RAR Nordjylland
Pressemeddelelse:

Stærkt samarbejde med fælles fokus sætter retning for nordjysk opkvalificering.
RAR Nordjyllands regionale uddannelsespulje peger mod jobåbninger og sætter
dermed fra 1. april ind mod rekrutteringsudfordringer.
‐ Med knap 10 millioner kroner og et bud på aktuelt og fremtidigt kompetencebehov
bidrager RAR Nordjylland til, at nordjyske virksomheder kan få den arbejdskraft,
de efterspørger, og ledige kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Aalborg, 7. april 2017

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland (RAR Nordjylland) fordeler 9.867.000 kr. til de nordjyske
jobcentre. Pengene skal bruges på øremærkede kurser, der kommer ledige til gode. Kurserne, der optræder på
den såkaldte positivliste, er korte erhvervsrettede forløb, som skal opkvalificere ledige dagpengemodtagere
inden for områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.
‐ Jeg er rigtig godt tilfreds det resultat, vi har samarbejdet os frem til. Vi udstikker en kurs og tilbyder et
redskab, som jobcentre, uddannelsesinstitutioner, a‐kasser, virksomheder m.v. kan bruge helt konkret, og som
man også bredt kan lade sig inspirere af. De 401 kurser er målrettet områder med jobåbninger og spirende
mangel på arbejdskraft. Vi har lagt os i selen for at bygge på det bedst mulige statistiske grundlag for at pege
på aktuelle og fremtidige behov. Samtidig har vi kvalificeret og konkretiseret den viden gennem sparing med
arbejdsmarkedets parter i form af dialoggrupper. De har medvirket i hele processen og er også med ifht selve
implementeringen. Der er god grund til rose vore nordjyske samarbejdsparter – herunder virksomheder,
uddannelsesinstitutioner, akasser og jobcentre ‐ for de har spillet meget konstruktivt med i tilblivelsen af
positivlisten, siger Birgit Fredriksen, som er Formand for RAR Nordjylland og fortsætter:
‐ Jeg er glad for, at vi er med til at målrette opkvalificeringen af ledige dagpengemodtagere, så de forhåbentlig
kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, og samtidig kan vi være med til at forebygge, at
virksomhederne får rekrutteringsproblemer – fordi vi jo har peget på opkvalificeringsområder, hvor det
strammer til i forhold til at finde kvalificeret arbejdskraft, understreger Birgit Frederiksen.
Positivlisten, der trådte i kraft 1. april, rummer 401 kurser. Det har været en målsætning for Rådet at få en
liste, der bliver anvendt til fordel for både ledige og virksomheder i Nordjylland.
‐ Derfor har vi lagt vægt på, at positivlisten bliver overskuelig og anvendelig for jobcentrene, forklarer Birgit
Frederiksen, og opfordrer jobcentrene til at være konstruktive og fx koble uddannelsesforløb fra positivlisten
med praktikker hos virksomheder, der efterspørger de kompetencer, som uddannelsesforløbene udstyrer
kursisten med. Der er altså ikke kun tale om en revideret liste. Listen er helt ny og har denne gang endnu
skarpere fokus på virkeligheden lige nu ‐ og der hvor udviklingen peger hen. Listen er et brugbart redskab og
en retningspil for hele Nordjylland, afslutter Birgit Frederiksen.
Fakta om positivlisten for den regionale uddannelsespulje









Positivlisten blev vedtaget på RAR Nordjyllands møde den 23. marts 2017 og træder i kraft 1. april 2017.
Positivlisten rummer korte, erhvervsrettede kurser/uddannelsesforløb inden for stillingsbetegnelser, som
Rådet har prioriteret, og hvor der forventes jobåbninger inden for 6 måneder.
I Nordjylland er der 401 kurser/uddannelsesforløb på positivlisten.
Jobcentrene kan fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 % af udgifterne til køb af
uddannelsesforløb, som er på positivlisten. Jobcentrene har mange muligheder for at opkvalificere ledige.
Positivlisten er én af dem – men udpeger samtidig en generel kurs for fremtidsrettes opkvalificering.
I 2017 er der 9.867.000 kr. i den regionale uddannelsespulje.
For at bevare aktualiteten justeres positivlisten 1. oktober 2017.
Positivlisten findes på RAR Nordjyllands hjemmeside www.rar‐bm.dk/positivliste‐nord

For yderligere kommentarer kontakt: Formand for RAR Nordjylland Birgit Frederiksen – mobil: 22 77 86 71
eller Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt‐ Nord Karl Schmidt: mobil 7222 3602
Læs mere om RAR Nordjylland på: www.rar‐bm.dk/nordjylland
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