KORT OPSAMLING PÅ TRANSPORTFORUM –
KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 – LKS Randers - status pr. 20. maj 2019
Transportforum:
Vi har 8 projektmedlemmer dækkende alle dele af branchen, der har underskrevet alle nødvendige
papirer), 2 er på vej til underskrift, og der er 5 på vej – desuden inviterer vi bredt til næste møde.
Et medlem af Transportforum – Bach & Pedersen A/S – vil sammen med Thortrans (over 250 ansatte – stor
entreprenør i branchen) og et par af deres kunder indenfor spedition (bl.a. Interfjord) lave et oplæg til et
kundevinklet samarbejde. De mødes primo juni. Deres oplæg vil indgå i projektet.
Afleveret partnererklæring:
Fårup Rute- og Turistbusser
Vognmand René Olsen
MTJ Container
CHR Transport
AL Trans
DK Taxi
24/7
Herudover har 4 andre virksomheder deltaget i arrangement og 2 yderligere er på vej…

Rekruttering:
Indtrykket er, at der er færre rekrutteringsproblemer nu end sidste år ved samme tid. Desværre kan
antallet af jobopslag på Jobnet og øvrige hjemmesider kombineret med Jobcenter Randers´ formidling ikke
dokumentere dette, da vognmænd typisk rekrutterer mund-til-mund. Problematikken vil blive vendt ved
næste Transportforummøde den 13. juni.

Uddannelse:
Opstarten var ikke let. Vi kontaktede virksomheder dækkende forskellige dele af branchen, og det har både
været en styrke og en svaghed. Vi har ikke oplevet intern mistro virksomhederne imellem, og det første
møde viste stor interesse for at tale sammen på tværs af brancheorganisationerne.
Det svære er at få volumen i et projekt, der som type er ukendt i området. Desuden er lederne i branchen
travle og kan ikke altid arbejde planlagt. Det betød flere aflyste møder.

Ledige:
Vi havde allerede erfaringer med uddannelse af ledige med et transportprojekt, der har været medvirkende
til opstarten af Transportforum og er kørt parallelt med opstarten af dette. Her havde 10 ud af 16 job, da vi
målte på resultaterne.
Nu er det næste hele uddannelsesprojekt på vej, ligesom vi har fået et godt samarbejde med såvel
Transportens Udviklingsfond som brancheorganisationerne med henblik på samlet udvikling.
Det kommende kursus er finansieret af eksterne midler – med en kombination af VUC fag og
chaufførkursus for unge mennesker.
Der er netop iværksat en informationsindsats overfor PTU – deltagere er Niels Nielsen og Henrik Bugge.
Ansatte:
Der er desuden igangsat konkrete, systematiske uddannelsesaktiviteter i flere virksomheder, herunder
anvendelse af årshjul, eks. i Fårup Rute- og Turistbusser.

Aktiviteter:
Det er en kunst fysisk at samle TRANSPORTFORUMS medlemmer, men vi har med stor succes og positiv
tilbagemelding afviklet ét møde med indlæg om uddannelse, vækst og samarbejdet.
Næste møde er 13. juni, hvor vi har skaffet midler til et indlæg om de 17 verdensmål, der i højeste grad er
aktuelle for transportbranchen.
STAR har vist interesse for samarbejdet og har deltaget i diverse møder, ligesom vi har haft lejlighed til at
præsentere det for en østjysk arbejdsgruppe.
Henrik Bugge, Bent Hedelund og Niels Nielsen deltog i Transport 19 i Herning, hvor der var lejlighed at
mødes med organisationer og relaterede firmaer fra lokalområdet.

Øvrigt udbytte:
Vi har haft mange fordele i samarbejdet med virksomhederne – konkret har Jobcenter Randers Erhverv
markant flere praktikker de pågældende steder.

Opnåede resultater:
Vi har opnået, at de store og de små sidder ved samme bord.
Lige nu er der ikke behov for at dele arbejdskraft eller lave låneordninger, da alle har nok at lave.
Der er skabt fokus på og interesse for branchen, og der har været interesse fra andre dele af landet.
Der igangsat uddannelse for ansatte og ledige. Det er forventningen, at Transportforum bidrager til såvel
praktik som job i forbindelse med projektet.
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