
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.

123

	
	

	 	JUNI 2018 

	 	

	

  
      
    

    
     

       
   

   
   

   
 
     

     
    
    

      
     

    
     

      
   

    
   
    

	Ny  formand  for RAR  Sydjyllan	d:   
	Vi  er klar til  	at  tage  fat!   
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Torsdag  den  7. juni  2018  valgte  RAR  
Sydjylland  Marita  Geinitz  (LO  - 
billede)  som  ny  formand  og  Jens  
Gaarde  Gad ( DA)  samt  Henrik  Frand-
sen  (KKR)  som  henholdsvis 1.  og  2. 
næstformand.  Formandsskabet  
gælder  frem  til  31. m aj  2020,  og den  
nykonstituerede  formand,  som  også  er  
formand  for  3F  på Als,  er  klar  til  at  
tage  fat  på  opgaverne:   

“Jeg  er  rigtig  glad  for opbakningen,  og  at  
konstitueringen  nu  er  på  plads.  Med  et  tak  
for  indsatsen  til  de  tidligere  medlemmer  af  
Rådet  og  et  velkommen  til  de nye er  vi nu   
igen  klar  til  at t række  i arbejdstøjet o g løse  
de  vigtige  opgaver,  som  rådet  står  overfor.  
Som d u  kan  læse  om i   dette  nyhedsbrev,  er  
manglen  på  kvalificeret  arbejdskraft  fortsat  
vores  primære u dfordring.  Derfor  går  
størstedelen  af  vores kræfter  fortsat til  at 
forebygge  mangelproblemer,  og vi har  i den  
forbindelse  også  konstitueret  en  arbejds-
gruppe,  der  arbejder  100%  fokuseret p å  
mangel- og  paradoksområdet  og  kan  hjælpe  
rådet  med  anbefalinger og  forslag  til  nye   
initiativer.  Vi  har  taget  de  indledende skridt  
til  en  delstrategi  for  RAR's  VEU-indsats,  
som  vi  udvikler  videre  på  og  tager  op  til  
drøftelse  på  Rådets  Strategiseminar  til   
november.  Derudover  har  vi  planlagt  nye  
analyser,  der  kan  klarlægge  kompetence-
kravene  inden  for  privat s ervice  samt finde  
nye måder  at  få  ledige kvalificeret  til  bygge- 
og  anlægsbranchen. A lt  sammen  initiativer,  
som  skal  sikre, at  vores region  kan  følge  
med  udviklingen  og  fortsat  skabe  vækst.  
Jeg  glæder mig  rigtig  meget  til  at  stå  i  
spidsen  for  arbejdet  og  tør  godt  på  rådets  
vegne  sige,  at  vi  alle  er  klar  til  at  tage  fat!”  

Med  venlig  hilsen  
Marita  Geinitz,   
Formand  RAR  Sydjylland  

Valg  af  indsatsområder  
RAR  Sydjylland  har  udpeget  følgende  
områder  med  rekrutteringsudfordringer  
som  særlige  indsatsområder, hvor  en  
styrket  VEU-indsats  kan  afhjælpe  
problemerne:   

• Transport:  Lastbilchauffører  er  et   
aktuelt  mangelområde.  Samtidig  er  der  
gode  erfaringer  fra  eksisterende  rekrut-
terings- og  opkvalificeringssamarbejder  
inden  for  transportbranchen  i Sydjyl-
land  (se også  side 3).  

• Bygge  og anlæg:  Bygge- og  anlægs-
branchen  er  generelt  hårdt  udfordret  
på  kvalificeret a rbejdskraft,  og  der  er  få  
ledige  med  erfaring  fra  branchen.  

• Social- og  sundhedsområdet:  
Særligt stillingerne  som s ocial- og  
sundhedsassistent  er  udfordrede, og  
antallet  af  visiterede  timer,  som  om-
sorgspersonalet  skal  dække, stiger.  

Ny  “mangel”-gruppe   
På  mødet  den  7.  juni  blev  der  udpeget  
nye medlemmer  til  arbejdsgruppen.  I 
den  kommende  periode  bliver  opgaven  
at  afdække  udvalgte  mangel- og  para-
doks-problemer  og  komme  med  nye  ini-
tiativer  og  løsningsforlag  til  Rådet.  

Analyser  skal  afdække  kompe-
tencebehov  på  vækstområder   
RAR  Sydjylland  har  besluttet  at  
iværksætte  to  analyser,  der  skal  
afdække,  hvilke  kompetencer  der  
efterspørges  inden  for  privat  service  og  
bygge- og  anlæg. A nalyserne  forventes  
færdige  i  løbet  af 2.  halvår  2018.  
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 Ny kam pagne  skal  få  flere  ledige  til  at  tage  en  
erhvervsuddannelse på dagpenge   

 Siden  2015  har  dagpengemodtagere  
over  30  år  haft m ulighed  for  at  tage  

 en  erhvervsuddannelse på  dagpenge,  
men  der  er  fortsat  alt  for  få,  der  

 bruger  muligheden.  Derfor  lancerede  
Styrelsen  for  Arbejdsmarked  og  

 Rekruttering  i  maj  måned  en  ny  
kampagne,  der  skal udbrede  

 kendskabet  til det  såkaldte  uddan-
nelsesløft og  give  inspiration til,  

 hvord an man  med  økonomien i  be-
hold  kan gå  fra  ufaglært  til  faglært.    

 

 

 

 

 

 De  gode  eksempler  går  forrest  
Blandt  casefilmene  finder  vi  46  årige  

 Bibi  Andersen,  der  har  10  års  erfaring  
med  rengøring  og  trappevask  og  med  

 et  uddannelsesløft  bliver  faglært ser-
viceassistent  på  kun  18  uger  (normalt  
normeret  til  4  år).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Juni 2018 

2 

Kampagnen  er  bygget  op  omkring   
kampagnesitet uddannelsesloeft.nu, 
der  på  en  overskuelig  måde  beskriver, 
hvilke  muligheder d er  er  for  at  tage  en  
erhvervsuddannelse som  voksen. 
Kampagnesitet  indeholder  også  en 
række  film  med  folk,  der har  taget  et  
uddannelsesløft.   

Esbjerg,  Fredericia  og   
Kolding  er  blandt  de  top  10  
kommuner  i  hele  landet,   
der  gør  det  bedst  i   
uddannelsesløft.   

Kommunerne  med  flest   
uddannelsesløft  pr.  ledig  er:  
 
1.  Esbjerg  
2.  Fredericia  
3.  Gribskov  
4.  Struer  
5.  Ikast-Brande  
6.  Fredensborg  
7.  Kalundborg  
8. Kolding  
9.  Assens  
10.  Rebild  
 

Med  uddannelsespapirerne  i  hånden  
bliver  Bibi  Andersen  fastansat  som  
serviceassistent  i  offshore  branchen. 
Klik  her  og  se  filmen med  Bibi A nder-
sen.   

Faglært  chauffør  på  et  halvt  år  
Et  andet  godt  eksempel  er 52  årige  
Michael,  der  med  mange  års  erfaring  
fra  forskellige  jobs  i  transport-
branchen  tager  en  faglært  chauf-
føruddannelse  på  bare  6  måneder.   
Michael  bliver  færdigudlært  i  maj 2017  
og  er  i  dag  fastansat  hos D SV  som  
chauffør.   

Klik  her  og  læs  mere  om  kampagnen.  

http://www.uddannelsesloeft.nu
https://www.uddannelsesloeft.nu/casevideoer/
https://www.uddannelsesloeft.nu/
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 Succesfuld  flaskehalsindsats:  Samarbejde 
 inden  for  transportbranchen  bærer  frugt  
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Et  tværfagligt  samarbejde  mellem  
Jobcentrene  Varde,  Tønder  og  Es-
bjerg,  Fagorganisationerne,  Trans-
portens  Udviklingsfond,  AMU  Vest  og  
det  lokale  virksomhedsnetværk  fører  
til  succesfuld  informationsdag  hos  
DSV  Road  Esbjerg.   

På  dagen  havde  mere  end  100  ledige  
borgere  valgt  at  lægge  vejen  forbi  til  
inspiration  og en  snak om  mulig-
hederne  i transportbranchen.  Trans-
portens  Udviklingsfond  havde  opstillet  
en lastbilsimulator, og  de  fremmødte  
fik  mulighed  for  individuelle  samtaler  
med  de  forskellige  aktører.  Et  stort  an-
tal  lokale  virksomheder  bakkede  op  
om  arrangementet  og  deltager  i  det  
screeningsforløb, som  er  en  del  af  pro-
jektet.  

“Det  er  et  bevis  på,  at  hvis  man  laver  
en koordineret  indsats,  kan det  sag-
tens  lykkes  at finde  god  arbejdskraft”, 
udtaler  Torben Pedersen, direktør fra  
Amu  Vest.   

Manglen  på  kvalificeret  arbejdskraft  i  
transportbranchen  har  dannet 
grundlaget  for det  tværfaglige  samar-

bejde, og  kontorchef  i  Jobcenter  Es-
bjerg,  Frank  Sørensen,  er  både  glad  for  
og  stolt  over  initiativet:   

“Vi  har skabt  et  særdeles  vellykket  og  
smidigt  samarbejde  mellem  alle  de   
aktører,  som  kan  bidrage  til,  at  ledige  
kommer  i job,  samtidig med  at t rans-
portbranchen  får  afhjulpet  manglen  på  
kvalificeret a rbejdskraft.  Et r igtig godt  
eksempel  –  til  efterligning”.  

Hos DSV  Road  Esbjerg  ser  man  også  
positivt  på  samarbejdet  og  glæder  sig  
over, a t  man  ikke  står  alene  med  
rekrutteringsudfordringen:     

“Jeg er   meget  begejstret  og g lædeligt  
overrasket  over  det  store  fremmøde,  og  
jeg  har  bestemt  en  oplevelse  af, at  vi  
med  en koordineret  indsats  vil  kunne  
rekruttere  flere  kvalificerede  personer  
til  transportbranchen”, udtaler  Brian  
Schmidt,  Manager  fra  DSV.  

Arrangementet e r  fulgt o p  af   
intro-/screeningsforløb  for  30  af  de   
interesserede  borgere  samt individuelle  
samtaler  med  yderligere  20.  DSV,   
jobcenter  Esbjerg  og  AMU-Vest  er  nu  i  

Kontakt  
Vil  du  vide  mere  om  projektet,   
kan  du  kontakte:   

Frank  Sørensen   
Kontorchef  Jobcenter  Esbjerg  
E-mail:  frans@esbjergkommune.dk  
Tlf.:  20841431  
 

gang med  at l ave  uddannelsesplaner  
for  dem,  der  skal  videre  mod  chauf-
førjobs  - enten  som  elev  eller  via  
opkvalificering  med  AMU-kurser.   

mailto:frans@esbjergkommune.dk
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 RAR Sydjyllands  beskæftigelseskonference  
 løber af  stablen  12.  september 2018  
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Hvis du  vil  læse  mere  om  
Rådets  arbejde  /  initiativer  

RAR Sydjylland  
https://rar-bm.dk/rar-Sydjylland/  

Mangelinitiativer  for   
RAR Sydjylland  
https://rar-bm.dk/rar-Sydjylland/  
beskaeftigelsespolitik/indsats-mod-
mangel-paa-arbejdskraft/  
 
Den  regionale  positivliste  
https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/  
beskaeftigelsespolitik/positivliste-for-
regional-uddannelsespulje/  
 
 

Sæt kryds i kalenderen! 

Formand  for  RAR M arita  Geinitz  ser  
frem  til  dagen  og  glæder  sig  til  at  møde  
de  mange  aktører  og  samarbejds-
partnere  på  beskæftigelsesområdet:   

“Samarbejde  er hjørnestenen  for 
 Rådets arbejde, og  derfor  er  det  af-

gørende  at s kabe  indsigt i  vores  strate-
 gi og initiativer,  så  det  bliver muligt  for 

flere  at  byde  ind  og  få  en  rolle  i  udvik-
 lingen  af  vores  fælles  arbejdsmarked.   

Vi  glæder  os  meget  til  at  præsentere  
 vores  tanker  og  ideer  om  koordination  

og  aktørsamarbejde  på  VEU-området,  
 og  til  at  få  de  mange  gode  projekter  og 

samarbejdscases  frem  i  lyset. Jeg  tror  
 på,  at  de  både  kan  inspirere  og  bane  

vejen  for  endnu  flere  initiativer.  Der-
 udover  bliver  der  rig  mulighed  for   

dialog  i  plenum,  så  jeg  håber  på  et  
 talstærkt fremmøde,  hvor  alle  aktører  

byder  ind”.      

Målgruppen  for  arrangementet  er  
kommunale  udvalgspolitikere,  jobcen-
tre, kommunale  forvaltninger,   

a-kasser,  faglige  organisationer,  
brancheorganisationer  og   
uddannelsesinstitutioner.  

Invitationer  bliver  udsendt  medio   
august.  Hvis  du  vil  vide  mere  om   
arrangementet,  er  du  velkommen til  at  
kontakte  Arbejdsmarkedskontor  Syd  
på  amksyd@star.dk   




