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Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og  

det tværgående samarbejde 
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”Nye Kompetencer hele livet” – Udfordringer ifølge 

ekspertudvalget og afsæt for Treparten 
 

 

• Globalisering, teknologiudvikling, øget konkurrence 

• Robotter, kunstig intelligens og generel digitalisering 

• Kortuddannede mindst motiverede for VEU 

• Markant fald i erhvervsrettet, offentlig VEU 

• Job nedlægges/ændres - nye job/jobfunktioner - mere videnstunge 

• Mange med utilstrækkelige erhvervsrettede- og basale kompetencer  

• Halvdelen af arbejdsstyrken deltager ikke i VEU 

• Manglende fleksibilitet og udbud i VEU-systemet i.f.t. brugernes behov  

• Utilstrækkelig koordinering af VEU-indsatsen mellem aktørerne fra uddannelse, 

beskæftigelse og erhverv   

• Flaskehals- og rekrutteringsvanskeligheder kan true opsvinget 
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AMU i tal – Nordjylland og på landsplan  
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Ufaglærte og faglærtes brug af AMU – Motivation for VEU for  



• Forbedrede rammevilkår for AMU – økonomi, styring   

• Øget fleksibilitet – tilrettelæggelse, afvikling, digitalisering og fjernundervisning 

• Fokus på kortuddannede - øget opmærksomhed på videregående uddannelser  

• Nye organiseringer af VEU-indsatsen - Fokus på samarbejde og koordinering  

• RAR-model afløser VEU-centrene 

 

RAR-model: Bedste match mellem VEU-udbuddet og arbejdsmarkedets efterspørgsel 

efter kompetencer  
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Trepartens tiltag  



 Bedre match mellem udbud og efterspørgsel efter VEU v/etablerede samarbejder 

 Kursusønsker fra virksomheder, jobcentre og a-kasser samordnes og koordineres 

 Bedre overblik over områder med mangel på arbejdskraft, hvor der er iværksat 

samarbejde  

 Lettere for VEU-udbyderne at gennemføre kurser for ledige og beskæftigede inden 

for områder med rekrutteringsudfordringer 

 Lettere for virksomhederne at få kvalificeret arbejdskraft 

 

• Resultatmål og indikatorer kobles til succeskriterierne - måles årligt med 

udgangspunkt i baseline 2018 

• Modellen evalueres inden udløb af Trepartsaftalen ved udgangen af 2021 
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RAR-modellens succeskriterier 



 

Struktur for koordination og aktørsamarbejde  



• Etablere koordinationsforum 

• Udvikle strategi 

• Udpege indsatsområder for branchefokus/temaer- 2018 - medio 2019: 

Elektronikindustri, Transport og SOSU 

• Igangsætte analyser til kvalificering af arbejdet – P.t. Byggeri, Merkantil og 

Industri (metal og fødevare) m.h.p. 2019  

• Håndtere nyt kompetenceværktøj 

• Håndtere nyt meldesystem 

• Dokumentere effekter 

 

 

RAR’s opgaver – En væsentligt udvidet portefølje 



• Flere ledige og beskæftigede får den nødvendige opkvalificering 

• Mange ledige i job efter afslutning af VEU 

• Større fleksibilitet i uddannelsesinstitutionernes udbud  

• Lette jobcentrenes adgang til kurser for ledige 

• Understøtte jobcentene i at visitere til kurserne 

• Inddrage virksomhederne i at beskrive deres kompetencebehov - kurserne kan 

skræddersys 

• Fremme aktørsamarbejdet inden for de respektive brancher  

 

 

RAR’s ambitioner og mål for branchefokus 



• Interessenter fra VEU-, erhvervsfremme- og beskæftigelsessystemet samt 

repræsentanter fra RAR-formandskabet 

• Advisory board i forhold til RAR  

• Garant for opbakning i fælles regionale strategier 

• Bidrage til udpegning  områder/ brancher med særligt behov for arbejdskraft og 

kompetencer 

• Understøtte koordination af udbud og virksomhedsrettet indsats  

• Skabe overblik over eksisterende regionale udviklingsprojekter samt initiere nye   

 

Et værdibaseret fællesskab med konsensus omkring opgaver og løsninger - åben 

kommunikation, engagement og ejerskab 

 

En årlig ½-dags konference for VEU-institutionernes direktører og bestyrelser 

 

 

Koordinationsforum under RAR –   
Inddragelse af interessenterne i strategi og opgaveløsning 



• 30 VEU-koordinatorer ansat til opgaven på landsplan 

• 9 VEU-koordinatorer i AMK Midt-Nord - 3 teams á 3 i hvert af de tre RAR-områder 

Øst, Vest og Nord 

• Medarbejderstaben i Midt-Nord udvidet 50 %  

• Udgangspunkt i regionens 4 arbejdskraftoplande 

 

De lokale samarbejder: 

• Opkobling på eksisterende samarbejder – JC’s lokale rekrutteringsfællesskaber  

• Samarbejde om RAR’s branchefokus 

• Inddragelse af øvrige relevante aktører på tværs af arbejdskraftoplandene 

• Jobcentrene og VEU-koordinatorer kerne i samarbejderne - øvrige interessenter 

ad-hoc i forhold til udvalgte brancher og opgaver   

 

AMK Midt-Nord og VEU-team Nordjylland - De lokale samarbejder  



 

VEU-Team Nordjyllands arbejde med branchefokus 

Transport           Elektronik  SOSU 

 

 


