Videnpolitik 2019 – 2023

Vision

Vi vækster på viden
Videnpolitikken arbejder for, at Ringkøbing-Skjern har en kompetent arbejdsstyrke, som er i
stand til at bidrage til kommunens og virksomhedernes fortsatte vækst og udvikling.1

Vi arbejder for at højne borgernes kompetenceniveau til et arbejdsmarked i
forandring.
Borgere med et højt kompetenceniveau er hele grundlaget for videnpolitikkens vision om at
vækste på viden. Kompetencer opbygges hele livet igennem og lige så meget i fritiden som på
job og i uddannelse. I denne målsætning fokuseres på at styrke de uformelle læringsmiljøer og
understøtte læring hele livet igennem. Særlige indsatser herunder kan være at understøtte
borgernes færdigheder i at arbejde internationalt og bibringe viden om digital udvikling og
tendenser indenfor nutidens og fremtidens arbejdsmarked.
Vores mål:
- Er under udarbejdelse
Vi understøtter målrettede uddannelsestilbud som får flere i job og uddannelse
Med videnpolitikken i hånden vil vi iværksætte tiltag som understøtter etablering af nye
arbejdspladser gennem målrettet uddannelse. En særlig indsats herunder vil være at
tilrettelægge uddannelser i forhold til kommende store jobåbninger, fx i turisme erhvervet.
Fokus vil også være på at tilbyde unge uden uddannelse eller job en målrettet indsats, som
hjælper dem i gang med en uddannelse.
Vores mål:
- Andelen af unge under 25 uden uddannelse eller job falder til 2,7 % 2
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Mål på visionsniveau: Antallet af virksomheder, som oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft som en barriere for
vækst, falder.
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Jvf den nationale uddannelsespolitiske målsætning om, at i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har
tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

-

Et mål for ledighedstallet er under udarbejdelse

Vi fremmer attraktive uddannelsesmiljøer og tiltag, der øger tilgangen til erhvervs- og
ungdomsuddannelserne
For at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder er det vigtigt, at flere unge
og voksne vælger en erhvervsuddannelse. Videnpolitikken understøtter det mål ved at støtte
nye tiltag, som introducerer unge i grundskolen og gymnasiale uddannelser til uddannelses,
job og karrieremuligheder indenfor det lokale erhvervsliv. På den måde ønsker vi at sikre, at
alle unge vælger en uddannelse på et oplyst grundlag. Gennem videnpolitikken vil vi arbejde
for at skabe attraktive uddannelsesmiljøer og sikre et varieret udbud og høj kvalitet af
erhvervs- og gymnasiale uddannelser i kommunen.
Vores mål:
- Andelen af unge, som vælger at uddanne sig, stiger (et nøjagtigt mål for stigningen er
under udarbejdelse)
- Det er under drøftelse, hvorvidt der skal indgå et mål for andelen af unge, som vælger en
erhvervsuddannelse

Vi udvikler fleksible og efterspurgte muligheder for grunduddannelser samt efter- og
videreuddannelse i takt med tiden
Hvis vi skal sikre en fortsat vækst på viden i virksomhederne kræver det løbende efter- og
videreuddannelse af både medarbejdere og ledige. Gennem videnpolitikken vil vi arbejde for,
at flere kommer på efter- og videreuddannelse. Det skal ske gennem udvikling af nye, fleksible
muligheder for uddannelse pr. distance, på arbejdspladsen mv, ligesom vi vil eksperimentere
med nye læringsmetoder til det digitale arbejdsmarked. Vi vil fortsætte arbejdet med at
tiltrække nye grunduddannelser til området og markedsføre disse overfor erhvervsliv og
potentielle studerende.

Vores mål:
- Antallet af personer og medarbejdere der i løbet af det seneste år har været på efter- og
videreuddannelse stiger.
- Antallet af virksomheder, som kan få dækket deres behov for efter- videreuddannelse via
lokale uddannelsesmuligheder stiger.

Vi arbejder for, at virksomheder og borgere har adgang til og gør brug af nyeste viden
Gennem videnpolitikken vil vi skabe lokale innovations- og viden miljøer og øge
forudsætningerne for videndeling imellem virksomheder. Vi vil iværksætte indsatser, som
bygger bro mellem uddannelsesinstitutioner, studerende og erhvervsliv, så der dannes
værdiskabende og tværfagligt samarbejde. Vi vil støtte forskningsprojekter med

udgangspunkt i kommunens særlige styrkepositioner og udfordringer. Vi vil have særligt
fokus på internationalisering og internationale samarbejdsrelationer.
Vores mål:
- Virksomhederne samarbejder i stigende grad med videregående uddannelsesinstitutioner

