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Ny Positivliste 

Et rere ea volupti beriam idi 
od quam derum etus ex-
planti consere esti quiatur, te 
libeat aut eum con reptatur 
am re conseque il esti ut aut 
occus, nimusci aturenest, 
consequist quam senda do-
lupta sed magnimus. 

Quiatiu ndignam  
Raut aspelecea vid millac-
estis apiet ab id molupta tu-
rehen ihitemqui Et rere ea 
volupti beriam idi od quam 
derum eaut eum con rep-
tatur am re conseque Et rere 
ea volupti beriam idi od 
quam derum etus explanti 
consere esti quiatur, te libeat 
aut eum con reptatur am re 
conseque volupti beriam idi 
od quam derum etus ex-
planti consere esti quiatur, te 
libeat aut e reptatur. 

Fokus på virksomhedernes kompetencebehov skal 
styrke det sydjyske arbejdsmarked 
 

 
  

Hvert år afholder RAR Sydjylland 
strategiseminar, hvor vi sætter 
kursen for Rådets arbejde det næ-
ste år. På vores netop afsluttede 
strategiseminar har vi især haft 
fokus på forebyggelse af mangel 
på arbejdskraft. Vi vil gennem 
styrket samarbejde, fokus på kon-
kret kompetenceefterspørgsel og 
nye initiativer inden for handi-
capområdet i endnu højere grad 
bidrage til at løse manglen på ar-
bejdskraft i Sydjylland.  
 
Der er plads til flere – til alles 
gavn 
Regeringen præsenterede i sep-
tember udspillet ”Flere mennesker 
med handicap skal med”. Med 
fremgangen på det sydjyske ar-
bejdsmarked har vi lige nu en unik 
mulighed for at få flere mennesker 
med handicap i beskæftigelse. Vi 
vil i RAR være med til at gøre op 
med fordomme om, hvad personer 
med handicap ikke kan. Herigen-
nem kan vi være med til løse virk-
somhedernes efterspørgsel på ar-
bejdskraft og samtidig flytte borge-
re, der ufrivilligt står uden for ar-
bejdsmarkedet, med ind i fælles-
skabet.  

Tværfaglig koordination 
Manglen på kvalificeret arbejds-
kraft skal i høj grad løses i det or-
dinære uddannelsessystem. Vi har 
dog i RAR en vigtig rolle, der hvor 
VEU-indsatsen kan spille en rolle. 
RAR har derfor haft fokus på at be-
lyse forudsætningerne for det gode 
rekrutterings- og opkvalificerings-
forløb. Vi har på vores hjemmeside 

samlet en række modeller, der kan 
medvirke til at danne inspiration 
for fremtidige aktørsamarbejder.  

Styrket VEU-indsats 
Et vigtigt led i VEU-indsatsen er at 
give virksomheder, jobcentre, a-
kasser og uddannelsesinstitutioner 
muligheden for at kunne give mel-
ding om udækkede behov for kom-
petencer eller opkvalificering.  

Vi vil gerne belyse og opfordre ak-
tører og interessenter til at benytte 
vores meldesystem. Her kan virk-
somheder melde konkret behov ind 
og inden for kort tid få hjælp til re-
kruttering og/eller opkvalificering.  

Vi har fokus på virksomhe-
dernes kompetencebehov 
Vi har fået gennemført to analyser: 
”Kompetenceefterspørgsel i den 
private servicesektor i Sydjylland”, 
der bl.a. viser, at der er et stort po-
tentiale for RAR’s VEU-indsats 
med at få udbredt kendskabet til ef-
teruddannelsessystemet. Med ana-
lysen”Veje til sporskifte ind i byg-
ge- og anlægsbranchen i Sydjyl-
land” sætter vi fokus på alternative 
veje til rekruttering. Dette er vigtigt 
for os, da bygge- og anlægsbran-
chen oplever vedvarende og stigen-

de rekrutteringsudfordringer.  

Det samme gør sig gældende in-
den for privat service, men RAR 
Sydjylland har fat i problemerne. 
Vi har haft en god dialog med par-
terne i hotel- og restaurations-
branchen og igangsat initiativ, der 
skal afhjælpe manglen på arbejds-
kraft. Tilsvarende har vi haft dia-
log med parterne på rengørings-
området om mulige løsninger. 

I denne udgave af RAR Sydjyl-
lands nyhedsbrev har vi valgt at 
belyse de væsentligste resultater 
fra analyserne, som du kan læse 
mere om på næste side. 

Med venlig hilsen 

Marita Geinitz, 
Formand for RAR Sydjylland 

 

 

Læs om samarbejdsmodel-
ler for opkvalificering og 
rekruttering her. 

Læs regeringens udspil 
“Flere mennesker med 
handicap skal i job” her. 

Læs om Rådets arbejde her 

Nyt meldesystem for udækkede kompetencebehov 
Du kan gøre opmærksom på udækkede kompetencebehov og behov for 
koordinering af kursusindkøb ved at kontakte Jobservice Danmark på:  
 
Tlf.: 72 200 350  
E-mail: jobservicedanmark@star.dk 

 
Læs mere om meldesystemet ved at klikke her 

https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/nyheder/2018/oversigt-rekrutterings-opkvalificeringsmodeller/
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/nyheder/2018/oversigt-rekrutterings-opkvalificeringsmodeller/
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/nyheder/2018/oversigt-rekrutterings-opkvalificeringsmodeller/
https://bm.dk/media/8042/handicapudspil.pdf
https://bm.dk/media/8042/handicapudspil.pdf
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/
https://www.star.dk/da/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/udaekkede-kompetencebehov-kan-meldes-ind-via-meldesystem/
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Kompetenceefterspørgsel i 
den private servicesektor 
Den private servicesektor udgør 
med 158.000 beskæftigede 41 pct. 
af den samlede beskæftigelse i Syd-
jylland. Derfor har RAR Sydjylland 
ønsket at klarlægge, inden for hvil-
ke områder mangelproblematikken 
presser sig mest på. 
 
Analysen viser, at den private ser-
vicesektor vil stå for 70 pct. af den 
forventede samlede beskæftigelses-
fremgang i hele Sydjylland frem 
mod 2020. Den største vækst i an-
tallet af arbejdspladser forventes at 
finde sted inden for brancherne 
handel (ca. 2.000), transport 
(ca. 700) og hotel og restaurati-
on (ca. 600). De udvalgte stillings-
betegnelser er butiksmedhjælper, 
butiksassistent, salgskonsulent, 
tjener, køkkenmedhjælper, hotel-
medarbejder og rengøringsassi-
stent. Stillingerne er udvalgt, fordi 
der er særlige rekrutteringsudfor-
dringer på de udvalgte fagområder. 
  
Kompetenceefterspørgsel 
Om end udviklingen de seneste år 
er gået i retning af, at flere højtud-
dannede er beskæftigede i sekto-
ren, så er langt størstedelen af de 
beskæftigede fortsat ufaglærte eller 
uddannet med en erhvervsfaglig 
baggrund. Analysen viser, at der 
fortsat vil være stor efterspørgsel 
efter ufaglært arbejdskraft i sekto-
ren. Her spiller de personlige kom-
petencer en stor rolle for virksom-
hederne, når de skal rekruttere nye 
medarbejdere. Der lægges særligt 
vægt på de basale kommunikative 
kompetencer, personlig fremtræ-
den og forståelse for service. 
 
Derudover viser analysen, at der er 
et stort potentiale i at udbrede mu-
lighederne i VEU-systemet til de 
sydjyske virksomheder. Størstede-
len af informanterne har aldrig 

hørt om fx AMU - eller om mulig-
hederne for kompensation gen-
nem VEU-godtgørelse eller over-
enskomstbestemte kompetencegi-
vende fonde.  
 
Alternative veje til rekrutte-
ring til bygge- og anlægs-
branchen 
Med stigende beskæftigelse og en 
lav ledighed har et af de centrale 
undersøgelsesspørgsmål i analy-
sen været: Kan man finde ledige 
med baggrund i andre brancher, 
som via et introduktions- eller op-
kvalificeringsforløb kan foretage 
et sporskifte ind i bygge- og an-
lægsbranchen? Det har RAR Syd-
jylland undersøgt i den nye analy-
se ”veje til sporskifte ind i bygge- 
og anlægsbranchen i Sydjylland”.  
 
I byggebranchen er man meget 
afhængige af den faglærte ar-
bejdskraft. I anlægsbranchen er 
der gode muligheder for at tage 
ufaglærte ind og uddanne dem 

trinvis. De mest oplagte til et 
sporskifte er landmænd, smede og 
industriteknikere samt ikke-

faglærte fra fremstillingsindustri-
en. Problemet er blot, at der næ-
sten ingen ledige er inden for disse 
stillingsbetegnelser. Sporskifterne 
skal findes blandt andre grupper af 
ledige, som ikke nødvendigvis er 
afklaret med et brancheskifte. Der-
for bør der indledes med en ”trap-
petrinsmodel”, hvor det første trin 
eks. kunne være ”snusepraktik”, 
hvor den ledige kan få en fornem-
melse af, om et sporskifte er det 
rigtige, inden der fortsættes med 
en faglig introduktionsuddannelse. 
 
Desuden er der beskæftiget et be-
tydeligt antal ikke-faglærte i bran-
chen, som med deres praktiske er-
faring og viden har et godt afsæt 
for opkvalificering til faglært.  
 

 
 
 
 

Med analysen ”Kompetenceefterspørgsel i den private servicesektor i Sydjylland” er den konkrete efterspørgsel ef-
ter kompetencer inden for en en række mangelområder blevet undersøgt. Analysen ”Veje til sporskifte ind i byg-
ge- og anlægsbranchen i Sydjylland” er alternative til veje til rekruttering blevet afdækket.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenceefterspørgslen og alternative veje til 
rekruttering 

Der forventes i alt 5.000 nye arbejdspladser i den private servicesektor 
i Sydjylland frem mod 2020. 

Læs analyserne her: 
”Kompetenceefterspørgsel i 
den private service sektor i 
Sydjylland” 

”Veje til sporskifte ind i bygge- 
og anlægsbranchen i Sydjyl-
land” 

https://rar-bm.dk/media/8722/analyse-af-den-private-servicesektor-i-sydjylland-hovedrapport-endelig-version.pdf
https://rar-bm.dk/media/8722/analyse-af-den-private-servicesektor-i-sydjylland-hovedrapport-endelig-version.pdf
https://rar-bm.dk/media/8722/analyse-af-den-private-servicesektor-i-sydjylland-hovedrapport-endelig-version.pdf
https://rar-bm.dk/media/8721/rapport_bygge-og-anlaeg_sydjylland_ver2.pdf
https://rar-bm.dk/media/8721/rapport_bygge-og-anlaeg_sydjylland_ver2.pdf
https://rar-bm.dk/media/8721/rapport_bygge-og-anlaeg_sydjylland_ver2.pdf

