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Stigende beskæftigelse og faldende ledighed øger 
RARs fokus på at undgå mangel på kvalifikationer! 
 

 
RAR Sydjyllands Beskæftigelseskonference, 12. sept. 2018. På konferencen fik vi vist 
nogle gode eksempler på forskellige typer indsatser inden for VEU-området – Det er 
den vej, vi skal videre ad. 

 

 
  

Det sydjyske arbejdsmarked er 
fortsat i fremgang, men andelen 
af forgæves rekrutteringer i Syd-
jylland er uændret på 0,5 pct. 
 
Det virker, det vi gør 
Det seneste år har RAR Sydjylland 
opfordret kommunerne til i deres 
planlægning at indarbejde strate-
gier for opkvalificering af ledige. 
Det glæder mig derfor, at vi i dag 
ser en række målrettede indsatser 
udført i jobcentre, a-kasser og i 
nært samarbejde med virksomhe-
der og uddannelsesinstitutioner.  

Det er netop denne type indsatser, 
som RAR Sydjylland bakker op 
om, og som vi understøtter med 
den regionale positivliste og ikke 
mindst med VEU-indsatsen. Tilsy-
neladende har vi i fællesskab for-
mået at håndtere mangelproble-
merne. 

Derudover er vi via RARs mangel-
udvalg gået i dybden med para-
doksområderne tjener og rengø-
ring. Her i efteråret fortsætter vi 
med paradoksproblemerne i land-
bruget.  

Rådet sætter nu turbo på VEU-
indsatsen. Det gør vi bl.a. med op-
start af opkvalificeringsforløb in-
den for social- og sundhedsområ-
det. 

Det er i øvrigt opmuntrende, at vi i 
STARs rekrutteringssurvey kan læ-

se, at en større andel af virksomhe-
der, der oplever forgæves rekrutte-
ringer, benytter sig af jobcentrenes 
og a-kassers tilbud om rekrutte-
ringsservice, herunder jobnet. Det 
har vi i RAR Sydjylland opfordret 
til. For synlige jobopslag gør det 
betydeligt nemmere at sætte ind 
med eksempelvis rekrutterings- og 
opkvalificeringsforløb. 

I denne udgave af RAR Sydjyllands 
nyhedsbrev sætter vi netop fokus 
på jobcentrenes arbejde med den 
målrettede indsats.  

I den første artikel fortæller Vejen 
Kommune, hvordan de har opbyg-
get deres vejledning af ledige til 
uddannelse med inspiration fra Es-
bjerg og Fredericia.  

Herefter er der fokus på Jobser-
vice Danmark, som er et andet 
vigtigt redskab. Jobservice Dan-
mark støtter i samarbejde med 
jobcentrene op om en koordineret 
indsats på tværs af kommuner i 
hele landet.  

Med venlig hilsen 

Marita Geinitz, 
Formand for Det Regionale Ar-
bejdsmarkedsråd Sydjylland 

 

 

Læs mere om rekrutte-
ringsrapporten her 

Læs om RAR Sydjyllands 
arbejde ved at klikke her 

 

https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/rekrutteringssurveys/
https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/rekrutteringssurveys/
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/
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Kommunerne 
i Sydjylland 
har øget fokus 
på vejledning 
af ledige til 
uddannelse 
 
De sydjyske kommuner ansætter i 
stigende grad vejledere med fokus 
på vejledning af ledige mod ud-
dannelse. I Vejen har man med in-
spiration fra andre sydjyske kom-
muner sammensat en vejlednings-
indsats med særligt fokus på øko-
nomisk vejledning til uddannelses-
forløb for ledige. 
 

Vejen Kommune er en af de 
kommuner, der har øget fokus på 
uddannelse og vejledning. Ifølge 
chefkonsulent Steen Aldenborg 
er det en naturlig konsekvens af 
beskæftigelsesreformen, at man i 
jobcentrene har øget fokus på 
uddannelse. Vejledningsindsat-
sen er dog ikke kommet af sig 
selv, hvor inspiration fra andre 
kommuner har været en vigtig 
faktor for at komme i gang. 
 
 ”Vi kunne se på tallene*, at Es-
bjerg og Fredericia gjorde noget 
rigtigt – På denne baggrund har 
vi stykket en vejledningsindsats 
sammen for borgerne i Vejen 
Kommune, som vi fandt mest 
hensigtsmæssig og som vi også 
kan se, at vi kan lykkes med” ud-
dyber Steen Aldenborg. 
 
”Inspirationen fra Esbjerg lærte 
os, at en nøgleperson i jobcentret 
ikke blot skal vejlede de ledige, 
men også være videns- og res-
sourceperson for jobcentrets øv-
rige medarbejdere. Fra Frederi-
cia hentede vi inspiration til at 
indgå samarbejde med en lokal 
a-kasse om en fremskudt medar-
bejder. Øget fokus på uddannelse 

gennem en vidensperson sikrer 
tidlig og gennemskuelig vejled-
ning for den ledige. Og samar-
bejdet med a-kassen sikrer den 
bedst mulige og mest overskueli-
ge vejledning for de ledige i Ve-
jen Kommune”. 

Kompleks viden 
Uddannelsesordningerne og ikke 
mindst sammensætningen af ud-
dannelsesforløb kan være en stor 
opgave for jobcentret at rumme. 
Derfor er det meget vigtigt, at der 
opbygges viden om uddannelses-
institutionernes virkelighed: ”Vi 
har nogle meget dygtige sagsbe-
handlere, der løser en stor opga-
veportefølje og har stor viden om 
opkvalificeringsforløb – Vi kan 
dog ikke forvente, at de udover at 
være helt opdateret på den nye-
ste lovgivning også forstår sig på 
alle teknikaliteterne i uddannel-
sesverdenen”.  
 
Ressourcepersonen har mulighed 
for at opbygge fagspecifik viden 
om uddannelsesordningerne og 
kan indgå i konstruktiv dialog 
med uddannelsesinstitutionerne, 
når sammensætningen af ud-
dannelsesforløb skal planlægges 

på den bedst mulige måde for de 
ledige. 
 
Økonomisk vejledning 
Mange ledige oplever den øko-
nomiske barriere som en af de 
største for at påbegynde et ud-
dannelsesforløb. I Vejen har man 
derfor koblet uddannelsesvejled-
ning af ledige tæt sammen med 
økonomisk vejledning. ”Sagsbe-
handlerne meldte tilbage, at øko-
nomien var en af de væsentligste 
barriere for at starte uddannelse 
for mange ledige – Derfor har vi 
et særligt fokus, hvor vores res-
sourceperson, som har en bag-
grund som økonomisk rådgiver, 
ikke kun vejleder den ledige om 
uddannelse. Vi kobler vejled-
ningsindsatsen om uddannelse 
sammen med økonomisk rådgiv-
ning, hvor ledige bl.a. får hjælp 
til at udarbejde budget for kom-
mende uddannelsesforløb og 
herved bedre kan gennemskue, 
hvad fremtiden bringer og ikke 
bringer”.   
 
* Arbejdsmarkedskontor Syd udar-
bejder løbende oversigt over kommu-
nernes aktivitet for uddannelsesløft 
og opkvalificering. 
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Jobservice Danmark tilbyder virksomheder én indgang til rekrut-
tering af ledig arbejdskraft på tværs af kommuner i hele landet  

om rekruttering og opkvalificering 
af kommende medarbejdere. 

Meldgaard Miljø A/S beskæftiger 
400 dagrenovationschauffører og 
er løbende på udkig efter nye med-
arbejdere. ”Vi har som virksomhed 
fokus på, at vores næste medarbej-
der ikke nødvendigvis behøver at 
være i arbejde på nuværende tids-
punkt” uddyber personalechef Bo-
dil Søllingvraa.  

”Vi har 16 forskellige lokaliteter, 
hovedsageligt beliggende i Jylland 
og på Fyn. Vi bruger Jobservice 
Danmark, når vi har en ens rekrut-
teringsopgave på tværs af vores af-
delinger. Her hjælper Jobservice 
Danmark os med, at vi kun skal 
præsentere vores rekrutteringsop-
gave ét sted. Herefter får jeg direk-
te kontakt til en nøgleperson i de 
lokale jobcentre, der på forhånd er 
sat ind i vores specifikke rekrutte-
ringsopgave”. 

Den direkte indgang i jobcentrene 
og tilknytning af nøgleperson er en 
vigtig service. ”Nøglepersonen i 
jobcentret er med til at flytte lys-
keglen over på os og branchen ge-
nerelt”. 

 

 

Siden 2015 har Jobservice Dan-
mark i samarbejde med jobcentre-
ne hjulpet danske virksomheder 
med rekruttering af ledig arbejds-
kraft. For virksomheder med 
rekrutteringsudfordringer på 
tværs af flere kommuner kan Job-
service Danmark hjælpe virksom-
heden med kontakt og netværk til 
relevante jobcentre i virksomhe-
dens geografi.  

Jobservice Danmark tilbyder for-
uden samarbejdet med jobcentrene 
en koordineret service til virksom-
heder på tværs af hele beskæftigel-
sessystemet. Det kan fx være i sam-
arbejde med a-kasser, Work in 
Denmark* og uddannelsesinstituti-
oner.  

En af de virksomheder, der har be-
nyttet sig af en Jobservice Dan-
mark-aftale, er transportvirksom-
heden Meldgaard Miljø A/S. Virk-
somheden har blandt andet benyt-
tet sig af Jobservice Danmarks hot-
line, når de har haft udfordringer 
med rekruttering. Meldgaard Miljø 
A/S har ligeledes en Jobservice 
Danmark-aftale, der både handler 

 

 

Nyttige link: 

JOBSERVICE DANMARK 

WORK IN DENMARK 

 

Meldgaard Miljø A/S har siden 
2015 haft en formaliseret aftale og 
anbefaler andre virksomheder med 
rekrutteringsopgaver på tværs af 
kommuner at bruge Jobservice 
Danmark. ”Jeg er blevet forvænt 
med, at jeg kan rekruttere gennem 
Jobservice Danmark – Den spar-
ring kan jeg ikke længere undvæ-
re” 

Meldgaard A/S er blot en af de 
mange historier, hvor Jobservice 
Danmark har været med til at un-
derstøtte virksomheders rekrutte-
ringsopgaver. Det store arbejde fo-
retages dog stadig i jobcentrene, 
hvor nøglepersonerne med deres 
lokale kendskab til arbejdsmarke-
det finder, screener og opkvalifice-
rer medarbejdere målrettet virk-
somhedernes behov.  

*Work in Denmark tilbyder virk-
somheder hjælp til rekruttering af 
højt kvalificeret arbejdskraft fra 
udlandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpqbKbpL_dAhWPEVAKHeDgATgQjRx6BAgBEAU&url=https://info.jobnet.dk/da/nyheder/jobservice-danmark-din-direkte-linje&psig=AOvVaw2I6nJYL9-LK-Ec8qCKtDXJ&ust=1537179008715949
https://star.dk/til-virksomheder/faa-landsdaekkende-virksomhedsservice/
https://www.workindenmark.dk/

