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Opkvalificering kan blive trumfkortet, der løser to udfordringer 
i et hug 
 
Mange virksomheder mangler arbejdskraft og står med ubesatte stillinger. Samtidig er der 
flere ledige, som står uden job. Ny pulje på 37 mio. kr. skal støtte opkvalificering af ledige 
til job, som er svære at besætte. Puljen er en del af Trepartsaftalens hensigt om at sikre 
virksomheder tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele landet  
 
Sydjylland opkvalificerer målrettet og jobrettet  
9 jobcentre deltager lige nu i en kampagne under sloganet: ”Få de bedste kort på hånden - 
Brug Jopkvalificering”. Alle de sydjyske kommuner har fået en invitation til at være med i 
kampagnen.  
 
Både små, mellemstore og større virksomheder med medarbejdere inden for mangelområ-
derne får tilbud om besøg af en virksomhedskonsulent. Formålet med kampagnen er pri-
mært at informere om de nye opkvalificeringsmuligheder. Men det handler lige så meget 
om at komme i dialog med virksomhederne omkring deres rekrutteringsbehov – både her 
og nu og på sigt.  
 
Den foreløbige melding fra jobcentrenes virksomhedskonsulenter er, at de oplever en po-
sitiv dialog med virksomhederne om rekrutteringsværktøjerne. En sidegevinst er, at de 
samtidig løser andre behov, fx rekruttering til ordinære job, lærlinge og virksomhedsprak-
tikker.  
 
Kampagnen består af opsøgende dialog/mødebooking med relevante virksomheder. Her 
forventes dialog med – og udsendelse af informationsmaterialer – til over 2.000 virksom-
heder samt møder med 360 virksomheder. Der er produceret info-materialer til både virk-
somheder, ledige og jobcentre.  
 
Gratis og fleksibel opkvalificering 
Med den nye pulje bliver det lettere at opkvalificere ledige til konkrete jobfunktioner i bran-
cher, der mangler arbejdskraft – også inden ansættelsen, så medarbejderen er klar fra dag 
1. Et enkelt kursus eller certifikat kan være den afgørende forskel på job eller ledighed for 
den ledige – og på en kvalificeret medarbejder eller ubesat stilling for virksomheden. Det 
er et krav, at det skal være opkvalificering til job inden for regionens mangelområder.  
 
”Vi håber med kampagnen at få sat fokus på opkvalificering kan være med til at løse 
rekrutteringsudfordringerne inden for mangelområderne, men erkender også, at der nok 
lige vil gå lidt tid, inden den nye pulje til opkvalificering bliver kendt af virksomhederne. Det 
er en attraktiv ordning, da virksomhederne får en ny medarbejder, som er kvalificeret til at 
varetage de ønskede jobfunktioner fra første dag. Den store fordel er, at det også er muligt 
at opkvalificere efter ansættelse – at medarbejderen kommer i beskæftigelse og efterføl-
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gende bliver tilbudt kurser.” siger Jens Gad, formand for Det Regionale Arbejdsmarkeds-
råd (RAR) for Sydjylland.  
 
”Ledigheden er generelt lav i vores område, samtidig har vi en række mangelområder, 
hvor det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til. Det er fx industriteknikere, CNC-
operatører, ingeniører og tjenere. Vi står også med en gruppe ledige, som måske ikke helt 
har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Kortere kurser kan opkvalificere 
de ledige til job inden for mangelområderne,” konstaterer Jens Gad. 
 
”Vores mål er, at opkvalificeringen er så gnidningsløs som muligt for alle. Derfor tilbyder vi 
opkvalificering forud for ansættelsen. Vi vil gerne have både virksomheder og de ledige til 
at se muligheder frem for begrænsninger. Det er også vigtigt at understrege, at det er et 
tilbud med minimale risici for både virksomheder og borgere. Vi tilbyder matchmaking, 
men det er stadig op til virksomheden og ansøgeren at finde ud af, om der er kemi. 
Opkvalificeringsjob er en ansættelse på helt ordinær vis,” understreger RAR-formanden. 
 
”Prognoser for beskæftigelsen viser, at mangelområderne ikke bliver mindre i de kommen-
de år. Derfor bruger vi Arbejdsmarkedsbalancen og positivlisterne som styringsværktøjer. 
Vi mener selv, at vi er verdensmestre i at tilbyde de rigtige kurser til vores ledige. Sidste år 
viste tallene, at 2/3 af dem, vi havde på kursus og opkvalificering, fik job. Vi er meget opta-
gede af, at der er sammenhæng mellem det, vi gør, og det, der bliver efterspurgt. Vi har 
knækket nøglen med fokuseret indsats, fx fokuserer vi strategisk med specifikke brancher, 
det kan fx være transportbranchen. Her er et stort behov for at rekruttere, derfor tilbyder vi 
målrettede forløb, der kvalificerer til et job inden for transportbranchen,” forklarer Jens 
Gad. 
 
”Vi har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst som højeste 
prioritet. Hvis virksomhederne skal kunne vækste, så har de brug for kvalificeret arbejds-
kraft. Vi kan derfor varmt anbefale opkvalificeringsjob som et brugbart og nyttigt redskab, 
der kan være med til at forebygge manglen på kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både 
set fra et virksomhedsperspektiv og et samfundsperspektiv, så brug endelig tilbuddet om 
opkvalificeringsjob,” fastslår Jens Gad, formand for RAR Sydjylland, der også afslører, at 
RAR Sydjylland har flere initiativer og temaer på arbejdsbordet, der skal kunne imødegå 
manglen på kvalificeret arbejdskraft.  
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