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Fremkom 2: Kompetenceudfordringer
i Nordjylland

Aalborg
I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV I NORDJYLLAND

FREMKOM – NY ANALYSE AF
FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV
Fokus på fremtidens kompetencebehov er afgørende for den fremtidige
udvikling og vækst i Nordjylland. Derfor er det er med stor glæde, at vi
præsenterer resultaterne af den nye FremKom 2-analyse. Den første blev
offentliggjort første gang i 2008, hvor den gav et billede af det fremtidige
kompetencebehov for halvdelen af den nordjyske arbejdsstyrke. FremKom 2
går skridtet videre og giver et billede af fremtidens kompetencebehov for
ledere og medarbejdere i hele Region Nordjylland.
For at give et godt bud på, hvilke kompetencer, der bliver centrale inden for
eksempelvis fødevareområdet, byggeri og offentlig forvaltning har vi med
hjælp fra et konsulentfirma været rundt i hele Nordjylland for at tale med ledere og eksperter i både private virksomheder og offentlige organisationer.
Resultatet er spændende læsning, som giver stof til eftertanke og gode input
til både de, der udbyder og efterspørger kompetenceudvikling. Interessant er
det især at se, hvorledes der på tværs af brancher og sektorer i stadig stigende grad efterspørges både stærke faglige og stærke personlige kompetencer.
Der er stor opbakning omkring FremKom i Nordjylland, hvor strategiske aktører inden for erhvervs-, uddannelses og beskæftigelsesområdet har samarbejdet omkring at få realiseret FremKom 2-analysen. Det er med til at skabe
en sammenhængende indsats, hvor vi samarbejder omkring at løse de udfordringer, som vi har i Nordjylland.
Med FremKom 2-analysen er der skabt et godt grundlag for en debat om
Nordjyllands udfordringer i forhold til at sikre, at arbejdsstyrken også har
de rette kompetencer om fem år. Dernæst også en diskussion af, hvordan vi
sammen og hver for sig kan handle på den nye viden, som vi har fået.
FremKom 2-analysens resultater kan frit hentes på FremKom´s hjemmeside
www.fremkom.dk.
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1.1 INDLEDNING
I denne publikation sættes fokus på det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov i Aalborg. Publikationen
er en del af en større analyse under det såkaldte FremKom 2-projekt, hvis formål er at afdække, hvad der vil
være fremtidens kompetencebehov fem år frem i tiden i Region Nordjylland.

FremKom 2-projektet er en videreførelse af FremKom 1, der blev
gennemført i 2007-2008, og som også satte fokus på fremtidens
kompetenceudfordringer i Region Nordjylland. Hvor FremKom
1-projektet afdækkede virksomhedernes kompetencebehov inden for
seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 50% af det
nordjyske arbejdsmarked, afdækker FremKom 2 det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer. Projektet har således både
undersøgt tendenser og udfordringer på tværs af sektorer og samtidigt set på, hvilke specifikke arbejdskraft- og kompetencemæssige
udfordringer de enkelte sektorer står over for.
Ud over at have fokus på regionens forskellige sektorer har der i
FremKom 2-projektet også været fokus på at afdække arbejdskraftog kompetencebehovet inden for regionens fire forskellige arbejdskraftoplande: Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel. Arbejdskraftoplandene er defineret ved at være klynger af kommuner,
der har en stor gensidig udveksling af arbejdskraft.

Rapporterne i FremKom 2-projektet bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet
data via følgende metoder:
• Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på
sektorer og oplande.
• Kvalitative interview med brancheeksperter inden for
de 16 sektorer.
• Spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og offentlige arbejdsgivere i hele regionen.
• Kvalitative interview med 60 virksomheder fordelt på
de 16 brancher og de fire oplande.
• Afsluttende workshop, hvor eksperter og interessenter
har kommenteret hovedkonklusioner og anbefalinger.

Projektet er derfor også mundet ud i flere rapporter. Dels en hovedrapport, der går på tværs af sektorer og oplande, og dels en række
kortere oplands- og sektorrapporter, der gennemgår hovedkonklusioner i relation til de enkelte sektorer og oplande. Alle rapporter kan
frit downloades på www.fremkom.dk.
Selve dataindsamlingen såvel som udarbejdelsen af rapporter er
blevet udført af Oxford Research A/S i tæt samarbejde med Region
Nordjylland. Ligeledes har FremKom 2-projektets følge- og styregruppe, der består af de væsentligste erhvervspolitiske og uddannelses- og beskæftigelsesaktører i regionen¹ , løbende været inddraget i
analyseprocessen i forhold til at udstikke projektets retning, udvælge
og tilpasse metoder samt facilitere kontakter til relevante virksomheder og eksperter til interview, fokusgrupper og workshop.

¹ Repræsentanterne i styre- og følgegruppe kommer fra følgende organisationer: Region Nordjylland, EUC Nord, Aalborg Universitet, LO, Væksthus Nordjylland, Beskæftigelsesregionen, VUC, University College Nordjylland, KKR, Dansk Industri og AMU Nordjylland.
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1.2 OPSUMMERING
Kort opsummeret peger oplandsrapporten for Aalborg på følgende hovedkonklusioner:
•

Antallet af arbejdspladser i Aalborg vil ifølge registerbaserede fremskrivninger bevare status quo frem mod 2016. Således vil det
ligge stabilt på omkring 105.000 arbejdspladser. Surveyen blandt virksomheder peger imidlertid på, at oplandets virksomheder er blandt
de mest optimistiske i forhold til vækst.

•

Forventningerne til vækst dækker over, at mellem ca. 50 og 80% af de ansatte inden for vækstbrancher som IKT, sundhedsvæsenet, handel og forretningsservice samt kultur, turisme og event er beskæftiget i Aalborg. Omvendt har Aalborg også mange
ansatte inden for fødevaresektoren, energi og miljø samt øvrig produktion, hvor arbejdskraftbehovet forventes at falde frem til 2016.

•

Aalborg adskiller sig fra regionens øvrige opland ved at have flere ansatte end indbyggere. Der er således i modsætning til det øvrige
opland en stor indpendling, særligt fra resten af Region Nordjylland, men til dels også fra resten af Danmark.

•

Den generelle tendens i forhold til en øget efterspørgsel efter personer med såvel korte, mellemlange og lange videregående
uddannelser er stærkere i Aalborg end i resten af regionen.

•

På kompetencesiden er det især personlige kompetencer som fleksibilitet, serviceorientering, forretningsforståelse og evnen til
at være kreativ og innovativ, som virksomhederne vil efterspørge de kommende fem år. Kompetencer som selvledelse, teamwork
og networking, der i særligt grad kendetegner vidensbaseret arbejde, ligger også højt på listen.

•

Generelt set oplever virksomhederne ikke problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Der er dog i Aalborg en større andel af virksomheder end i regionen som helhed, der vurderer, at det har været svært at rekruttere højtuddannede det seneste år. De kvalitative
interview peger på, at det specielt er specialister, som er svære at rekruttere.

•

Virksomhederne i Aalborg har omvendt generelt lettere ved at rekruttere faglærte og ufaglærte sammenlignet med virksomhederne
i Region Nordjylland som helhed. Dette korresponderer godt med de kvalitative interview, hvor flere af de større virksomheder under
finanskrisen har afskediget ufaglærte og faglærte i kølvandet på nedskæringer og udflytningen af produktionsarbejdspladser til
udlandet.
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1.3 ARBEJDSKRAFTOPLANDET AALBORG
Aalborg dækker i modsætning til de øvrige oplande i Region Nordjylland kun over én kommune, nemlig Aalborg
kommune, som er placeret i den sydligste del af regionen. I alt beskæftiger kommunens virksomheder 105.762
personer og er således det opland med den største andel af regionens arbejdspladser. Omtrent hver tredje af
regionens arbejdspladser er placeret i Aalborg. Aalborg har i alt 103.545 indbyggere, hvilket vidner om, at der
sker en stor indpendling til kommunen både fra resten af regionen, men også ude fra regionen. I forhold til
indpendling spiller de gode trafikale forbindelser til og fra Aalborg en væsentlig rolle.
Aalborg adskiller sig desuden fra det øvrige opland ved at være
regionens uddannelsescentrum. Aalborg huser ikke mindst Aalborg Universitet, University College Aalborg, Tech College
Aalborg og Nordjyllands Erhvervsakademi. De mange uddannelsesinstitutioner, som er samlet i Aalborg, skaber et godt rekrutteringsgrundlag for oplandets virksomheder. De kvalitative
interview peger på, at virksomhederne i Aalborg generelt set er
godt tilfredse med deres samarbejde i forhold til de omkringliggende uddannelsesinstitutioner.
De største private virksomheder i Aalborg er Sanistål A/S med
ca. 2000 ansatte, Beierholm, der er et statsautoriseret revisions-

6| AALBORG

selskab samt filialer af KMD A/S, Telenor A/S og Siemens Wind
Power A/S (produktion), der alle har mellem 500 og 1500 ansatte.
Udover Aalborg kommune er det de store, offentlige institutioner
på uddannelses- og sundhedsområdet, der præger beskæftigelsesbilledet inden for den offentlige sektor. Aalborg Sygehus Syd
er den største med i underkanten af 5000 fuldtidsstillinger, mens
Aalborg Universitet har lige over 1200 ansatte. Hertil kommer
Aalborg Psykiatriske Sygehus og Professionshøjskolen University
College Nordjylland med henholdsvis ca. 850 og 700 ansatte.

1.3.1 PENDLING
I forhold til pendlingsmønstrene til Aalborg er der markant større indpendling end udpendling. Såvel ind- som
udpendling foregår primært fra og til andre oplande i Regionen, hvoraf den største udveksling sker med Vendsyssel.
I forhold til de andre arbejdskraftoplande i regionen er der i Aalborg også en betragtelig udveksling af arbejdskraft med andre
regioner. Ses der på fordelingen af pendlere på uddannelsesniveau, er der på alle uddannelsesniveauer flere indpendlere end

udpendlere. Især er det ufaglærte og faglærte, der pendler indog ud af Aalborg, da disse grupper også tegner sig for de største
andele af arbejdsstyrken i oplandet.

Figur 1 Ind- og udpendling til og fra Aalborg (2009)
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Kilde: Oxford Research og DST 2010
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1.3.2 ARBEJDSKRAFT- OG
KOMPETENCEBEHOV
Det samlede antal arbejdspladser i Aalborg steg i perioden 2006-2009 fra 105.636 til 121.156. Derefter faldt
antallet af arbejdspladser kraftigt igen som følge af finanskrisen og ligger i 2011 på 105.762. Registerbaserede
fremskrivninger viser, at faldet i arbejdspladser ser ud til at stabilisere sig frem mod 2016, således at der i
oplandet vil være omkring 105.433 arbejdspladser i 2016.
Aalborg er både et betydningsfuldt arbejdskraftopland for regionens største og vigtigste vækstbrancher samt for de af regionens
brancher med den største beskæftigelsesnedgang. På trods af
at vækstbrancher som IKT, sundhedsvæsenet, handel og forretningsservice samt kultur, turisme og event alle har imellem ca. 50
og 80% af deres ansatte i Aalborg, vil det samlede arbejdskraftbehov i oplandet derfor ikke stige markant frem til 2016. Der er
i Aalborg således mange ansatte inden fødevaresektoren, energi
og miljø samt øvrig produktion, som er blandt de sektorer, der
frem til 2016 vil opleve det største fald i arbejdskraftbehovet.
Udviklingen i beskæftigelsen i Aalborg ligger, som vist i tabel 1,
inden for de fleste sektorer på niveau med den samlede beskæftigelsesudvikling inden for regionen. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at beskæftigelsen inden for energi- og miljø ifølge
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fremskrivningerne vil falde mindre i Aalborg end i resten af regionen. Ifølge sektoreksperter inden for energi og miljø forudses
en potentiel vækst for den del af branchen, som omhandler energiteknologi, mens beskæftigelsen inden for den del af branchen,
som distribuerer el og varme til borgerne forventes at falde.
Energiteknologivirksomheder vil typisk efterspørge højtuddannet
arbejdskraft, som typisk vil være placeret i Aalborg, hvor også
universitet ligger. Det kan således tænkes, at væksten inden for
energiteknologien i netop Aalborg vil afbøde noget af den faldende beskæftigelse inden for forsyningssektoren, som i disse år
er præget af effektiviseringer og nedskæringer.
Faldet i beskæftigelsen vil desuden være mindre inden for uddannelsessektoren, hvilket hænger naturligt sammen med Aalborgs
status som regionens uddannelsescentrum.

Tabel 1: Arbejdskraftbehovet i Aalborg fordelt på sektorer
Antal ansatte
2011

Antal efterspurgte
ansatte 2016

Ændring i procent
+/-

Region Nordjylland
Ændring i procent
+/-

Fødevarer og støtteerhverv

9.906

8.669

-12,5%

-13,0%

Møbel, beklædning og støtteerhverv

1.975

1.884

-4,6%

-4,8%

Kultur, turisme og event

4.114

4.177

1,5%

2,1%

Oplevelsesindustri

2.415

2.406

-0,4%

0,5%

IKT

4.464

4.727

5,9%

5,9%

Energi og miljø og støtteerhverv

4.583

4.384

-4,3%

-5,6%

Transport og støtteerhverv

5.971

5.849

-2,0%

0,8%

Byggeri og støtteerhverv

12.733

13.041

2,4%

1,2%

441

439

-0,5%

-2,6%

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og
medico

14.417

15.208

5,5%

3,2%

Finans, forsikring og videnservice

4.454

4.364

-2,0%

1,0%

Handel og forretningsservice i øvrigt

9.208

9.450

2,6%

2,4%

Øvrig produktion

1.695

1.618

-4,5%

-4,4%

Uddannelse

10.866

10.701

-1,5%

-4,8%

Pleje og omsorg

11.679

11.624

-0,5%

-3,5%

Offentlig administration og organisationer

6.841

6.892

0,7%

-0,9%

Sektor

Metalindustri og støtteerhverv

Kilde: Center for Regional Turisme og Oxford Research 2010
Ser vi på virksomhedernes egne forventninger til vækst i antallet af medarbejdere de kommende fem år, er virksomhederne i
Aalborg sammenlignet med virksomhederne i de andre oplande
de mest optimistiske (se figur 2). Halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer således i høj eller nogen grad at øge antallet

af medarbejdere de næste fem år mod 44% af alle de adspurgte
virksomheder i regionen. Dette korresponderer godt med, at mellem ca. 50 og 80% af de ansatte inden for vækstbrancher som
bl.a. IKT, sundhedsvæsenet, handel og forretningsservice samt
kultur, turisme og event er beskæftiget i Aalborg.

Figur 2 I hvor høj grad forventer virksomheden at øge antallet af medarbejdere de næste fem år?
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1.3.3 UDDANNELSE OG
KOMPETENCER
Billedet af den fremtidige efterspørgsel fordelt på uddannelsesbaggrunde adskiller sig på nogle områder fra
resultaterne for Region Nordjylland som helhed. Tendensen i retning af en øget efterspørgsel efter personer
med såvel korte, mellemlange og lange videregående uddannelser er, som det fremgår af tabel 2, stærkere i
Aalborg end i resten af regionen. Den største procentmæssige stigning ses i forhold til efterspørgslen på højtuddannet arbejdskraft, hvor efterspørgslen forventes at stige med 11,7% i forhold til udbuddet i 2011.
Ligeledes er den procentmæssige stigning i efterspørgslen på
personer med mellemlange og korte videregående uddannelser
højere i Aalborg end i regionen som helhed. Den stærke tendens
mod en øget efterspørgsel efter personer med såvel korte, mel-

lemlange og lange videregående uddannelser korresponderer
godt med, at IKT og sundhedsvæsenet er brancher, som vil vækste meget i Aalborg. Især er IKT en sektor med en høj andel af
ansatte med lange videregående uddannelser.

Tabel 2: Ændring i efterspørgsel efter ansattes uddannelse
Aggregerede uddannelser
Antal ansatte
2011

Antal efterspurgte
ansatte 2016

Ændring i procent
+/-

Region Nordjylland
Ændring i procent
+/-

Ufaglært, studenter mv.

34.413

33.482

-2,7%

-5,4%

Faglærte / EUD

35.653

35.779

0,4%

-0,5%

Kort vid.g. uddannelse KVU

6.027

6.462

7,2%

4,5%

Mellemlang vid.g. udd. MVU

18.133

19.201

5,9%

3,4%

Lang vid.g. uddannelse LVU

9.253

10.331

11,7%

10,2%

Uddannelse

Kilde: Center for Turisme og Oxford Research 2010
Aalborg adskiller sig i forhold til regionen som helhed endvidere ved,
at det forventede fald i efterspørgslen på 2,7% for ufaglærte og studenter ikke er nær så markant i Aalborg som i Region Nordjylland
som helhed. Ligeledes vil der i modsætning til regionen som helhed
ske en svag procentvis stigning i behovet for faglærte på 0,5%. Denne udvikling passer med de registerbaserede fremskrivninger, som
peger på, at f.eks. byggeriet vil opleve en lidt større vækst i Aalborg
sammenlignet med regionen som helhed. Ligeledes forventes faldet
i antallet af ansatte inden for pleje og omsorg at blive mindre i Aalborg end i regionen som helhed. Både byggeriet og pleje og omsorg
er sektorer med mange ufaglærte og faglærte.

Virksomhedernes kompetencebehov
Ud over hvilke uddannelsesbaggrunde virksomhederne især efterspørger blandt medarbejdere er virksomhedernes mere specifikke
kompetencebehov naturligvis også vigtige at kortlægge. I virksomhedssurveyen blev virksomhederne derfor også spurgt ind til, hvilke
kompetencer de i særlig grad forventer at komme til at efterspørge
blandt medarbejdere såvel som ledere de kommende fem år.
På medarbejderniveau er der en klar tendens mod, at det især er de
personlige kompetencer, der efterspørges blandt virksomhederne i
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Aalborg. Det vil sige, de typer af kompetencer, der traditionelt ikke
erhverves via uddannelse, hvor der ofte er mere fokus på faglige og
tekniske kompetencer. Som det fremgår af den næste figur, er de
kompetencer, som flest virksomheder i høj eller nogen grad vil efterspørge de kommende fem år, således fleksibilitet, serviceorientering, forretningsforståelse og evnen til at være kreativ og innovativ.
Kompetencer som selvledelse, teamwork og networking, der i særlig
grad kendetegner vidensbaseret arbejde, ligger også højt på listen,
hvilket korresponderer godt med Aalborgs høje andel af videnstunge
virksomheder.
De kompetencer, som færrest virksomheder i høj eller nogen grad
har brug for, er de mere tekniske og fagspecifikke kompetencer
relateret til eksempelvis jura, IKT på ekspertniveau og viden om
sundhed, miljø og klima. Selvom disse kompetencer står nederst
på listen, skal det bemærkes, at det er kompetencer, som stadig
efterspørges af mellem en tredjedel og en fjerdedel af de adspurgte
virksomheder i Aalborg. Det er således fortsat kompetencer, som
det vil være vigtigt at sikre et forholdsvist højt udbud af. Som det
også fremgår af figur 3, er der ingen signifikante forskelle på, hvilke kompetencer som virksomheder i Aalborg og i resten af Region
Nordjylland efterspørger.

Figur 3 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørges inden for de næste fem år?
Andel af virksomhederne som i høj eller nogen grad efterspørger de angivede kompetencer
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Kilde: Oxford Research 2011

Ser vi på hvilke kompetencer virksomhederne i Aalborg efterspørger på ledelsesniveau inden for de næste fem år, er det især
dybdegående faglighed, branchespecifik viden, evnen til at skabe

netværk, samarbejder og alliancer samt økonomiske og finansielle kompetencer. Heller ikke her er der nævneværdige forskelle
mellem virksomhederne i Aalborg og resten af regionen.
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Figur 4 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørges inden for de næste fem år?
Andel af virksomhederne som i høj eller nogen grad efterspørger de angivede kompetencer
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Lidt overraskende er det måske, at de ledelseskompetencer, der
er forbundet med internationalisering og globalisering som f.eks.
supply chain management og mangfoldighedsledelse, ligger forholdsvis lavt på listen. Det er dog stadig næsten halvdelen af
virksomhederne i Aalborg, som efterspørger kompetencer inden
for supply chain management og lidt under halvdelen, der vurderer mangfoldighedsledelse som en vigtig kompetence. Andelen
af virksomheder i Aalborg, der lægger vægt på mangfoldigheds-
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ledelse, er desuden 6 procentpoint højere end i regionen som
helhed, hvilket formentlig afspejler en større grad af internationalisering blandt virksomhederne i Aalborg sammenlignet med resten af regionen. Flere af de interviewede virksomheder i Aalborg
var enten udenlandsk ejede eller havde flyttet en del af deres
produktion til udlandet, hvilket bekræfter internationaliseringstendensen for virksomheder i Aalborg.

1.4 KOMPETENCEMÆSSIGE
UDFORDRINGER FOR
AALBORG
Generelt set har de interviewede virksomheder i Aalborg ikke svært ved at rekruttere arbejdskraft. I de kvalitative interview peger mange af virksomhederne i Aalborg på, at der især før finanskrisen kunne være en
kamp om f.eks. ingeniører, men at der de senere år har været rigeligt med ansøgere til de stillinger, som de
har slået op.
Som det fremgår af figur 5 har en noget større andel af de adspurgte virksomheder i Aalborg sammenlignet med regionen som
helhed dog haft svært ved at rekruttere medarbejdere med en
lang videregående uddannelse inden for det seneste år. Ligeledes
har en lidt større andel haft sværere ved at rekruttere ph.d.’er.
Dette billede hænger formentlig sammen med, at der generelt set
er en større efterspørgsel på højtuddannede i Aalborg, hvor der
også ligger flere videnstunge virksomheder end i resten af regionen. Billedet dækker formentlig også over, at enkelte virksomheder oplever det som en udfordring at rekruttere specialister.
Nogle af de største og/eller mest specialiserede af de interviewede virksomheder i Aalborg peger på, at det er vanskeligt at skaffe
specialister, som ud over den rette uddannelsesbaggrund også
har den nødvendige arbejdsmarkedserfaring. Det fremhæves
bl.a., at Danmark er et to-karriereland, og at Nordjylland for at
kunne tiltrække specialister fra resten af Danmark, således også
skal kunne tilbyde et job, der er attraktivt for den medfølgende

ægtefælle. I en enkelt virksomhed har man løst udfordringen ved
at ansætte en medarbejder, som er bosat i København, men som
pendler til Aalborg nogle dage om ugen. At der ligger en lufthavn
i Aalborg fremhæves i denne sammenhæng som en stor styrke
for oplandets rekrutteringsmuligheder.
Flere af de meget videnstunge virksomheder påpeger, at de har
et rigtig godt indtryk af og samarbejde med Aalborg Universitet,
som de også aftager mange kandidater fra. Enkelte af oplandets
IKT-virksomheder, der er specialiseret inden for softwarerelateret telekommunikation, er dog bekymrede over, at uddannelsen
som telekomingeniør er blevet nedlagt på Aalborg Universitet
pga. manglende tilslutning fra de studerende. Øvrige virksomheder kunne godt ønske sig, at det var lettere at danne sig et overblik over de uddannelser og de kompetencer, som kandidaterne
fra Aalborg Universitet kommer ud med.
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Figur 5 Medarbejdere fordelt på uddannelse, som virksomhederne har haft vanskeligt ved at rekruttere
inden for det seneste år.
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Som vist i figur fem har virksomhederne i Aalborg generelt lettere ved at rekruttere faglærte og ufaglærte sammenlignet med
virksomhederne i Region Nordjylland som helhed. Dette korresponderer godt med de kvalitative interview, hvor ingen af virksomhederne i Aalborg nævnte udfordringer i forbindelse med

rekrutteringen af faglærte og ufaglærte. Flere af de større virksomheder har de senere år tværtimod været igennem fyringsrunder, hvor især ufaglærte, men også faglærte er blevet afskediget.
Fyringsrunderne er bl.a. opstået i kølvandet på nedskæringer og
udflytningen af produktionsarbejdspladser til udlandet.

DE VÆSENTLIGSTE KOMPETENCEMÆSSIGE UDFORDRINGER FOR AALBORG
•

Generelt set har de interviewede virksomheder i Aalborg ikke svært
ved at rekruttere arbejdskraft. Nogle af de største og/eller mest specialiserede af de interviewede virksomheder i Aalborg peger imidlertid
på, at det er vanskeligt at skaffe specialister, som ud over den rette
uddannelsesbaggrund også har den nødvendige arbejdsmarkedserfaring.

•

Flere af virksomhederne i Aalborg kunne godt ønske sig, at det var lettere at danne sig et overblik over de uddannelser og de kompetencer,
som kandidaterne fra Aalborg Universitet kommer ud med.
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