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Opkvalificering kan blive trumfkortet, der løser to udfordringer i et hug 
 
Mange virksomheder mangler arbejdskraft og står med ubesatte stillinger. Samtidig er der 
flere ledige, som står uden job. Ny pulje på 37 mio. kr. skal støtte opkvalificering af ledige 
til job, som er svære at besætte. Puljen er en del af Trepartsaftalens hensigt om at sikre 
virksomheder tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele landet  
 
Fyn opkvalificerer jobrettet 
Syv fynske jobcentre deltager lige nu i en kampagne under sloganet: ”Få de bedste kort på 
hånden - brug Jopkvalificering”. Alle fynske kommuner har fået en invitation til at være 
med i kampagnen.  
 
Både små, mellemstore og større virksomheder med medarbejdere inden for mangelområ-
derne, får tilbud om besøg af en virksomhedskonsulent. Formålet med kampagnen er pri-
mært at informere om de nye opkvalificeringsmuligheder. Men det handler lige så meget 
om at komme i dialog med virksomhederne omkring deres rekrutteringsbehov – både her 
og nu og på sigt.  
 
Den foreløbige melding fra jobcentrenes virksomhedskonsulenter er, at de oplever en po-
sitiv dialog med virksomhederne om rekrutteringsværktøjerne. En sidegevinst er, at de 
samtidig løser andre behov, fx rekruttering til ordinære job, lærlinge og virksomhedsprak-
tikker.  
 
Kampagnen består af opsøgende dialog/mødebooking med relevante virksomheder. Her 
forventes dialog med – og udsendelse af informationsmaterialer til over 1.200 virksomhe-
der samt møder med 240 virksomheder. Der er produceret info-materialer til både virk-
somheder, ledige og jobcentre.  
 
Gratis og fleksibel opkvalificering 
Med den nye pulje bliver det lettere at opkvalificere ledige til konkrete jobfunktioner i bran-
cher, der mangler arbejdskraft – også inden ansættelsen, så medarbejderen er klar fra dag 
1. Et enkelt kursus eller certifikat kan være den afgørende forskel på job eller ledighed for 
den ledige, og på en kvalificeret medarbejder eller ubesat stilling for virksomheden. Det er 
et krav, at det skal være opkvalificering til job inden for regionens mangelområder.  
 
”Vi håber med kampagnen at få sat fokus på opkvalificering kan være med til at løse re-
krutteringsudfordringerne inden for mangelområderne, men erkender også, at der nok lige 
vil gå lidt tid, inden den nye pulje til opkvalificering bliver kendt af virksomhederne. Det er 
en attraktiv ordning, da virksomhederne får en ny medarbejder, som er kvalificeret til at va-
retage de ønskede jobfunktioner fra første dag. Og det helt uden at skulle have penge op 
af lommen til opkvalificering, siger Erling M. Nielsen, formand for Det Regionale Arbejds-
markedsråd (RAR) for Fyn. 
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”Vi har faldende ledighed inden for en række brancher, og vi ser mange virksomheder, der 
har problemer med at rekruttere bestemte faggrupper. Fx har vi virksomheder, der ikke 
kan få kokke, entreprenører, maskinmekanikere, social- og sundhedsassistenter, program-
mører, systemudviklere og ingeniører,” konstaterer Erling M. Nielsen, der er Product Ma-
nager i H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S. 
 
”Prognoserne for beskæftigelsen viser, at mangelproblemerne ikke bliver mindre i de kom-
mende år. Vi står med en gruppe ledige, som ofte ikke helt har de kvalifikationer, som virk-
somhederne efterspørger. Med opkvalificeringsjob kan vi give den ledige en opkvalifice-
ring, der gør den ledige interessant for virksomhederne, som mangler arbejdskraft. Vi støt-
ter alle initiativer, der gøres for at forbedre mangelsituationen. Både på den korte og på 
den lange bane,” understreger RAR-formanden.  
 
”Hvis virksomhederne skal vækste, har de brug for kvalificeret arbejdskraft. Vi har derfor 
forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst som højeste prioritet. 
RAR Fyn ønsker at fremme projekter, hvor ledige matches med konkrete virksomheder og 
efter behov tilbydes målrettet opkvalificering – hvad enten det er inden for servicefag, ro-
botteknologi eller bygge og anlæg. Vi kan derfor varmt anbefale opkvalificeringsjob som et 
nyttigt redskab, der kan være med til at forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft – 
både til gavn for virksomhederne, borgerne og samfundet,” fastslår formanden for RAR 
Fyn, Erling M. Nielsen.  
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