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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 inden for IKT- sektoren
i Nordjylland. Publikationen er 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 indenfor
seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 50% af det
nordjyske arbejdsmarked, afdækker Fremkom 2 det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer¹. Projektet har således
både undersøgt tendenser og udfordringer på tværs af sektorer og
samtidig set på, hvilke specifikke arbejdskraft- og kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer står overfor.

IKT-SEKTOREN ER DEFINERET SOM VIRKSOMHEDER, DER UDVIKLER OG PRODUCERER PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER INDEN FOR IT,
EDB-SOFTWARE OG TELEKOMMUNIKATION.

Rapporterne i FremKom 2-projektet bygger på
et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data via følgende metoder:

Udover 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.

•

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.

•

•
•

•

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.

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 regionen, 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 Ud af de i alt 16 sektorer arbejdsmarkedet er blevet opdelt i, er der blevet udarbejdet rapporter for de 15 sektorer. Der er ikke blevet udarbejdet en sektorrapport for ’Øvrig produktion’, da dette reelt set ikke er en sektor, men en restgruppe af mindre og meget forskelligartede produktionssektorer, der ikke
passer ind under de andre sektorer.
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1.2 OPSUMMERING
Kort opsummeret viser sektorrapporten for den nordjyske IKT-sektor at:
•

IKT-sektoren er i dag blandt de mindre sektorer i Nordjylland rent beskæftigelsesmæssigt. Det er dog uden tvivl en sektor, der på sigt
vil få stor betydning for regionen. Øget digitalisering og brug af IKT og onlineløsninger er nemlig en ’megatrend’, der går på tværs
af alle brancher.

•

Alt tyder da også på, at beskæftigelsen inden for den nordjyske IKT-sektor vil vokse ganske betragteligt i de kommende fem
år. Registerbaserede fremskrivninger af sektorens arbejdskraftbehov viser, at sektoren vil opleve en stigning i beskæftigelsen på 5,9%.

•

De interviewede IKT-virksomheder såvel som sektoreksperter er enige om, at det særligt er højtuddannede medarbejdere i form af
it-ingeniører og datamatikere, der vil være øget behov for inden for den nordjyske IKT-sektor de kommende fem år.

•

De interviewede IKT-virksomheder forventer dog typisk ikke at få alvorlige vanskeligheder ved at rekruttere kvalificerede IKTmedarbejdere inden for de næste fem år. Dette skyldes bl.a. at Aalborg universitet regnes blandt de bedste it-universiteter i Danmark
og at der herfra hvert år uddannes mange dygtige kandidater. Sektoren er i forlængelse af dette meget tilfreds med udbud såvel som
kvaliteten af de eksisterende IKT uddannelser i regionen.

•

Selvom IKT-virksomhederne generelt er tilfredse med udbuddet af kvalificeret arbejdskraft i regionen, efterlyser flere af dem dog, at
nyuddannede kandidater med fordel kunne have mere forretningsforståelse.

•

Interessant er det også at bemærke, at mange af IKT-virksomhederne i forholdsvis høj grad efterspørger tværfaglighed og
kendskab til flere brancher. Dette skyldes formentlig, at øget anvendelse af IKT er en tendens, der kan identificeres inden for de fleste
sektorer og på tværs af fagligheder og jobfunktioner.

•

Samtidig understreger eksperter og virksomheder, at der ikke længere er plads til ’nørder’ i branchen. De nordjyske it-virksomheder
har nemlig i højere og højere grad behov for it-udviklere, der har en stor forretningsforståelse, er gode til at tænke i helheder og på
tværs af teknologier og platforme, samt kan kommunikere og samarbejde med kunden og kollegaer.

•

En del af de interviewede IKT-virksomheder har også nævnt, at det allerede i dag er vanskeligt at skaffe specialister inden for særlige
teknologier, platforme eller programmer, og at dette kun vil blive sværere fremover. Derfor vil de nordjyske IKT-virksomheder formentligt
også i stigende grad blive nødt til at se til udlandet efter IKT-specialister. Tiltrækning og fastholdelse af specialister, herunder også
af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, kan derfor blive et vigtigt indsatspunkt for sektoren i løbet af de kommende fem år.
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1.3 IKT-SEKTOREN I NORDJYLLAND
Med kun lidt over 5.600 ansatte er IKT-sektoren i dag blandt de mindre sektorer i Nordjylland rent beskæftigelsesmæssigt. Det er dog uden tvivl en sektor, der på sigt vil få stor betydning for regionen. Øget digitalisering
og brug af IKT og onlineløsninger er nemlig en ’megatrend’, der går på tværs af alle brancher.
It-systemer bliver mere og mere komplekse, og i takt med at flere
processer digitaliseres, og flere produkter og enheder indeholder
it, øges behovet for at kunne integrere systemer og få de forskellige teknologier til at kunne ’tale’ med hinanden. Alt sammen
noget, der giver gode vækstmuligheder for IKT-sektoren i Nordjylland såvel som i resten af Danmark. Selve programmeringen
af de store globale it-platforme som eksempelvis Windows og
SAP, sker i stigende grad i Indien og Kina, hvor lønningerne er
lave, og der er et stort udbud af it-ingeniører. Mulighederne for
de nordjyske og danske virksomheder ligger typisk i at udvikle
nye forretningsmodeller, skræddersyede it-løsninger, integrering
af eksisterende systemer og applikationer til de store platforme.
Udover disse klare markedsmæssige væksttendenser og potentialer, ser det desuden ud til, at Nordjylland inden for de seneste år har oparbejdet en styrkeposition inden for IKT. Flere af
de interviewede virksomheder mener, at opblomstringen af IKTsektoren i Region Nordjylland i høj grad skyldes tilstedeværelsen

af Aalborg Universitet, der betragtes som et af Danmarks førende
it-universiteter. Den relativt lette adgang til kompetente og højtuddannede it-medarbejdere har således givet de nordjyske IKTvirksomheder fordelagtige vækstvilkår. Den nordjyske IKT sektor
er stadig domineret af mindre og forholdsvis nye virksomheder,
men regionen huser også en række betydelige og mere etablerede spillere som KMD, Cambridge Silicon Radio Danmark, Telenor,
Rode & Schwarz, JCD, Gatehouse og Thrane & Thrane.
På trods af de lyse fremtidsudsigter for den nordjyske IKT-sektor
generelt set, er der virksomheder, der til gengæld har udtrykt
bekymring overfor den del af regionens IKT-virksomheder, der
leverer dele eller software relateret til mobilkommunikation. Finanskrisen ser ud til at have ramt nogle af virksomhederne særdeles hårdt. Samtidig er uddannelsen som telekom-ingeniør blevet nedlagt på Aalborg Universitet på grund af manglende tilgang
af studerende.

1.4 ARBEJDSKRAFT- OG
KOMPETENCEBEHOV
Alt tyder på, at beskæftigelsen inden for den nordjyske IKT-sektor vil vokse ganske betragteligt i de kommende
fem år. Registerbaserede fremskrivninger af sektorens arbejdskraftbehov viser, at sektoren vil gå fra knap
5.640 ansatte i 2011 til omkring 5.970, hvilket er en stigning på 5,9%.
Figur 1 Arbejdskraftbehovet inden for IKT-sektoren i Nordjylland (antal ansatte)
6.500

5.971

6.000

5.637

5.500

5.000
2011
Kilde: Oxford Research og Center for Regional- og Turismeforskning 2010
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IKT er således den sektor, der ifølge de registerbaserede fremskrivninger rent beskæftigelsesmæssigt vil vokse mest i Nordjylland i løbet af de kommende fem år. Til sammenligning vil de

andre vækstprægede sektorer i Region Nordjylland ifølge fremskrivninger kun vokse mellem 2-3% i samme periode (se tabel 1).

Tabel 1: Ændring i arbejdskraftbehovet i Region Nordjylland fordelt på sektorer
Antal ansatte
2011

Antal efterspurgte
ansatte 2016

Ændring i procent +/-

Fødevarer og støtteerhverv

39.550

34.398

-13,0%

Møbel, beklædning og støtteerhverv

7.029

6.693

-4,8%

Kultur, turisme og event

9.202

9.394

2,1%

Oplevelsesindustri

5.414

5.443

0,5%

IKT

5.637

5.971

5,9%

Energi og miljø og støtteerhverv

6.464

6.102

-5,6%

Transport og støtteerhverv

17.651

17.787

0,8%

Byggeri og støtteerhverv

38.001

38.447

1,2%

Metalindustri

2.087

2.033

-2,6%

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

25.447

26.259

3,2%

Finans, forsikring og videnservice

9.334

9.432

1,0%

Handel og forretningsservice i øvrigt

19.679

20.153

2,4%

Øvrig produktion

7.935

7.588

-4,4%

Uddannelse

22.326

21.249

-4,8%

Pleje og omsorg

30.935

29.866

-3,5%

Offentlig administration og organisationer

17.113

16.952

-0,9%

Sektor

Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning 2010/ Oxford Research 2010

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, hvor 800 af regionens virksomheder blandt andet blev spurgt ind til deres forventninger til vækst, viser ligeledes et positivt og optimistisk billede
af vækstforventningerne inden for IKT-sektoren i Nordjylland.
77,5% af de adspurgte IKT-virksomheder forventer således, at
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de vil vækste i antallet af medarbejdere frem til 2016. Heraf forventer hele 65%, at de i høj eller nogen grad vil få brug for at
ansætte flere medarbejdere. Til sammenligning er det kun 44% af
de adspurgte virksomheder generelt, der i nogen eller høj grad
forventer medarbejdervækst.

Figur 2 I hvor høj grad forventer din virksomhed at vækste i antal ansatte frem til 2016?
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Kilde: Oxford Research 2011

Vækst vil primært ske inden for regionen på trods
af stigende internationalisering
I spørgeskemaundersøgelsen blev virksomhederne ligeledes
spurgt om, hvor de rent geografisk primært forventer at vækste
inden for de næste fem år. Som figur 3 viser, forventer virksomhederne inden for IKT, at deres vækst de næste fem år primært
vil ske i Region Nordjylland. Sammenlignet med de fleste andre
sektorer, er andelen af IKT-virksomheder, der primært forventer at vækste i udlandet, dog høj. I gennemsnit forventer 10%
af samtlige adspurgte virksomheder, at de primært vil vækste i

udlandet, mens det er hele 22,5% af IKT-virksomhederne. Herudover er det interessant, at hele 15% af IKT-virksomhederne
forventer, at deres vækst primært vil ske uden for Europa. Dette
vidner om, at den nordjyske IKT-sektor i forholdsvis høj grad allerede er internationaliseret, samt at virksomhederne formentlig
forventer at ville outsource programmeringsopgaver og lign. til
afdelinger eller underleverandører i eksempelvis Indien og Kina
eller østeuropæiske lande som Ukraine og Rumænien – en tendens, som også er blevet fremhævet i kvalitative interview med
sektoreksperter og virksomheder.

Figur 3 Hvis din virksomhed vækster inden for fem år, hvor forventer du primært, at det vil ske?
70%

65
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50%
40%
30%
20%

15
10
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I Region Nordjylland

Andre steder i Danmark

I Vesteuropa

I Østeuropa

Uden for Europa

Kilde: Oxford Research 2011
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1.4.1 KOMPETENCEBEHOVET
De interviewede IKT-virksomheder såvel som sektoreksperter er enige om, at det særligt er højtuddannede
medarbejdere i form af it-ingeniører og datamatikere, der vil være øget behov for inden for den nordjyske IKTsektor de kommende fem år. Allerede i dag udmærker branchen sig ved at beskæftige mange med en lang eller
mellemlang videregående uddannelse og meget få ufaglærte. De enkelte ufaglærte, som i dag er beskæftiget
i branchen, er typisk selvudlærte it-udviklere eller varetager simple service- eller administrative funktioner.
Samtidig understreger eksperter og virksomheder, at der ikke længere er plads til ’nørder’ i branchen.
De nordjyske it-virksomheder har nemlig i højere og højere grad
behov for it-udviklere med gode personlige kompetencer, der har
en stor forretningsforståelse, er gode til at tænke i helheder og

på tværs af teknologier og platforme, samt kan kommunikere og
samarbejde med kunden og kolleger.

”Vi får de rigtige medarbejdere ved at holde benhårdt fast i, at vi
ikke skal skabe nørder. Det er ikke nok med Phd’ere med 12-taller
uden forretningsforståelse. De skal have forretningsforståelse og
kunne arbejde på tværs. Vi skal fokusere på selve anvendelsen og
brugen af it frem for selve ”nørddelen” – altså programmeringen.
Medarbejderen skal have forstand på forretning og integration.
Det er ikke computerfascination, der skaber værdi. Det er at hjælpe kunden med selve udnyttelsen af it – altså ’return of investment’.”
Direktør, it-virksomhed i Region Nordjylland

Ser vi på, hvilke medarbejderkompetencer, som flest IKT-virksomheder vil efterspørge, er det da også fleksibilitet, serviceori-
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entering og forretningsforståelse efterfulgt af kreativitet og evnen
til at være innovativ samt selvledelse og teamwork (se figur 4).

Figur 4 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørger din virksomhed frem til 2016?
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Kilde: Oxford Research 2011

Interessant er det også at bemærke, at mange af IKT-virksomhederne i forholdsvis høj grad efterspørger tværfaglighed og
kendskab til flere brancher. Dette skyldes formentlig, at øget anvendelse af IKT er en tendens, der kan identificeres inden for de
fleste sektorer og på tværs af fagligheder og jobfunktioner. Derfor
er tværfaglighed og sektorspecifik viden og erfaring blevet et vigtigt konkurrenceparameter for IKT-virksomheder, da dette ofte
er forudsætningen for at kunne udvikle løsninger, målrettet de
enkelte virksomheders og sektorers specifikke behov.

blandt IKT-virksomhedernes ledere. Her er der således meget fokus på evnen til at skabe netværk, samarbejder og alliancer samt
på entreprenørskab og innovationsledelse (se figur 5). Herudover
har flere af de interviewede IKT-virksomheder også nævnt et stigende behov for projektledelse. Udviklingen og implementeringen af IKT-løsninger er som oftest meget komplekse projekter,
der kan være meget svære at styr både teknologisk, kompetenceog ressourcemæssigt.

Sektorens behov for at være innovativ og kunne skabe relationer
til andre sektorer afspejler sig også i kravet til kompetencerne
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Figur 5 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørger din virksomhed frem til 2016?
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Kilde: Oxford Research 2011

Flere af de udviklingsmæssige tendenser og kompetencebehov,
der er identificeret inden for IKT-sektoren i FremKom 2 projektet,
blev ligeledes fremhævet som væsentlige i FremKom 1 og kan
således ikke siges at være helt nye. I FremKom 1 kom det bl.a.
ligeledes frem, at sektoren i særlig grad efterspurgte højtuddannede samt kompetencer forbundet med projektledelse og det at
kunne tænke på tværs af systemer, teknologier og fagområder
(helhedstænkning).

Kompetenceudvikling og efteruddannelse
Samtlige af de interviewede IKT-virksomheder arbejder forholdsvist systematisk med kompetenceudvikling og efteruddannelse.
Bl.a. holder de typisk skarpt øje med hvilke it-tekniske kompetencer, de har, og hvilke it-tekniske kompetencer, de får brug
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for i den nærmeste tid i forhold til kommende projekter, samt
den generelle udvikling inden for de forskellige IKT-platforme og
programmer. Det er især fagtekniske kurser relateret til nye eller
opdaterede versioner af særlige programmer eller platforme som
SAP, Windows, Microsofts .NET eller lignende, som virksomhederne efterspørger. Men forskelligartede projektlederkurser er
også i høj kurs. Virksomhederne gør kun i meget begrænset grad
brug af efteruddannelsesudbuddet i selve regionen. De fleste relevante kurser for sektoren udbydes typisk kun i Aarhus, København eller uden for Danmark, da det ofte er selve producenterne
af softwaren, der står for kurserne. De nordjyske IKT-virksomheder anser dog ikke dette som et problem og mener under alle
omstændigheder ikke, at der vil være kritisk masse til at kunne
udbyde disse ofte højt specialiserede kurser i Nordjylland.
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1.5 KOMPETENCEMÆSSIGE
UDFORDRINGER
Kort opsummeret vil IKT sektoren altså være præget af vækst de kommende fem år, og der vil inden for sektoren være en forholdsvis markant øgning i efterspørgsel efter medarbejdere. Hertil kommer den stigende
efterspørgsel efter IKT-medarbejdere inden for mange andre brancher, offentlige som private, hvor IKT også
spillere en større og større rolle. De interviewede IKT-virksomheder forventer dog typisk ikke at få alvorlige
vanskeligheder ved at rekruttere kvalificerede IKT-medarbejdere inden for de næste fem år.
Samtidig virker sektoren meget tilfreds med udbud såvel som kvaliteten af eksisterende IKT uddannelser i regionen. Undtagelsen
er som tidligere nævnt enkelte af regionens IKT-virksomheder,
der leverer dele eller software relateret til mobilkommunikation,
der er bekymrede over, at uddannelsen som telekom-ingeniør er
blevet nedlagt på Aalborg Universitet.
Selvom IKT-virksomhederne generelt er tilfredse med udbuddet
af kvalificeret arbejdskraft i regionen, efterlyser flere af dem dog
også, at nyuddannede kandidater med fordel kunne have mere forretningsforståelse. Mange nyuddannede har i dag meget lidt forståelse for, hvordan en virksomhed helt grundlæggende fungerer,
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og hvordan man som medarbejder skal være med til at skabe
værdi ved at fokusere på at løse kundens behov og problemer.
En del af de interviewede IKT-virksomheder har også nævnt, at
det allerede i dag er vanskeligt at skaffe specialister inden for
særlige teknologier, platforme eller programmer, og at dette kun
vil blive sværere fremover. Rent kvantitativt fylder specialisterne
ikke meget i det samlede rekrutteringsbehov, men de er som oftest meget svære at erstatte og udfylder som regel livsvigtige
og meget strategisk funktioner i IKT-virksomhederne. Særligt de
IKT-virksomheder, som ligger i regionens udkantsområder, hvor
der er langt til både Aalborg og Aarhus, har allerede i dag store
udfordringer med at skaffe specialister.

”Jeg tror ikke, at IKT-erhvervet kan vokse meget mere i Nordjylland, for vi har ikke kompetencerne – forstået på den måde at
udbuddet af specialiseret arbejdskraft ikke er stort nok. Der vil
mangle arbejdskraft i yderområderne. I Aalborg vil problemet ikke
være så stort. Branchen vil derfor koncentrere sig om Aalborg.
Underdirektør, it-virksomhed i Aalborg

Specialister er typisk personer, der udover en IKT-uddannelse
har flere års arbejdserfaring bag sig. De er derfor ofte etablerede
i forhold til familie og ejendom og kan være svære at få til at flytte
til regionen. En del specialister flytter gerne efter de gode job,
men foretrækker dog typisk de helt store byer, hvor kultur og fritidstilbuddene samt videre jobmuligheder er væsentligt flere end i
Region Nordjylland. En del af de interviewede IKT-virksomheder,
som har filialer eller salgs- og servicekontorer i Aarhus og København, har dog forsøgt at løse problemet ved at ansætte specialister på disse kontorer. Flere af virksomhederne mener, at dette
er en tendens, der formentligt vil øges de kommende år blandt de

nordjyske IKT-virksomheder, der har kontorer i de store danske
eller udenlandske byer.
Fremover vil de nordjyske IKT-virksomheder formentlig også i
stigende grad blive nødt til at se til udlandet efter IKT-specialister.
Tiltrækning og fastholdelse af specialister herunder også af kvalificeret udenlandskarbejdskraft kan derfor blive et vigtigt indsatspunkt for sektoren i løbet af de kommende fem år.
I den følgende boks opsummeres de væsentligste kompetencemæssige udfordringer for IKT-sektoren i Region Nordjylland.

IKT-SEKTORENS VÆSENTLIGSTE KOMPETENCEMÆSSIGE
UDFORDRINGER
•

Nyuddannede IKT-kandidater mangler som oftest den fornødne forretningsforståelse.

•

Det er vanskeligt at skaffe specialister inden for særlige teknologier,
platforme og programmer.

•

Særligt de IKT-virksomheder, som ligger i regionens udkantsområder,
hvor der er langt til både Aalborg og Aarhus, har allerede i dag store
udfordringer ved at skaffe specialister.

•

Blandt visse virksomheder, der leverer dele eller software relateret
til mobilkommunikation, er der bekymring over, at uddannelsen som
telekom-ingeniør er blevet nedlagt på Aalborg Universitet.
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