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Ny Positivliste 
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Strategi- og handleplanen for 2018 skal fortsat 
støtte væksten på Fyn ved at skabe større  
udbud af kvalificeret arbejdskraft  
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Mandag d. 5. marts afviklede Det  
Regionale Arbejdsmarkedsråds sit årlige 
strategiseminar, og her blev skinnerne 
for rådets 2018 Strategi- og handlings-
plan lagt. En plan som senere blev god-
kendt på rådsmødet d. 22. marts, og som 
fortsat har fokus på at holde dampen 
oppe på vækstlokomotivet. 

 
“Vi står lige nu midt i den positive udvik-
ling, som vi har sukket efter i mange år. 
Virksomhederne vækster, udvikler sig i 
nye retninger og trækker positive spor 
gennem resten af samfundet. Samtidig 
har vi medarbejdere, der får sværere ved 
at følge med og en stor gruppe ledige, der 
stadig står uden for arbejdsmarkedet. 
Enten fordi de mangler de efterspurgte 
kvalifikationer, eller fordi de af andre år-
sager er kommet på kanten af arbejds-
markedet. Så rådets opgave er til at tage 
og føle på. Vi skal få enderne til at mødes 
ved at fokusere intensivt på opkvalifice-
ring af ledige, så de matcher virksom-
hedernes behov, og samtidig skal vi 
fokusere endnu mere på at gøre vores ud-
satte borgere til en del af arbejdsstyrken. 
Det er ikke nogen nem opgave, men ved 
fælles hjælp og koordineret samarbejde 
via vores nye RAR-model er jeg sikker på, 
at vi nok skal lykkes.  

I det følgende har vi samlet de tre 
hovedpunkter i strategi- og handle-
planen. Planen kan hentes i sin fulde 
længde på: https://rar-bm.dk/rar-
fyn/om-rar-fyn/strategi-og-
fokusomraader/   

Med venlig hilsen 
Erling Møller Nielsen,  
Formand RAR Fyn 
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1. Målrettet opkvalificering  
For at sikre bedre match mellem virk-
somhedernes efterspørgsel og lediges / 
beskæftigedes kompetencer vil RAR Fyn:  

• Følge udviklingen i udbud og 
efterspørgsel efter kompetencer på det 
fynske arbejdsmarked og drøfte be-
hovet for initiativer.  

• Igangsætte initiativer, der sikrer, at 
virksomhederne har viden om de for-
skellige muligheder i beskæftigelses-
systemet for målrettet opkvalificering. 

• Være med til at sætte en dagsorden, 
hvor jobcentre, a-kasser og faglige or-
ganisationer, har fokus på brancheskift, 
så ledige motiveres over i mangel-
områder. 

• Skubbe på for at gøre al opkvalificering 
jobrettet, herunder at den regionale 
positivliste er fokuseret mod kortere 
kurser, der giver beskæftigelse.  

• Følge det offentlige arbejdsområde og 
sikre den nødvendige specialiserede ar-
bejdskraft, og følge udviklingen af IT- 
og robot-området i samspillet mellem 
det private og offentlige. 

• Samarbejde med Vækstforum/Region 
Syddanmark for at få flere unge til at 
gennemføre en erhvervsuddannelse og 
fremme opkvalificering af ar-
bejdsstyrken.  

2. Forebyggelse og afhjælpning  
af mangelområder 
I RAR Fyns område er der man-
gelproblemer inden for en række 
stillingsbetegnelser på tværs af forskel-
lige uddannelsesniveauer. Derfor vil RAR 
Fyn: 
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• Medvirke til at formidle de gode 
eksempler på uddannelses- og 
opkvalificeringsindsats blandt virk-
somheder, uddannelsesinstitutioner 
og jobcentre.  

• Fremme projekter (i samarbejde med 
øvrige aktører), hvor ledige matches 
med konkrete virksomheder og efter 
behov tilbydes målrettet opkvalificer-
ing afstemt efter kompetencekravene 
(evt. finansieret via puljeansøgninger). 

• Via den regionale uddannelsespulje 
understøtte bekæmpelse af mangel- og 
paradoksproblemer. 

• Fremme substitution som en del af 
løsningen på et mangelproblem. Det 
kan fx være industrioperatører, som 
på nogle områder kan dække af for in-
dustriteknikere osv. 

3. Ressourcer på kanten af  
arbejdsmarkedet  
Alle, der kan, skal have muligheden for 
at bidrage. Derfor vil RAR Fyn:  

• Have fokus på, at den virksomhedsret-
tede indsats tilpasses den enkelte 
borger og baseres på motivation og vi-
den hos virksomhederne om 
muligheder for at etablere praktikker 
og småjob, brug af mentorer, hjæl-
pemidler og service fra jobcentrene. 

• Afdække (via benchmark), hvilke 
kommuner der opnår gode resultater 
og med hvilken indsats – og formidle 
den viden til øvrige kommuner. 

• Formidle cases og gode eksempler på 
virksomhedsrettet indsats og brug af 
redskabsviften for udsatte borgere 
(samtaler, småjob, sanktioner mv.)  

https://rar-bm.dk/rar-fyn/om-rar-fyn/strategi-og-fokusomraader/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/om-rar-fyn/strategi-og-fokusomraader/
https://rar-bm.dk/rar-fyn/om-rar-fyn/strategi-og-fokusomraader/
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Udvikling af ny RAR model for aktørsamar-
bejdet: Vi skal spille hinanden endnu bedre 
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For at kunne nå målene i strategi- og 
handlingsplanen er det en afgørende 
forudsætning, at samarbejdet mellem 
alle relevante aktører fungerer opti-
malt. Derfor er rådet i gang med at 
udvikle og implementere en RAR-
model Fyn for koordineringen af ak-
tørsamarbejdet på voksen-, efter- og 
videreuddannelsesområdet. Formand 
Erling M. Nielsen forklarer:   

Vi har heldigvis allerede et rigtig godt 
samarbejde med de fleste aktører i 
beskæftigelsesindsatsen, men for at 
lykkes med indsatsen er vi nødt til at 
spille hinanden endnu bedre, som det 
så smukt hedder i sportens verden.  

Som Råd er vores væsentligste 
virkemiddel et godt koordineret sam-
arbejde med alle relevante aktører, der 
har interesse og ansvar for det fynske 
arbejdsmarked. Derfor tillægger vi det 
stor betydning, at der er synlighed, ak-
tiv involvering og samarbejde med 
kommuner, uddannelsesinstitutioner 
og a-kasser m.fl. omkring vores ar-
bejde.  
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Det vil vi også forfølge i udviklingen 
og udmøntningen af RAR-model Fyn 
for koordinering og aktørsamarbejde 
inden for voksen-, efter- og 
videreuddannelse. Her har vi fokus på 
alle uddannelsesniveauer, herunder 
også de basale færdigheder. 

Samlet set skal den nye RAR model 
sikre større overblik over, hvilke kom-
petencer der efterspørges af virksom-
hederne, og hvordan de løbende 
ændrer sig som følge af eksempelvis 
den teknologiske udvikling i form af 
Industri 4.0. Og den viden skal 
herefter bruges til at justere udbuddet 
af uddannelser og kurser.  
 
I vores samarbejde med Region Syd-
danmark og Vækstforum vil vi arbejde 
på at fremme opkvalificering af 
beskæftigede og at flere unge gen-
nemfører en erhvervsuddannelse. 

Sidst men ikke mindst er det vigtigt 
for os, at døren også står åben for nye 
samarbejdspartnere. Derfor priorite-
rer vi at øge synligheden af vores ar-
bejde gennem aktivt pr-arbejde, 

 
Vær med til at styrke samarbejdet 
Har du input til udviklingen af RAR-
modellen for aktørsamarbejdet, er du 
velkommen til at kontakte: 
 
Erling M. Nielsen 
Formand for RAR Fyn 
 
E-mail: emn@hjhansen.dk 
Telefon: 6310 9144 
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beskæftigelseskonferencen og det ny-
hedsbrev, du sidder med nu.  

Jeg glæder mig til, at vi i de kommende 
måneder kan samle alle trådene i 
konkrete procedurer og præsentere en 
ny RAR-model. 
 
Arbejdsmarkedskontor Syd har netop 
ansat VEU-koordinatorer, og uddan-
nelsesinstitutioner, der udbyder 
voksen-, efter- og videreuddannelse, 
kan forvente besøg fra Arbejdsmarkeds-
kontoret i den kommende tid med hen-
blik på dialog om samarbejde og 
koordination. 
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Ny positivliste: Endnu skarpere fokus på 
kurser, der flytter ledige i job  
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De regionale uddannelsespuljer giver 
jobcentrene en højere refusion på kor-
tere, erhvervsrettede uddannelsesfor-
løb til dagpengemodtagere inden for 
udvalgte områder, hvor der forventes 
jobåbninger inden for de næste 6 
måneder. Positivlisten (der for RAR-
Fyn har en pulje på 7,5 mio kr.) 
gælder fra 1. april 2018 til 30. sep-
tember 2018. 

På rådsmødet i januar besluttede RAR 
Fyn sig for en liste over stillings-
betegnelser med mangel på ar-
bejdskraft eller særlige forventninger 
om jobåbninger inden for de næste 6 
måneder. Udgangspunktet for 
udvælgelsen var arbejdsmarkedsba-
lancens kategorier for mangelområder, 
indmeldinger fra Region Syddanmark 
samt observerede mangelområder fra 
de fynske jobcentre og RAR Fyns bag-
grundsgrupper. 

Efterfølgende gennemførte sekretari-
atet en høring af Rådets liste hos job-
centre, a-kasser og VEU/uddannelses-
institutioner for at få forslag til 
konkrete uddannelsesforløb, der er  
relevante for stillingsbetegnelserne på 
listen. 

2

1.300 forslag blev til 498 kurser 
Fra høringsrunden er 1.300 forslag nu 
blevet til 498 konkrete kurser (forrige 
liste indeholdt 479 kurser) fordelt på 
13 erhvervsområder (se boks til højre).  

I udvælgelsen har det været specielt 
vigtigt at fokusere skarpt på kurser, der 
mere direkte kan hjælpe med at flytte 
ledige i job inden for mangelom-
råderne. Kurser i almene færdigheder 
(office, regning, dansk som andetsprog 
mv.) og erhvervsafklarende / intro-
ducerende kurser (fx individuel kom-
petencevurdering i AMU) har således 
ikke fået plads på listen, da de ikke i sig 
selv har en synlig jobeffekt.  

Særlige kurser på positivlisten 
I forbindelse med SKATs udflytning 
har FTF meldt ud, at der i RAR Fyns 
område med fordel kan medtages et 
kursus i Skatte- og afgiftsproces. Der-
udover videreføres de kurser, der i 
2017 har dannet grundlaget for to gode 
opkvalificeringsprojekter på rengø-
ringsområdet (imødegåelse af para-
doksproblem) og robotbranchen (sam-
arbejde mellem Odense Robotics, job-
centrene, DI, A-kasserne og uddan-
nelsesinstitutionerne).  

 
Positivlisten  
 
Erhvervsgruppe  Antal kurser 
 
Akademisk arbejde  1 
Bygge og anlæg   122 
Design, formgivning og grafisk arb. 4 
Hotel, restaurant, køkken, kantine 12 
Industriel prod/offshore  16 
Industriel produktion  54 
It og teleteknik   52 
Jern, metal og auto  113 
Kontor, administration, regnskab,  
finans    7 
Rengøring, ejendomsservice, 
renovation    15 
Salg, indkøb og markedsføring 14 
Sundhed, omsorg og personlig pleje 19 
Transport, post, lager- og maskin- 
førerarbejde   62 
Undervisning og vejledning 7 
  
Samlet   498 
 
 
Positivlisten gælder fra d. 1. april 
2018 til d. 30. september 2018.  
 
Du kan hente den samlede liste  her:  
www.rar-bm.dk/rar-fyn 
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Links – hvis du vil læse mere om: 
 
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn 
https://rar-bm.dk/rar-fyn/ 
 
Mangelinitiativer for RAR Fyn 
https://rar-bm.dk/rar-fyn/beskaeftigelsespolitik/indsats-mod-mangel-paa-arbejdskraft/ 
 
Den regionale positivliste 
https://rar-bm.dk/rar-fyn/beskaeftigelsespolitik/positivliste-for-regional-uddannelsespulje/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


