Kompetencer til smv’er ‐ på rette tid og sted
KOMPETENCEFORSYNINGmidt bygger videre på erfaringer og resultater af KOMPETENCEmidt.
Projektet har til formål at sikre mere og bedre efteruddannelse via en opsøgende indsats samt
udvikling af virksomhedernes strategiske uddannelsesplanlægning.
Vækstforum har med sin hidtidige indsats, KOMPETENCEmidt, etableret et godt samarbejde
mellem en række aktører, som gennem deres koordinerede indsats i forhold til det
virksomhedsopsøgende arbejde, har øget efteruddannelsesaktiviteterne i Region Midtjylland
betydeligt.
Den positive effekt af et regionalt koordinerende samarbejde udstikker en retningspil for arbejdet
med det fremtidige samarbejde. Formålet med projektet er at sikre virksomhedernes
kompetenceforsyning, som er et lidt bredere begreb end kompetencebehov. Kompetenceforsyning
er alle de tiltag, som skal sikre tilgængeligheden af de kompetencer, der er nødvendige for at nå
virksomhedens mål. Kompetenceforsyning handler derfor om virksomhedernes muligheder for at
ansætte, uddanne eller efteruddanne medarbejdere med henblik på at opnå den ønskede
kompetence – og det handler om de systemer, som på den ene eller anden vis tilvejebringer eller
formidler kompetencer og kompetente medarbejdere til virksomhederne.
Med op mod en tredjedel af arbejdsstyrken uden erhvervskompetencegivende uddannelse i en tid,
hvor flere og flere ufaglærte job forsvinder, bliver den store udfordring efteruddannelse af den
eksisterende arbejdsstyrke samtidig med uddannelse af de nye generationer.
Der skal skabes en styrket kompetenceforsyning, hvor virksomhederne i højere grad sikres adgang
til de rette kompetencer på rette tid og sted. Kompetenceforsyningen skal sikre en målrettet
opkvalificering af medarbejdere og ledige, styrke nyuddannedes jobparathed, ligesom også
tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft kan være en del af kompetenceforsyningen. En vigtig
forudsætning, for at denne indsats kan lykkes, er en styrket koordinering og samordning af
erhvervs‐, uddannelses‐ og beskæftigelsespolitikkerne.
Dette projekt tager derfor udgangspunkt i specifikke aktiviteter, der kan øge beskæftigelsen via en
øget kompetenceforsyning i små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland.
Vækstforum i Region Midtjylland har primært fokus på styrkepositionerne Energi‐ og miljø,
Fødevarer, Fremtidens Industri og Turisme.
Hovedaktiviteterne i dette projekt ses som værende udvikling af strategisk
uddannelsesplanlægning (kompetenceudviklingsstrategier) samt gennemført uddannelse både for
medarbejdere og ledelse i henhold til disse strategier eller i forbindelse med udviklingen heraf.

Hovedaktiviteter forventes implementeret således:
• Fortsættelse af arbejdet med virksomhedernes kompetenceudviklingsstrategier og den
strategiske uddannelsesplanlægning, efterfulgt af selve kompetenceudviklingsindsatsen af både
medarbejdere og ledere
• Udbygning og opkvalificering af lokale partnerskaber, hvorom hele indsatsen centreres

