskæftigelse er RAR Nordjylland særligt fokuseret 

på at bidrage til at afhjælpe og imødegå mangelsituationer - og på at tilvejebringe 

kvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft til virksomhederne (Job-VEU-indsatsen). I 

dette arbejde ønsker Rådet at få flere kvalificeret til arbejdsstyrken og at bidrage til at 

flere ledige får et job.  

Rådet ønsker, at indsatsen særligt fokuserer på: 

Rådet ønsker at styrke rekrutteringsindsatsen - særligt på områder med mangel på arbejdskraft. Grøn 

omstilling og digitalisering er vigtige konkurrenceparametre for de nordjyske virksomheder, og indgår som 

et specifikt fokus i Rådets indsats.  

Rådets indsats for sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne bevæger sig i to spor. Det handler for det 

første om at udvide arbejdsstyrken, hvor eksempelvis unge uden uddannelse og job, langtidsledige, borgere 

med handicap og udlændinge er ressourcer. Disse grupper skal hjælpes på vej gennem en koordineret 

indsats, der bidrager til individuel afklaring, opkvalificering og job. Indsatsen handler for det andet om at 

sikre opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere, så de står bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked. 

Indsatserne skal blandt andet sikre opkvalificering fra ufaglært til faglært, understøtte brancheskifte til 

mangelområder og opkvalificere i forhold til de behov, som den grønne omstilling og digitaliseringen stiller.  

Konkrete indsatser – herunder Job-VEU indsatser og modelprojekter der videreføres:  

Indsatserne udvikles og forankres i et samspil med relevante aktører - herunder virksomhederne, 

arbejdsmarkedets parter, jobcentrene, uddannelsesinstitutionerne og Erhvervshus Nordjylland. 

JobVEU-indsatser målrettet beskæftigede:  

 Samlet koncept for opkvalificering inden for hotel og restauration,  

 Digitale kompetencer inden for detailområdet.  

 Opkvalificering på CNC-området.  

 Bæredygtighed i byggeriet.  

Målrettet ledige: 

 Opkvalificering og rekruttering inden for mangelområder, hvor der udvikles forløb målrettet CNC, plast, 

gulvlægger, tagdækker, fugemontage, isolering i byggeriet samt hotel og restauration (aktuelt: 

medarbejdere til julefrokostsæsonen) 

 Fremtidens SOSU-medarbejder.  

Nye satsninger:  

 Nordjyske havne som katalysator i grøn omstilling 

 Fokus på lagring af vedvarende energi – eksempelvis brint-teknologi (Det Nordjyske Vækstteams 

anbefalinger) 

 Træindustrien: afdækning af mangel på arbejdskraft og mulig indsats.  

Rådet vil fortsat arbejde med at styrke videndeling om gode indsatser og samarbejder - blandt andet 

gennem webinarer og nyhedshistorier.  

Mere om Rådets strategi: 

 https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/om-rar-nordjylland/strategi-og-fokusomraader/  

Ovenstående indsatsoverblik er tiltrådt af RAR Nordjylland den 25. november 2021 
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