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Strategi- og handleplanen for 2018 skal sikre, at 
virksomhederne i Sydjylland fortsat kan få den 
kvalificerede arbejdskraft, de har behov for  

	
	 	

1

Tirsdag d. 6. februar 2018 afviklede 
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd 
sit årlige strategiseminar og lagde 
skinnerne for Rådets 2018 Strategi- 
og handlingsplan. Planen blev 
senere godkendt på rådsmødet d. 19. 
marts, og den har fortsat fokus på at 
forebygge mangel på kvalificeret 
arbejdskraft. 

Rådets fornemste opgave er fortsat at 
have fingeren på pulsen og sikre en 
målrettet opkvalificering af arbejds-
styrken, så alle virksomheder i Sydjylland 
kan få den kvalificerede arbejdskraft, de 
har behov for. Matchet mellem kompe-
tenceefterspørgslen i virksomhederne og 
udbuddet af uddannelser skal vi således 
gøre endnu skarpere, og så skal vi have 
endnu flere, af dem der står på kanten af 
arbejdsmarkedet med i kampen. Alle, der 
kan og vil bidrage, skal have muligheden 
for at blive en del af arbejdsstyrken.   
 
Rådets opgave er både udfordrende og 
kompleks, og for at kunne lykkes med 
den, har vi brug for et bredt samarbejde 
med alle, der har indflydelse på det syd-
jyske arbejdsmarked. Det sætter vi ekstra 
fokus på i vores kommende RAR-model 
for koordineringen af aktørsamarbejdet, 
som du også kan læse mere om her i  
nyhedsbrevet.  

I det følgende har vi samlet de tre 
hovedpunkter i strategi- og handle-
planen. Planen kan hentes i sin fulde 
længde på: https://rar-
bm.dk/media/6799/strategi-og-
handleplan-2018-rar-sydjylland.pdf 

Med venlig hilsen 
Jens Gaarde Gad,  
Formand RAR Sydjylland 
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1. Målrettet opkvalificering  
For at sikre bedre match mellem virk-
somhedernes efterspørgsel og lediges / 
beskæftigedes kompetencer vil RAR Syd-
jylland:  

• Formidle viden om de forskellige ord-
ninger til opkvalificering og uddannelse 
til øvrige aktører via Rådets 
hjemmeside, konferencer/seminarer og 
dialog med de kommunale beskæftigel-
sesudvalg.  

• Bidrage med viden om kompetence-
efterspørgslen og opfølgning på brug af 
positivlisten for den regionale uddan-
nelsespulje. 
 

• I tæt samarbejde med de øvrige aktører 
på arbejdsmarkedet påtage sig den nye 
RAR-opgave med at styrke koordi-
nering af uddannelsesudbud og 
efterspørgsel og sikre et bedre match på 
arbejdsmarkedet. 

• Fortsat bakke op om initiativer, der får 
flere unge til at gennemføre en 
erhvervsuddannelse. Fx i regi af 
Vækstforum/Region Syddanmark, men 
også via understøtning af vejlednings-
indsatsen i jobcentre og uddannelsesin-
stitutioner med viden om de erhvervs-
uddannelser, der især er mangel på.  

2. Forebyggelse og afhjælpning  
af mangelområder 
Det skal være let for virksomheder i Syd-
jylland at tiltrække kvalificeret dansk ar-
bejdskraft. Derfor vil RAR Sydjylland:  

• Drøfte mangel- og rekrutteringssitua-
tionen på alle møder i Rådet.  

• Formidle viden om rekrutteringssitua-
tionen til øvrige aktører via anvendelse 
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af Rådets hjemmeside, nyhedsbrevet, 
beskæftigelseskonferencen og ved 
henvendelse til de kommunale 
beskæftigelsesudvalg. 

• Målrette den regionale uddannelses-
pulje så den understøtter forebyggelse 
af mangelproblemer. 

• Opfordre arbejdsgivere og lønmod-
tagere til at øge indsatsen i forhold til  
opkvalificering, og opfordre arbejds-
givere til at synliggøre deres jobopslag. 

• Fremme konkrete initiativer til fore-
byggelse af mangel- og paradoks-
problemer. Fx via CV-gennemgang og 
opkvalificeringsprojekter i samarbejde 
med jobcentre og uddannelses-
institutioner. 

• Koordinere inden for udvalgte  
områder for at sikre et bedre match 
mellem udbuddet af voksen- og  
efteruddannelse og arbejdsmarkedets 
kompetencebehov. 

3. Ressourcer på kanten af  
arbejdsmarkedet  
Alle, der kan, skal have muligheden for 
at bidrage. Derfor vil RAR Sydjylland:  

• Følge løbende op på indsatsen for  
udsatte borgere. 

• Formidle gode eksempler på initia-
tiver. Herunder indsatser baseret på 
ressourcetilgangen – ikke borgernes 
mangler, men hvad de faktisk kan. 

• Fremskaffe og formidle viden om veje 
til job for personer med handicap – 
eksempelvis om adgang til hjælpe-
midler og kompenserende ordninger. 

https://rar-bm.dk/media/6799/strategi-og-handleplan-2018-rar-sydjylland.pdf
https://rar-bm.dk/media/6799/strategi-og-handleplan-2018-rar-sydjylland.pdf
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Udvikling af ny RAR-model for aktørsamarbejdet 
skal styrke den altafgørende koordinering 
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Med så mange spillere på banen, der 
hver især har forskellige behov og 
kompetencer, er god koordinering 
den helt afgørende brik for succes 
med indsatsen. Derfor er rådet i gang 
med at udvikle og implementere en 
RAR-model Sydjylland for 
koordineringen af aktørsamarbejdet 
på voksen-, efter- og videreuddan-
nelsesområdet. Formand Jens Gaarde 
Gad forklarer:   

Vi arbejder allerede godt sammen med 
aktørerne på beskæftigelsesområdet, 
men hvis vi skal lykkes med indsatsen, 
er vi nødt til udvikle og styrke samar-
bejdet endnu mere.  

Tag fx samordning og koordinering af 
virksomheder, jobcentre og a-kassers 
kursusønsker, så der i højere grad kan 
oprettes og gennemføres hold for ledi-
ge og beskæftigede inden for områder, 
hvor det kan være en udfordring at få 
samlet kursusdeltagere nok. For at 
lykkes med den “øvelse”, skal samar-
bejdsprocedurer og kommunikation 
mellem virksomhed, uddannelsesinsti-
tution og jobcenter eller a-kasse køre 
på skinner.  
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Vær med til at styrke samarbejdet 
Har du input til udviklingen af RAR-
modellen for aktørsamarbejdet, er du 
velkommen til at skrive til: 
 
Jens Gaarde Gad  
Formand for RAR Sydjylland 
 
E-mail: j.gad@danfoss.com  
Telefon: 2944 9868 
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Det er netop den smidighed og fleksi-
bilitet, vi vil prøve at forfølge i udvik-
lingen og udmøntningen af RAR-
modellen for Sydjylland. 

Derudover skal den nye RAR-model 
også sikre større overblik over, hvilke 
kompetencer der efterspørges af virk-
somhederne, og hvordan de løbende 
ændrer sig som følge af eksempelvis 
den teknologiske udvikling i form af 
Industri 4.0. Den viden skal vi herefter 
bruge til at påvirke udbuddet af 
uddannelser og kurser. 

Vi vil fortsat arbejde for fremme af 
opkvalificering af beskæftigede og for, 
at flere unge gennemfører en 
erhvervsuddannelse. Det vil vi eks. 
gøre i samarbejde med Region Syd-
danmark og Vækstforum, men også 
via understøtning af vejledningsind-
satsen med viden om de erhvervs-
uddannelser, der især er mangel på.  

Sidst men ikke mindst er det vigtigt 
for os, at RAR-modellen er fleksibel, 
og at døren altid står åben for nye  
samarbejdspartnere.  
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Derfor prioriterer vi også at øge syn-
ligheden af vores arbejde gennem en 
aktiv pr-indsats, beskæftigelseskonfe-
rencen og det nyhedsbrev, du sidder 
med nu. 

Jeg glæder mig til, at vi i de kommende 
måneder kan samle alle visionerne og 
trådene i en ny RAR-model.  

Arbejdsmarkedskontor Syd har netop 
ansat VEU-koordinatorer, og uddan-
nelsesinstitutioner, der udbyder 
voksen-, efter- og videreuddannelse, 
kan forvente besøg fra Arbejds- 
markedskontoret i den kommende tid 
med henblik på dialog om samarbejde 
og koordination. 
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Ny positivliste: Endnu skarpere fokus på 
kurser, der flytter ledige i job  
 

1

De regionale uddannelsespuljer giver 
jobcentrene en højere refusion på kor-
tere, erhvervsrettede uddannelsesfor-
løb til dagpengemodtagere inden for 
udvalgte områder, hvor der forventes 
jobåbninger inden for de næste 6 
måneder. Positivlisten gælder fra d. 1. 
april 2018 til d. 30. september 2018. 

På rådsmødet i februar besluttede 
RAR Sydjylland sig for en liste over 
stillingsbetegnelser med mangel på  
arbejdskraft eller særlige forvent-
ninger om jobåbninger inden for de 
næste 6 måneder. Udgangspunktet for 
udvælgelsen var arbejdsmarkedsba-
lancens kategorier for mangelområder, 
indmeldinger fra Region Syddanmark 
samt observerede mangelområder fra 
de Sydjyllandske jobcentre og RAR 
Sydjyllands baggrundsgrupper. 

Efterfølgende gennemførte sekreta-
riatet en høring af Rådets liste hos job-
centre, a-kasser og VEU/uddannelses-
institutioner for at få forslag til 
konkrete uddannelsesforløb, der er  
relevante for stillingsbetegnelserne på 
listen. 
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571 godkendte forløb 
Fra høringsrunden har sekretariatet nu 
bearbejdet den store mængde forslag 
til en samlet liste med i alt 571 forløb 
fordelt på 14 erhvervsområder (forrige 
liste indeholdt 585 forløb på 16 
erhvervsområder).  

I udvælgelsen har sekretariatet foku-
seret på kurser, der mere direkte kan 
hjælpe med at flytte ledige i job inden 
for mangelområderne. Kurser i almene 
færdigheder (office, regning, dansk 
som andetsprog mv.) og erhvervs-
afklarende / introducerende kurser (fx 
individuel kompetencevurdering i 
AMU) har således ikke fået plads på 
listen, da de ikke i sig selv har en synlig 
jobeffekt.  

Du kan hente den samlede liste her: 
https://www.rar-bm.dk/rar-sydjylland 

 

 

 
Positivlisten  
 
Erhvervsgruppe  Antal kurser 
 
Akademisk arbejde  1 
Bygge og anlæg   138 
Hotel, restaurant, køkken, kantine 3 
Industriel produktion  90 
It og teleteknik   55 
Jern, metal og auto  100 
Kontor, administration, regnskab,  
finans    46 
Landbrug, skovbrug, gartneri,  
fiskeri og dyrepleje  36 
Pædagogisk, socialt og kirkeligt  
arbejde    6 
Rengøring, ejendomsservice, 
renovation    11 
Salg, indkøb og markedsføring 7 
Sundhed, omsorg og personlig pleje 25 
Transport, post, lager- og maskin- 
førerarbejde   50 
Undervisning og vejledning 3 
  
Samlet   571 
 
 
Positivlisten gælder fra d. 1. april 
2018 til d. 30. september 2018.  
 
Du kan hente den samlede liste  her:  
www.rar-bm.dk/rar-Sydjylland 
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Links – hvis du vil læse mere om: 
 
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland 
https://rar-bm.dk/rar-Sydjylland/ 
 
Mangelinitiativer for RAR Sydjylland 
https://rar-bm.dk/rar-Sydjylland/beskaeftigelsespolitik/indsats-mod-mangel-paa-arbejdskraft/ 
 
Den regionale positivliste 
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/beskaeftigelsespolitik/positivliste-for-regional-uddannelsespulje/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


