Pulje vedr. kvalificeret arbejdskraft
Baggrund
Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for vækst i virksomhederne. De senere år er det
blevet vanskeligere for virksomhederne i Syddanmark at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
Syddansk Vækstforum opretter derfor denne pulje, der skal bidrage til at sikre kvalificeret
arbejdskraft til de private virksomheder. Der er særligt fokus på kvalificeret faglært
arbejdskraft, da der bl.a. forventes mangel på faglært arbejdskraft fremover.
EU’s Socialfonds rammer
Puljen finansieres af Den Europæiske Socialfonds prioritet vedr. Erhvervsuddannelse og
videregående uddannelse. Midlerne heri skal anvendes til at højne arbejdsstyrkens formelle
uddannelsesniveau ved, at flere gennemfører en erhvervsrettet kompetencegivende
uddannelse på faglært eller på videregående uddannelsesniveau.
EU’s Socialfondsprogram giver mulighed for at arbejde med erhvervsuddannelse og
videregående uddannelse med udgangspunkt i to overordnede indsatser:
1. At få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse
2. at få løftet uddannelsesniveauet primært blandt de ansatte i SMV’erne, så antallet af
voksne personer med erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse øges.
Kortlægning af behovet for kvalificeret arbejdskraft i Syddanmark
Vækstforum ønsker ansøgninger til puljen særligt inden for de erhvervsuddannelser og korte
videregående voksenuddannelser, hvor der vurderes at være og/eller blive mangel på
arbejdskraft i de private virksomheder i Syddanmark.
En kortlægning af behovet for kvalificeret arbejdskraft i Syddanmark viser bl.a., at der
generelt vil være behov for medarbejdere, der
·
·

·

Er højt specialiserede og har længere videregående uddannelser eller en PhD, bl.a.
inden for ingeniørfagene (dette kan der dog ikke søges til inden for puljen)
Har en erhvervshandsonpraktisk baggrund som fx håndværker, men som har taget en
overbygning, der både klæder medarbejderen på til at håndtere komplekse
helhedsorienterede projekter og processer, men som også er specialiserede inden for
bl.a. clean tech, elektronik, IT, data mv.
Er efteruddannede og opkvalificerede inden for områder, der specialiserer dem i
internationalisering (fx sprog og kulturforståelse), markeds og kundefokus, innovation
(både ift. arbejdsgange, produktion og service) og formidling og kommunikation.

For så vidt angår faglærte så viser kortlægningen, at der er en generel risiko for mangel på
faglærte i Syddanmark. Der kan være stor forskel på manglen på faglært arbejdskraft inden
for de enkelte uddannelser. I kortlægningen ses der eksempelvis på udvalgte
erhvervsuddannelser. Her viser det sig, at der er en stor risiko for mangel på elektrikere,
værktøjsmagere, plast og procesteknologer, snedkere, mens der er generel risiko for mangel
på kontoruddannede, mekanikere, Gas og VVSteknikere, smede, industriteknikere og
murere.
Kortlægningen peger også på, at selvom der er faglærte nok inden for et område, kan der
stadig være mangel på dygtige faglærte.
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Krav og kriterier til den Syddanske indsats
Vækstforum stiller følgende krav og kriterier til projekterne:
Krav
·
·
·

·

Projekterne skal rette sig mod erhvervsuddannelser eller videregående
efteruddannelser, som der er dokumenteret efterspørgsel efter i de private
virksomheder, jf. kortlægningen, analyser mm.
Projekterne skal bidrage til, at de private virksomheder har adgang til velkvalificeret
arbejdskraft, enten i form af dygtige unge faglærte eller medarbejdere med relevante
efteruddannelser på faglært eller videregående niveau.
Projekterne skal ligge inden for rammerne i det danske Socialfondsprogram og kunne
vise konkrete resultater i form af personers gennemførelse af
erhvervskompetencegivende uddannelser (en erhvervsuddannelse eller en
videregående efteruddannelse) eller oprettelse af praktikpladser.
Forankring af indsatsen skal være en integreret del af projektet.

Kriterier
·
·

Projekterne vurderes ud fra Vækstforums tværgående kriterier.
Projekterne vurderes ud fra deres forventede output og resultatmål.

Effektmål
I ansøgningsskemaet til strukturfondene er der opstillet en række indikatorer for output og
resultatmål i forhold til indsatsområdet: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Det
drejer sig om:
·
·
·
·
·

Deltagere, der er i gang med en uddannelse eller erhvervsuddannelse umiddelbart efter
deltagelsen.
Deltagere, der opnår formelle færdigheder umiddelbart efter deltagelsen.
Deltagere, der har fuldført en erhvervsuddannelse umiddelbart efter deltagelsen.
Deltagere, der har fuldført en videregående uddannelse umiddelbart efter deltagelsen.
Antal praktikpladser.

Vækstforum vil vurdere projekterne i forhold til deres effekt på ovenstående indikatorer.

Aktiviteter
Under de to overordnede indsatser angiver Socialfonden en række aktiviteter, som der navnlig
kan søges støtte til.
1. At få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse
·
·
·

Talentudviklingsforløb (fx deltagelse i konkurrencer, eliteforløb)
Målrettet vejledning af unge, som vil i gang med en erhvervsuddannelse
Udvikling af praktikordninger, der motiverer virksomheder til at indgå
uddannelsesaftaler
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·
·
·
·
·
·

Supplere indsatsen på praktikcentrene, fx flere virksomheder sammen om
praktikforløb
Lette overgangen fra folkeskolen, fx i form af erhvervsklasser
Udbredelse af god praksis, fx undervisningsformer, pædagogik og faglig
specialisering (inkl. Forløb)
Udvikling af forløb der sikrer bredere geografisk dækning
Samarbejder mellem erhvervsuddannelser og virksomheder om
forretningsudvikling og innovation
Udvikling af skolemiljø og markedsføring (hvis det gennemføres sammen med
mindst en af ovennævnte projekttyper)

2. At få løftet uddannelsesniveauet primært blandt de ansatte i SMV’er, så antallet af
voksne personer med erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse øges.
·
·
·
·
·
·
·

Erhvervsfaglig eller videregående uddannelse af beskæftigede i små og
mellemstore virksomheder, fx ufaglærte eller faglærte i industrien eller
servicesektoren
Aktiviteter i forbindelse med realkompetencevurderinger mm. (fx information af
SMV’er om muligheder for uddannelse m.v.)
Screening af SMV’er for at afdække uddannelsesbehov
Brug af erhvervsuddannelse for voksne, fx GVU og AMU
Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner om målrettede
uddannelsestilbud til fx klynger eller brancher
Videregående uddannelser inden for brancher eller klynger på baggrund af
identificerede behov
Tiltrækning af højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft

Læs Socialfondsprogrammet her:
http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/file/485521/ESF_Program_20142020.pdf
FVU som en del af indsatsen
Forberedende forløb for ufaglærte ansatte kan godt indgå i indsatsen for kvalificeret
arbejdskraft, hvis det forberedende forløb er en forudsætning for, at medarbejderen kan
gennemføre en erhvervsuddannelse efterfølgende, og hvis det forberedende forløb indgår som
en del af et samlet uddannelsesforløb, hvor målet er at løfte den ufaglærte til et faglært
niveau.
Socialfondsmidlerne kan eksempelvis bruges til at binde de offentlige finansierede tilbud bedre
sammen og/eller til at binde dem sammen på en ny måde. Socialfondsmidlerne kan dog ikke
bruges til at finansiere aktiviteter, der i forvejen er offentligt finansieret fx
taxameterfinansieret, hvilket FVU forløb er.
Økonomi
Der er afsat 45 mio. kr. af Socialfondsmidler i puljen. Finansieringen fra Socialfonden kan
udgøre op til 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter.
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristerne på ansøgninger til puljen, er den 11. maj, 17. august 2015 og primo
december 2015.
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