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Oktober 2022 

Stigende beskæftigelse? – ja i nogle brancher og 
faldende i andre  

Vi har endnu ikke set fald i 
beskæftigelsen – tværtimod. Deri-
mod er ikke mindst energi-priser-
ne steget kraftigt, vi har forsy-
ningsproblemer og renten er stig-
ende.  

I Nationalbankens seneste prog-
nose er forventningen, at det går 
ud over beskæftigelsen. Ikke vold-
somt, men nogle brancher vil blive 
ramt og andre vil fortsat efter-
spørge nye medarbejdere.  

 Her bliver Job-VEU-modellens 
partsafklarede forløb igen værk-
tøjet, som skal hjælpe os, når 
ledige fra et område skal op-
kvalificeres til de mangelom-
råder, som stadig vil efterspørge 
kvalificeret arbejdskraft.  

Vi har indledt eftersynet af 
Rådets strategi for VEU-
indsatsen 

VEU-indsatsen skal være klar til at 
håndtere udfordringerne, når de 
viser sig. På det seneste møde i 
Rådet indledte vi med et tema-
oplæg om VEU-indsatsen, hvor vi 
har fokus på: 

 Bygge og anlæg

 Det offentlige område (SOSU)

 Digitalisering og automati-se-

ring (industrien)

 Energiområdet (olie-, gas- og

vindindustrien med særlig fo-

kus på den grønne omstilling)

Selv om bygge og anlæg 
ofte er en branche, som 
bliver ramt i en kon-
junkturnedgang, så er 
det samtidig en af de 
brancher, som vil mær-
ke efterspørgslen fra 
den grønne omstilling. 
Eks. udbygningen af 
fjernvarmenettet, in-
stallering af varme-
pumper og isolering af 
boliger. Hertil kommer 
efterspørgslen fra olie-, 
gas-, og vindindustrien.  

På side 2 kan I læse om et eksempel 
på opkvalificering af ledige til nyt 
job inden for svejsning, som er et af 
områderne med vækst. På samme 
måde vil ledige fra andre brancher 
med den rette opkvalificering have 
gode muligheder for at komme i 
job inden for SOSU og  det pæda-
gogiske område, hvor efterspørgs-
len pga. flere ældre og børn i be-
folkningen fortsat vil være stigen-
de.  

Den regionale uddannelses-
pulje er justeret 

 Puljen udgør en vigtig understøt-
ning af Job-VEU-forløbene og pr. 
1. okt. er den opdateret med kurser
inden for nye mangelområder, jf.
juni-versionen af Arbejdsmarkeds-
balencen.

Hvor vigtigt opkvalificering end 
kan være, så kan et brancheskift 
naturligvis også blot være et di-

rekte jobskifte - evt. med formid-
ling fra jobcenter eller a-kas-
se/faglig org.  

Møde med de sydjyske kom-
muner 

Den 30. august havde RAR-for-
mandskabet inviteret udvalgsfor-
mænd og -næstformænd fra kom-
munernes arbejdsmarkedsudvalg 
til møde om beskæftigelsesindsat-
sen. Det var et spændende møde, 
hvor både vi og deltagerne fik et 
godt indblik i, hvordan der 
arbejdes med beskæftigelsesind-
satsen, og hvordan der løbende 
afsøges nye veje i indsatsen. Der 
var enighed om værdien af 
erfaringsudveksling og deling af de 
gode eksempler på tværs af 
kommuner. 

Med venlig hilsen 

Marita Geinitz 

Formand for RAR Sydjylland 

Septemberl 2022    .
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Vi skal fri af afhængigheden af naturgas, 

og fjernvarme er en del af løsningen 

 Udbygning af  fjernvarmenettet er 
et vigtigt led i den grønne omstilling 
bort fra fossile brændstoffer, men 
krigen i Ukraine har gjort det 
endnu vigtigere at komme fri af 
afhængigheden af naturgas til 
opvarmning. Prisstigningen på na-
turgas er blevet en  tung økonomisk 
belastning for mange familier. Skift 
fra gas til fjernvarme er en af flere 
veje til lavere varmeudgifter, men 
det forudsætter en hurtig udbyg-
ning af fjernvarmenettet. 

Udbygningen af fjernvarme-
nettet er  i gang, men det forudsæt-
ter, at   virksomhederne  kan re-
kruttere den arbejdskraft  med de 
rette kvalifikationer, som skal til. 
Det er bl.a. svejsere, som behersker 
de svejseteknikker, der anvendes 
ved sammenføjning af fjernvar-
merørene.  

Mangel på svejsere er en 
barriere for en hurtig udbygning af 
fjernvarmenettet, og der er ikke 
mange at tage af. Ledigheden inden 
for Blik & Rør  samt Dansk Metal er 
på hhv. 1 pct. og 1,2 pct. i Syd-
jylland. 

Det besluttede Jørgen Jakobsen, 
Kredsformand i Blik & Rør, at gøre 
noget ved: 

”Vi fik henvendelser fra virksom-
heder, som manglede folk til 
fjernvarmearbejde, men vi har ikke 
nok ledige med de efterspurgte 
kvalifikationer. Derfor tog jeg kon-
takt til flere af virksomhederne, og 
de var med på at indgå i et 
rekrutterings- og opkvalificerings-
forløb. Vi fik sammen afklaret, hvad 
folk skal kunne for at klare jobbene 
i virksomhederne.” 

De næste trin var at få projektet 
udvidet med Dansk Metal og Tek-
niq. Projektet er bygget op efter Job-

VEU-modellen, hvor samarbejdet 
mellem arbejdsmarkedets parter er  
omdrejningspunktet for projektet. 
Efter kontakt til Jobcenter Esbjerg 
blev yderligere jobcentrene i  Varde, 
Vejen, Tønder og Billund tilknyttet, 
og via Green Skills/Rybners blev et 
forløb skruet sammen. Netop pga.  
den lave ledighed inden for Blik & 
Rør og Dansk Metal er samarbejdet 
med jobcentrene helt afgørende for 
rekruttering af ledige deltagere til 
projektet. Det er nu hensigten at 
udbyde forløbet til hele Sydjylland. 

Svejsere er også efterspurgte inden 
for industrien, og forløbet blev ud-
videt til svejsning til industri- og 
fjernvarmeområdet. I øjeblikket er 
der 6 virksomheder tilknyttet og 22 
deltagere skrevet op til forløbet, 
men Green Skills satser på at nå op 
på flere virksomheder og deltagere 
inden opstart den 24. oktober 2022. 

Inden start på forløbet gennem-
går de kommende deltagere et scree-
ningsforløb  for at sikre, at job som 
svejser er det rette valg. Herefter er 
de klar til fag som: 

 TIG svejsning af rør og plade

 Gas svejsning af rør

 Grundlæggende materialefor-

ståelse

 Persolig sikkerhed ved epoxy og

isocyanater

 Brandforanstaltninger ved 

gnistproducerende værktøj

 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved

svejsning og termisk skæring

 Førstehjælp og brandcertifikat.

Herudover er der indlagt en prak-
tikperiode, hvor de nye færdig-
heder kan afprøves i praksis. Efter 
52 dage sluttes af med en af-
gangsprøve og en matchdag med 
virksomhederne. 
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