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Spørgsmål til brug for de kommunalpolitiske overvejelser om
strategier og mål for brug af Den regionale uddannelsespulje
RAR Hovedstaden opfordrer de kommunale udvalg på beskæftigelsesområdet i
kommunerne i RAR Hovedstadens område til at tage en drøftelse af strategier og
mål for, hvordan flere virksomheder og ledige får de kvalifikationer, der er behov
for bl.a. via de midler kommunen har fået til brug af kurser fra den regionale
positivliste.
RAR Hovedstaden opfordrer desuden til, at kommunerne melder resultatet af
drøftelserne tilbage RAR senest den 1. oktober 2017, herunder om udvalget har
forslag til, hvad RAR kan gøre for at fremme kommunernes brug af den regionale
positivliste.
Til udvalgets drøftelser vedlægges et sæt af spørgsmål, som udvalget kan gøre brug
af i drøftelsen.
Nedenfor oplistes nogle spørgsmål, som kan bruges af jobcenterchefen til
indledningsvist at beskrive de hidtidige erfaringer med brugen af kurser fra den
regionale positivliste for udvalget.
Spørgsmål – historik
 Hvilke strategier og prioriteringer på uddannelsesområdet, særligt
kortevarende opkvalificering og herunder den regionale uddannelsespulje
har vi hidtil arbejdet efter?
 Hvordan arbejder vi med at få midlerne fra den regionale uddannelsespulje
anvendt (målrettet bestemte brancher, alle brancher generelt etc.)?
 Hvordan samarbejder vi med a-kasserne om visitationen til kurserne?
 Hvilke aktiviteter har vi gennemført for midlerne fra den regionale pulje?
 Hvilken effekt har brugen af den regionale uddannelsespulje haft?
 Hvilke samarbejder omkring uddannelse er vi med i, herunder
uddannelsesforum, rekrutteringssamarbejdet (HRS; NRS…),
socialfondsprojekter, øvrige samarbejder med vores nabojobcentre om
uddannelseskøb m.m.?
 Hvilke konkrete uddannelsesaktiviteter har samarbejderne, herunder
samarbejdet med de øvrige jobcentre om køb af uddannelse medført?
 Hvad har fungeret i fht. vores strategi og prioriteringer, og hvad har været
svært?

Strategier og mål for brug af den regionale uddannelsespulje
- Spørgsmål til drøftelse i udvalget:

1) Hvad skal der til for, at flere virksomheder og ledige bliver hjulpet via midler,
kommunen har fået til den regionale positivliste?
- Fokus på at opsøge virksomhederne med sandsynlighed for, at de mangler
arbejdskraft med henblik på at opkvalificere ledige målrettet efterspørgslen?
- Inddrage virksomhederne i visitationen af ledige til kurser med henblik på at
fremme sandsynlighed for ansættelse efter gennemført kursus?
- Inddrage a-kasserne i at visitere ledige til kurserne?
- Inddrage andre grupper af ledige end dagpengemodtagere i kurserne for at
fremme holdopfyldning – f.eks. de jobparate kontanthjælpsmodtagere?
- Øge samarbejdet med nabojobcentre for at sikre holdopfyldning?

2) Hvilke strategier og mål vil udvalget sætte for området fremover?

3) Har vi ønsker eller forslag til RAR, som kan fremme vores indsats og resultater
med den regionale positivliste?

2

Strategier og mål for brug af den regionale uddannelsespulje
- Spørgsmål til drøftelse i udvalget:
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