
RAR Vestjyllands prioritering af indsatser frem mod juni 2022  

 
På strategiseminar den 28. september 2021 drøftede RAR Vestjylland med afsæt i udviklingen på det vestjyske 

arbejdsmarked behovene for prioriteringer og indsatser i den resterende del af rådsperioden. Rådet vurderer, 

at den nuværende strategi giver et godt afsæt for indsatsen den resterede del af rådsperioden. Den 

nuværende strategi kan ses her: https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/om-rar-vestjylland/strategi-og-

fokusomraader/  

 

Rådet ønsker i den resterende del af rådsperioden at styrke og understøtte udviklingen inden for 

bæredygtighed og digitalisering. Desuden er Rådet optagede af den aktuelle arbejdsmarkedssituation, hvor 

mange virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft og ledigheden er lav. Indsatsen med at skaffe 

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

job, bliver ligeledes central. 

 
Konkrete indsatser – herunder Job-VEU indsatser og modelprojekter der videreføres:  
Rådet prioriterer med det afsæt følgende initiativer er: 

1. Rekruttering og opkvalificering (JobVEU):  

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

fiberteknik, tagdækker, fugemontage, isolering i byggeriet samt hotel og restauration. 

2. Styrkelse af samarbejdet med Erhvervshus Midtjylland (EHM) om SMV-indsatser: 

Inden for relevante brancheområder skal der i samspil med EHM koordineres virksomhedstilbud, der 

understøtter virksomhederne i relation til den strategiske udvikling såvel som kompetenceudvikling. Det 

bliver konkret inden for ”Grøn omstilling i Bygge & anlæg” (igangsat 2021) og ”Digitalisering inden for 

detail og turisme”. 

3. Pilotprojekt (modelprojekt) inden for digitalisering:  

Rådet igangsætter et forsøgsprojekt, hvor parter samles om et kompetenceforløb, hvor digitalisering 

gennemtænkes fra starten.  

4. Styrket dialog med virksomhederne om digitalisering og grøn omstilling: 

Det er ønsket, at JobVEU-koordinatorerne (og øvrige aktører inden for uddannelse, beskæftigelse og 

erhvervsfremme) i den opsøgende dialog med virksomhederne har fokus på at afklare behovene for 

kompetenceudvikling inden for områderne. Det videre arbejde drøftes med de øvrige aktører, 

eksempelvis i regi af ”Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi MEA).  

5. Videreudvikling af Rådets webinarkoncept: 

RAR Vestjylland har i forbindelse med Covid-19 gjort sig gode erfaringer med at gennemføre webinarer 

– målrettet dels aktører i beskæftigelsesindsatsen og dels vestjyske virksomheder. Rådet ønsker at bygge 

videre på disse erfaringer, hvor Rådet holder samarbejdspartnere orienterede om arbejdsmarkedet og i 

højere grad kommunikerer direkte til de virksomheder, der mangler arbejdskraft eller kompetencer.   

6. Positivlisten: 

I udarbejdelsen af positivlisten skal i særlig grad afsøges kompetencebehov inden for digitalisering og 

grøn omstilling.  

7. Virksomhedernes afledte udfordringer som følge af materialemangel:  

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

til materialemangel samt muligheder for opkvalificering af arbejdsstyrken.  

 

RAR Vestjylland vil videre prioritere indsatsen med at opsøge og videndele de gode historier, der kan 

inspirere virksomheder og beskæftigelsessystemet. Rådet vil i særlig grad have fokus på cases, der tager 

afsæt i virksomheders transformation inden for bæredygtighed og digitalisering.  

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


 

Indsatsområde Aktiviteter 

Rekruttering og opkvalificering (JobVEU) - Rådet fortsætter med at understøtte at virksomheder har 
tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft gennem 
jobVEU‐indsatsen. Dette sker samtidigt med et vedvarende fokus 
på grøn omstilling og digitalisering. 

Styrkelse af samarbejdet med 
Erhvervshus Midtjylland (EHM) om 
SMV-indsatser 

- JobVEU-indsatsen vil indgå som et understøttende element i EHMs 
indsatser for SMV grøn og SMV Digital om kompetenceudvikling. 

- JobVEU konsulenterne er medvirkende i webinarrække og 
individuelle forløb med virksomheder inden for service og med 
henblik på arbejdskraft og opkvalificering.  

Pilotprojekt inden for digitalisering - Rådet i vil i dialogen med samarbejdspartnere og i den opsøgende 
virksomhedsindsats, afdække behov for igangsættelse af et 
pilotprojekt inden for kompetenceudvikling i digitalisering. 

Styrket dialog med virksomhederne om 
digitalisering og grøn omstilling  

- I den opsøgende virksomhedsindsats, vil JobVEU-koordinationerne i 
sambesøg med relevante aktører, afsøge kompetencebehovene 
inden for grøn omstilling og digitalisering. 

- Der er planlagt intern kompetenceudvikling mhp. 
kapacitetsopbygning for at sikre den rette dialog med 
virksomhederne.  

Videreudvikling af Rådets 
webinarkoncept 

- Webinarerne holdes ad-hoc efter behov, når der er ny og relevant 
viden om projekter. Rådet ønsker at styrke den digitale 
videndelingsplatform. Rådet vil sigte efter at holde webinarer om 
succesfulde indsatser om kompetenceudviklingen inden for grøn 
omstilling og digitalisering. 

Positivlisten målrettes 
kompetencebehov inden for grøn 
omstilling og digitalisering 

- I samarbejde med dialoggruppen afdækkes kompetencebehov 
inden for grøn omstilling og digitalisering for de udpegede 
stillingsbetegnelser som er i mangel.  

- I høringen lægges der vægt på de to områder, sådan at de 
høringsparterne har mulighed for at indmelde kurser inden for 
områderne. 

Virksomhedernes afledte udfordringer 
som følge af materialemangel 

- Den aktuelle mangel på materialer kan medføre produktions- og 
vækstbegrænsninger for virksomhederne. Rådet er i proces med en 
opsøgende indsats overfor virksomheder med denne udfordring, 
hvor der tilbydes assistance ift. opkvalificering og rekruttering 
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