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Baggrund
KOBRA (tidligere benævnt Viden til Vækst) er et Skandinavisk Interreg-projekt med partnere i
Danmark, Norge og Sverige. Projektet udspringer af samarbejdet i Interreg IV projektet SkanKomp,
der arbejdede med fremme livslang læring og kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet gennem
skabelsen af et øget samspil mellem udbydere og efterspørgere af uddannelse og kompetenceudvikling.
Ambitionen med KOBRA var at arbejde videre med SkanKomps resultater gennem fortsættelsen af
samarbejdet mellem de skandinaviske uddannelsesinstitutioner (men nu også ungdomsuddannelse) samt inddragelsen af beskæftigelsesaktører og erhvervsservice.

Kompetencer på arbejdsmarkedet
Det er intentionen med projektet at samarbejde om udviklingen af fælles viden, strategier og redskaber, som partnerne kan bruge i deres arbejde med at bistå virksomhederne med deres kompetenceforsyning på arbejdsmarkedet.
Dette projekt skal bl.a.:
• Skabe, samle og udveksle viden om virksomhedernes fremtidige kompetencebehov i relation til arbejdskraftens kompetencer
• Udvikle strukturer og metoder til at opnå et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af
kompetencer i regionerne.
• Professionalisere den virksomhedsopsøgende indsats på tværs af det offentlige system
med henblik på at forbedre dialogen, samspillet og samarbejdet med virksomhederne
Indsatsen i projektet indeholder flere forskellige elementer. En del af indsatsen fokuserer på (a) det
opsøgende arbejde, som har til formål at hjælpe virksomhederne med at foretage uddannelsesplanlægning og sikre medarbejdernes beskæftigelse – dvs. arbejde strategisk med kompetenceudvikling. Andre indsatser vedrører (b) formidling og opkvalificering af de opsøgende medarbejdere,
mens andre igen vedrører (c) den viden om arbejdsmarkedet som findes i systemerne – specielt
om fremtidens kompetencebehov.
Indsatsen er koordineret med øvrige indsatser i Region Midtjylland, der retter sig imod små og mellemstore private virksomheder.

Analyse- og formidlingsindsatsen om fremtidens kompetencebehov
I Region Midtjylland vedrører projektet primært analyse og formidling (idet praktiske aktiviteter vedr.
opsøgende arbejde støttes gennem Kompetenceforsyningsprojektet). Der er tale om en lang række
analyse- og dataindsamlingsaktiviteter, som har henblik på at skabe kvali- og kvantitativ viden om
de midtjyske virksomheder; identificere fremtidige kompetencebehov og skitsere forskellige strategier for kompetenceforsynining. Det samlede projekt skal udpege en række klare pejlingsmærker
(faktorer, dynamikker og tendenser), der kan påvirke erhvervsudviklingen og virksomhedernes
kompetenceforsyning i fremtiden. Det er intentionen, at analyserne skal medvirke til skabe et forbedret vidensgrundlag i de uddannelses- erhvervs- og beskæftigelsespolitiske systemer, der bidrager til det virksomhedsopsøgende arbejde. På sigt skal projektet ligeledes styrke vidensgrundlaget
for et mere udstrakt samarbejde om vejledning og rådgivning til virksomheder og beskæftigede i
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Region Midtjylland og det skal tilvejebringe et solidt vidensgrundlag til udviklingen af fremtidige
fælles strategier for de aktører, som beskæftiger sig hermed.
Det samlede projekt er organiseret i flere indsatser og delanalyser. De enkelte indsatser er.
•
•
•
•
•
•
•

Desk research
Fremskrivnings- og interviewanalyse – udvalgte midtjyske brancher
Virksomhedernes kompetencebehov - nu og i fremtiden
Virksomhedsstrategier for kompetenceforsyning
Industriens kompetencebehov
Dokumentation af uddannelseseffekt
Det Midtjyske Kompetencebarometer

Analyseindsatsen skal formidles bl.a. gennem MEA og Vidennetværkets aktiviteter. Der forventes
formidingsaktiviteter i form af:
•

•
•
•
•
•
•
•

Regionale og/eller delregionale ”status-seminarer” om aktuelle behov og tilbud for kompetenceudvikling og efteruddannelse samt tre regionale og/eller delregionale ”statusseminarer” om aktuelle arbejdskraftsudbud på lokale eller regionale arbejdsmarkeder
Præsentationer (f.eks. workshops) om virksomhedernes kompetencebehov og brug af
voksen- og efteruddannelsessystemet
Regionale seminarer/konferencer om fremtidige kompetencebehov. Samt et antal mindre
workshops/seminarer om fremtidens kompetencebehov i udvalgte brancher el. sektorer
Etablering af kursusforløb der sikrer interview- og virksomhedskendskab blandt de opsøgende aktører
Etablering af kursusforløb eller workshop-række om sammenhængen mellem regionale
vækstvilkår og vækststrategier
Intro og specialistkurser om brugen af redskaber i det opsøgende arbejde
Seminar eller workshops om virksomhedernes strategier og regionale praksis for kompetenceforsyning
Formidlingsseminarer af den viden som produceres i det skandinaviske kompetencebarometer

Konkrete opgaver
VEU institutionernes (dvs. projektpartnernes) konkrete opgaver er i denne forbindelse:
•

•
•
•
•
•
•
•

Indhentning af kvalitative datamaterialer dvs. gennemførelsen af interview med 450 private
virksomheder i Region Midtjylland inden for områderne energi og miljø, fødevarer, turisme
samt fremtidens industri. (forud herfor forventes medarbejdere i centrene ligeledes at deltage i et interview-kursus)
Deltagelse i et skandinavisk konsulentnetværk, dvs. være med til at udveksle erfaringer fra
det opsøgende arbejde med andre konsulenter i Skandinavien
Være med til at lave desk-research vedr. projekterne om Fremtidens Kompetencehov
Bidrage til fremskrivnings- og interviewanalyse (primært gennem efter-bearbejdning af de
kvalitative datamaterialer)
Være med til at udarbejde et antal jobprofiler inden for udvalgte brancher
Være med til at udarbejde case-baserede effektanalyser, dvs. finde gode casevirksomheder og være med til at beskrive effekterne for disse.
Være med til at udarbejde brancherapporter
Varetage en del af formidlingsforpligtelsen af projektets analyseresultater
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Region Midtjylland varetager projektledelse- administration samt samordning af det midtjyske analysearbejde.
KOBRA-projektet har i alt 26 partnere fra Norge, Sverige og Danmark. De danske deltagere er
Learnmark Horsens, Th. Langs HF & VUC, Aarhus Tech, Uddannelsescenter Holstebro, Herningsholm Erhvervsskole, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Mercantec, Viden Djurs, Tradium
samt Region Midtjylland.

Region Midtjylland – august 2015

