
Prioriterede tiltag i 2023 i tråd med RAR Nordjyllands overordnede strategi - tiltrådt 25.01-2023 

RAR Nordjyllands Indsatsark 2023 - prioritering af fokus og indsats  

Rådets indsats skal styrke balancen på arbejdsmarkedet. Rådet kalder til tæt samspil om 

de rigtige løsninger for Nordjylland. Med fælles fokus og indsats er det realistisk at 

tilvejebringe kvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft til private og offentlige 

arbejdsgivere. Indsatsen skal kvalificere endnu flere til arbejdsstyrken og hjælpe flere - 

også udfordrede - ledige i job. 

Arbejdsmarkedet vil forventeligt være omskifteligt i 2023. Rådet vil styrke overvågning 

med dobbelt fokus i en tid med både rekrutteringsudfordringer og potentielt konjunkturomsving og stigende 

ledighed. Arbejdet med rekruttering og opkvalificering vil favne mangelindsats - der hvor der er gang i hjulene 

- og afbødetiltag til det udfordrede arbejdsmarked. Rådet bruger VEU-redskabet til fastholdelse og til at flytte 

arbejdskraft derhen, hvor der er brug for det. 

Indsatsen rettes særligt mod områder med mangel på arbejdskraft. Det handler 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 koordineret indsats, der bidrager til 

individuel afklaring, opkvalificering og job. 

Det handler også om at opkvalificere medarbejdere og ledige, så de står bedre rustet til fremtidens 

arbejdsmarked. Indsatser skal sikre opkvalificering fra ufaglært til faglært, understøtte brancheskifte til 

mangelområder og opkvalificere mod behov, som den grønne omstilling og digitaliseringen stiller. 

Konkrete indsatser – herunder eksempler på Job-VEU indsatser og projekter - i 2023: 

Initiativer mod på mangel på arbejdskraft: 

 Kvalificeret arbejdskraft til private og offentlige virksomheder. Eksempel på særligt fokus i 2023: 

rekrutterings- og kompetenceudfordringer på velfærdsområdet - herunder pædagoger/pædagogiske 

assistenter / sundhedspersonale. 

 Direkte kontakt til virksomheder, der har større rekrutteringsopgaver eller større varslingssager. 

 Oplys arbejdsgivere/aktører om mulighederne for hjælp til rekruttering, opkvalificering og brancheskift. 

 Styrket indsats for opkvalificering af beskæftigede - eksempelvis ved grøn omstilling og digitalisering. 

Eksempler på JobVEU-indsatser (privat og offentlig):   

 Grøn omstilling/bæredygtighed i byggeriet. SOSU-området. Pædagog-området. Anlæg (det grønne 

område). Projekter: CNC, Kabelmontør, Struktør, Fjernvarme rørmontør. Elektonik-fagtekniker. 

Yderligere initiativer, der skal styrke tilgang til arbejdstyrken:  

 Synliggør/markedsfør: Gode job- og relaterede uddannelsesmuligheder inden for brancher med mangel 

på arbejdskraft - eksempelvis inden for faglærte områder. 

 Fokus på at understøtte: Skift fra deltid til fuldtid. Kombinationsjob med videre. 

 Fokus på at afdække: Hvem er de ledige? Hvor er behovene – herunder for opkvalificering? 

 Fokus på at afdække: Årsager til frafald på erhvervsuddannelser. 

 Unge uden job og uddannelse: Afdækning af udfordring, potentiale og indsatser. Fælles projekt/indsats 

på tværs af RAR, Region og kommuner med flere. Inddragelse af midtjysk RAR-erfaring. 

Eksempler på særlige samarbejder og arrangementer:  

 Det Kompetente Nordjylland - indsatser og prioriteringer i 2023.  

 Karriere Bootcamp for dimittender og nordjyske virksomheder. 

Indsatsark 2023 supplerer Rådets overordnede strategi frem mod 2026, som findes her:  
https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/om-rar-nordjylland/strategi-og-fokusomraader/  

 

P rioriterede tiltag i 2023   i tråd med RAR Nordjyllands  overordnede  strategi  - tiltrådt 25 . 01-2023.

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

	RAR Nordjyllands Indsatsark 2023 - prioritering af fokus og indsats
	Konkrete indsatser – herunder eksempler på Job-VEU indsatser og projekter - i 2023:
	Initiativer mod på mangel på arbejdskraft:
	Eksempler på JobVEU-indsatser (privat og offentlig):
	Yderligere initiativer, der skal styrke tilgang til arbejdstyrken:
	Eksempler på særlige samarbejder og arrangementer:



