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REFERAT  
 
Møde i Det midtjyske Kompetenceråd 
fredag den 1. december 2017 kl. 9.30-11.30 med efterfølgende 
frokost hos Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern 
 

Deltagere: Viggo Thinggaard, Else Søjmark, Anne Ravn Braad (sted- 
fortræder for Henrik Kjeldesen), John Hermansen, Annette Ørbæk  
Andersen, Erik Krarup, Annemarie Elverum, Henrik Gottlieb Hansen, 
Steen Würtz (stedfortræder for Aage Ravn), Annette Lauridsen, Su-
sanne M. Nielsen, Henrik Lodberg, Karen Elsgaard, Mette Vilsbøll (re-
ferent) 
 
Afbud: Birgitte Nielsen, Ole Christiansen, Torben Vilsgaard, Hans 
Enevoldsen, Thor Jensen, Rikke Munksgaard, Vibeke Jensen, Lydia 
Callesen, Henriette Slebsager, Louise Gade 
 
 
Referat 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat 

Viggo Thinggaard bød velkommen. Dagsorden til mødet og referat 
fra seneste møde blev godkendt. 
 

2. Erfaringer fra KUBE samarbejdet i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune v./ Anette Ørbæk Andersen og Susanne Trip Nielsen, Ring-
købing-Skjern Kommune. Plancher vedlagt. 
 
Anette og Susanne præsenterede arbejdet med KUBE (Koordine-
ret Uddannelses-, Beskæftigelses- og Erhvervsindsats) i Ringkø-
bing-Skjern kommune med henblik på at drøfte, hvordan vi kan 
udvikle sambesøg og videndele på tværs. Se vedlagte plancher.  
 
Efter oplægget blev følgende drøftet: 
 Udfordringen i at initiativer på kommunalt, regionalt, statsligt 

og business region niveau ikke altid hænger sammen.  
 Håndtering af konkurrencesituationen mellem erhvervs-, ud-

dannelses- og beskæftigelsessystemet, når der sker sambe-
søg. I KUBE projektet har det ikke været en udfordring, da det 
har været en lille organisation med eksempelvis kun én ud-
dannelsesinstitution. De forskellige aktører har kendt sine be-
grænsninger, og der er også sket henvisninger ud af kommu-
nen. Det er langt vanskeligere, når flere uddannelsesinstituti-
oner skal samarbejde. 
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 Hvordan får man besøgt og serviceret alle virksomheder i kommunen? På den korte ba-
ne har der været fokus på at besøge virksomheder, som ikke har fået besøg de sidste 
2-3 år. Fremadrettet vil KUBE arbejde mere strategisk med udvalgte grupper. 

 Hvilke mål er der opstillet i KUBE projektet? 70 virksomheder skal besøges pr. år, og 
der skal ske 30 koblinger mellem virksomheder og studerende, uddannelsesinstitutioner 
mv.. Man kunne også opstille mål for at opkvalificere arbejdsstyrken fra ufaglærte til 
faglærte.   

 Hvordan kan sambesøg videreudvikles? Det kræver vedholdenhed at forankre indsatsen 
ned i de enkelte organisationer, da det nemt bliver en lille kreds af konsulenter, som 
arbejder tæt sammen.  Et fælles CRM system med fælles registrering af virksomheds-
besøg ville styrke videndelingen på tværs eller måske en fælles App til registrering. 

 
3. Konsekvenser af trepartsaftalen i forhold til VEU's fremtid og RAR v./ Steen Würtz, 

VEU-Center Midtøst og Susanne M. Nielsen, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 
     
Steen og Susanne gave en kort gennemgang af konsekvenserne af trepartsaftalen set fra 
hver deres vinkel. Plancher er vedlagt. Derefter blev trepartsaftalen drøftet: 
 Hvordan kan skolerne organisere sig bedst muligt i forhold til den nye virkelighed? Et 

bud er, at skolerne hver især arbejder på målopfyldelse, og at koordineringen mellem 
skolerne dermed vil gå tabt. Siden 2011 har der været fokus på efterspørgselsdelen, og 
det giver en god forberedelse til at løse nye opgaver. 

 Udbudskoordineringen vil blive flyttet ind på en fælles elektronisk side. Tidligere var det 
en af VEU-centrenes opgaver at koordinere. 

 VEU-centrene vil få svære arbejdsbetingelser i 2018, da medarbejderne vil søge væk. 
 RAR, VEU-centrene og regionen bør tale sammen om et fremtidigt samarbejde omkring 

trepartsaftalen. 
  

4. Drøftelse af hvad Kompetencerådet vil give videre til det nye råd 
Viggo Thinggaard og Henrik Lodberg gav en status på Kompetencerådets møder i indevæ-
rende valgperiode – se vedlagte plancher.  
 
Viggo fortalte om den midtjyske teknologipagt, som det nye vækstforum præsenteres for 
den 19. marts 2018. Teknologipagten skal sikre samarbejde mellem mange parter om at få 
flere STEM-kompetencer til Midtjylland. Teknologipagten skal forankres et sted, og her 
tænkes på et at oprette et nyt strategisk råd, som erstatter de to gamle råd: Kompetence-
rådet og Uddannelsesrådet. Konsekvensen heraf er, at Kompetencerådet nedlægges pr. 31. 
december 2017.  
 

5. Siden sidst 
Henrik Lodberg orienterede om 

a. KOBRA 
Der er udarbejdet en ny analyse om det opsøgende system. Analysen udsendes 
sammen med referatet. 

b. Den midtjyske teknologipagt 
Forprojektgruppen holdt sit første møde den 31. oktober 2017 og for at forberede 
næste møde i forprojektgruppen den 10. januar 2018 bedst muligt, er der nedsat 
seks arbejdsgrupper, som skal foreslå forskellige indsatser, der kan indgå i den 
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midtjyske teknologipagt. Derudover er der igangsat en analyse af STEM kompeten-
cer i regionen og behovet herfor.  
Anne Ravn Braad skulle sige fra Henrik Kjeldsen, at han er interesseret i deltagelse i 
arbejdsgrupper.  

c. Inklusion via uddannelse 
Vækstforum har godkendt LO som operatør på projektet. LO er også operatør på 
Rummelig imidt. Efter mødet i Kompetencerådet godkendte regionsrådet indstillin-
gen den 5. december 2017. Tilbage står nu Erhvervsstyrelsens godkendelse.  

d. Proces for regionens VUS, vækst og udviklingsstrategi 
FN's 17 verdensmål er den samlende ramme for VUS'en. Der vil ske en aktørinddra-
gelsesproces i foråret 2018. 
 

6. Eventuelt 
Langkær Gymnasium og Aarhus Tech søger om at fusionere, således at de i fællesskab ud-
byder STX, HTX og erhvervsuddannelser. I dag er der en vigende søgning til Langkær, da 
gymnasiet ikke matcher de unge, som bor i området. Den 30. juni 2018 skal Under-
visningsministeriet godkende fusionen, som skal gælde med tilbagevirkende kraft fra den 
1. januar 2018.  


