• Formidling af viden om de forskellige ordninger til opkvalificering,
uddannelse og herunder i basiskompetencerne til øvrige aktører ved
anvendelse af Rådets hjemmeside, Nyhedsbrev mv.

Strategi- og handleplan 2019

• Der følges op på brugen af den regionale uddannelsespulje, og den
målrettes forebyggelse af mangelproblemer og initiativerne i VEUindsatsen.

for Produktionsdanmark

C: Borgere på kanten af arbejdsmarkedet
Det er RAR Sydjyllands udgangspunkt, at der skal være plads til alle på
arbejdsmarkedet, som er indstillet på at yde en arbejdsindsats. Vi skal
have så mange som muligt med i arbejdsstyrken. Derfor skal der fremmes en indsats som:
• Understøtter initiativerne for handicappede i Aftale om satspuljen, der
bl.a. omfatter:
− Kompetencekort til at synligøre kompetencer og støttemuligheder
− Pulje til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer
med handicap
− En landsdækkende job-uge med fokus på beskæftigelse af personer med handicap
− At styrke handicapområdet i jobcentrene gennem halvårlige vidensseminarer
• Er helhedsorienteret, tværfaglig og med vægt på virksomhedsrettede
tilbud. Trinvis giver indgang til job via småjob – det lange seje træk og
opbygge progression.
Handlinger:

RAR Sydjylland
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland ser det som sin fremmeste
opgave at understøtte forebyggelsen af mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Virksomhederne i Sydjylland skal kunne få den arbejdskraft med de kompetencer, de har behov for. Ingen borgere, der er eller kan blive parate til at
varetage et job, bør ufrivilligt stå uden for arbejdsmarkedet.
Vi kan kun lykkes med opgaven gennem et bredt samarbejde med alle, der
har indflydelse på det sydjyske arbejdsmarked. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd vil derfor som det vigtigste virkemiddel indgå i samarbejde med
alle relevante parter og tager gerne det første initiativ.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland
Januar 2019

• RAR Sydjylland følger løbende op på indsats og resultater for udsatte
borgere.
• Fremskaffer og formidler viden om veje til job for personer med handicap – eksempelvis om adgang til hjælpemidler og kompenserende
ordninger samt øvrige initiativer i Satspuljeaftalen vedr. handicappede.

Marita Geinitz, formand
Jens Gaarde Gad, næstformand

Henrik Frandsen, næstformand

Tilblivelse af Strategi- og handleplan 2019
RAR Sydjyllands Strategi- og handleplan er udarbejdet på baggrund af
Rådets strategiseminar den 22. november 2018 og godkendt på møde i
Rådet den 17. januar 2019.
4

Kontakt RAR Sydjylland: Arbejdsmarkedskontor Syd, tlf. 7222 3800, amksyd@star.dk, www.rar-bm.dk
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Prioriterede indsatsområder
Der kan tænkes mange indsatser, som imødekommer udfordringerne,
men RAR Sydjylland har prioriteret 3 temaer som de vigtigste for at få et
velfungerende arbejdsmarked:
A: Kompetencebehov og rekruttering
B: Voksen-, efter- og videreuddannelse
C: Borgere på kanten af arbejdsmarkedet
RAR Sydjylland vil løbende følge op på, kommunikere og formidle viden
om indsats og resultater inden for de tre emner til alle interessenter.

A: Kompetencebehov og Rekruttering
Viden om udviklingen på arbejdsmarkedet og indsigt i virksomhedernes
efterspørgsel efter kompetencer er en forudsætning for en målrettet indsats, der gør det let for virksomheder i Sydjylland at tiltrække kvalificeret
arbejdskraft. Det skal være let at rekruttere på tværs af kommunegrænser og blandt ledige fra fagområder med overledighed, hvor det med den
rette opkvalificering er en mulighed. RAR Sydjylland har særlig
opmærksomhed på:
• Aktuelle mangelproblemer i RAR Sydjyllands område samt udviklingen i rekrutteringssituationen på områder, hvor der på længere sigt er
risiko for en forværring.
• Koordineret virksomheds- og formidlingsindsats på tværs af kommuner. Understøtning af den virksomhedsindsats, der foregår i jobcentrene, kommunale rekrutteringsnetværk og a-kasser samt den landsdækkende indsats i regi af Jobservice Danmark og Work in Denmark.
• Flere unge skal motiveres til at tage en erhvervsuddannelse. Vi skal
medvirke til at brande og give erhvervsuddannelser prestige og høj
status.
Handlinger:
• Mangel- og rekrutteringssituationen drøftes på alle møder i RAR Sydjylland og med inddragelse af alle relevante analyser og viden fra såvel STAR som eksterne institutioner.
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• RAR Sydjylland vil bidrage med viden om rekrutteringssituationen,
kompetenceefterspørgslen og eksempler på initiativer til afhjælpning
af mangelproblemer til øvrige aktører ved anvendelse af Rådets
hjemmeside, Nyhedsbrev, beskæftigelseskonferencen og henvendelse til de kommunale beskæftigelsesudvalg.
• Arbejdsgivere opfordres til at synliggøre deres jobopslag, og især
ved rekrutteringsproblemer er det vigtigt at benytte jobnet og/eller
kontakt til jobcentrene og relevante a-kasser.
• RAR Sydjyllands arbejdsgruppe vedr. mangelproblemer vil tage udvalgte problemstillinger op mhp. forslag til initiativer til godkendelse i
RAR Sydjylland.
• RAR Sydjylland vil fortsat bakke op om initiativer for at få flere unge
til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Eks. i regi af Region Syddanmark.

B: Voksen-, efter- og videreuddannelse
Arbejdsmarkedet er konstant under forandring som følge af udviklingen
inden for teknologien og i øvrige rammevilkår. Virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer ændrer sig tilsvarende. Både beskæftigede og
ledige risikerer at stå uden de rette kvalifikationer for hhv. at forblive i
job og at komme i job.
RAR Sydjylland har derfor særlig fokus på:
• Voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen, som prioriteres højt,
og RAR Sydjylland har suppleret Strategi- og handleplanen med en
særskilt VEU-delstrategi.
• Det dobbelte kompetenceløft, hvor kompetenceniveauet hos virksomhedernes ansatte løftes og dermed giver plads for ufaglærte ledige,
der er opkvalificeret målrettet til den enkelte virksomheds behov.
• At både ledige og beskæftigede har de fornødne basiskompetencer
for at varetage/forblive i et job og som forudsætning for faglig opkvalificering.
Handlinger:
• RAR Sydjylland vil, jf. VEU-delstrategien, koordinere inden for særligt prioriterede områder for at sikre et bedre match mellem udbuddet
af voksen-, efter- og videreuddannelse og arbejdsmarkedets kompetencebehov.
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