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Fokus på f remt idens kompetencebehov er  afgørende for  den f remt id ige 

udvik l ing og vækst  i  Nord jy l land.  Derfor  er  det  er  med s tor  g læde,  a t  v i 

præsenterer  resu l ta terne af  den nye FremKom 2-analyse.  Den førs te  b lev 

of fent l igg jor t  førs te  gang i  2008,  hvor  den gav et  b i l lede af  det  f remt id ige 

kompetencebehov for  ha lvdelen af  den nord jyske arbe jdsstyrke.  FremKom 2

går  skr id te t  v idere og g iver  e t  b i l lede af  f remt idens kompetencebehov for 

ledere og medarbejdere i  he le  Region Nord jy l land.

For  a t  g ive e t  godt  bud på,  hv i lke  kompetencer ,  der  b l iver  centra le  inden for 

eksempelv is  fødevareområdet ,  bygger i  og of fent l ig  forva l tn ing har  v i  med 

h jælp f ra  e t  konsu lent f i rma været  rundt  i  he le  Nord jy l land for  a t  ta le  med le-

dere og eksper ter  i  både pr ivate  v i rksomheder  og of fent l ige organisat ioner.

Resul tatet  er spændende læsning,  som giver stof  t i l  ef tertanke og gode input 

t i l  både de,  der udbyder og efterspørger kompetenceudvik l ing.  Interessant er 

det  især at  se,  hvorledes der på tværs af  brancher og sektorer i  s tadig st igen-

de grad efterspørges både stærke fagl ige og stærke personl ige kompetencer.

Der  er  s tor  opbakning omkr ing FremKom i  Nord jy l land,  hvor  s t ra teg iske ak-

tører  inden for  erhvervs- ,  uddannelses  og beskæft ige lsesområdet  har  samar-

be jdet  omkr ing at  få  rea l iseret  FremKom 2-analysen.  Det  er  med t i l  a t  skabe 

en sammenhængende indsats ,  hvor  v i  samarbejder  omkr ing at  løse de udfor-

dr inger ,  som v i  har  i  Nord jy l land.

Med FremKom 2-analysen er  der  skabt  e t  godt  grundlag for  en debat  om 

Nord jy l lands udfordr inger  i  forho ld  t i l  a t  s ikre ,  a t  arbe jdsstyrken også har 

de re t te  kompetencer  om fem år.  Dernæst  også en d iskuss ion af ,  hvordan v i 

sammen og hver  for  s ig  kan handle  på den nye v iden,  som v i  har  fået . 

FremKom 2-analysens resu l ta ter  kan f r i t  hentes  på FremKom´s h jemmeside 

www.fremkom.dk. 
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1.1  INDLEDNING
I denne publikation sættes fokus på det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov i Vendsyssel. Publikatio-
nen 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. 

¹ Repræsentanterne i styre- og følgegruppe kommer fra følgende organisationer: Region Nordjylland, EUC Nord, Aalborg Universitet, LO, Væksthus Nordjyl-
land, Beskæftigelsesregionen, VUC, University College Nordjylland, KKR, Dansk Industri og AMU 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 in-

denfor seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 

50% af det nordjyske arbejdsmarked, afdækker Fremkom 2 det 

samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer. Pro-

jektet har således både undersøgt tendenser og udfordringer på 

tværs af sektorer og samtidig set på, hvilke specifikke arbejds-

kraft- og kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer 

står overfor.

Udover at have fokus på regionens forskellige sektorer har der i 

FremKom 2-projektet også været fokus på at afdække arbejds-

kraft- og kompetencebehovet inden for regionens fire forskellige 

arbejdskraftoplande: Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vend-

syssel. 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 FremKom 2´s hjemmeside 

www.fremkom.dk.

Selve dataindsamlingen såvel som udarbejdelsen af rapporter er 

blevet udført af Oxford Research A/S i tæt samarbejde med Re-

gion Nordjylland. Ligeledes har FremKom 2-projektets følge- og 

styregruppe, der består af de væsentligste erhvervspolitiske og 

uddannelses- og beskæftigelsesaktører i regionen1 , løbende væ-

ret 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.

Rapporterne i FremKom 2-projektet bygger på et omfat-

tende analysearbejde, hvor der har været indsamlet 

data via følgende metoder:  

• Registerbaserede fremskrivninger af udbud og ef-

terspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på 

sektorer og oplande.

• Kvalitative interview med brancheeksperter inden for 

de 16 sektorer.

• Spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og offent-

lige 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. 
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1.2 OPSUMMERING
Kort opsummeret viser oplandsrapporten for Vendsyssel at: 

• Ifølge statistiske fremskrivninger vil antallet af arbejdspladser i Vendsyssel falde fra omkring 81.000 i 2011 til knap 77.000 2016. 

De statistiske fremskrivninger underbygges med, at oplandets virksomheder er blandt Region Nordjyllands mest skeptiske, hvad angår 

vækstforventninger. 

• Faldet i arbejdspladser vil særligt være drevet af et fald inden for fødevaresektoren, som i dag er oplandets vigtigste sektor rent 

beskæftigelsesmæssigt.

• Ligesom i resten af regionen er der en klar tendens mod, at der vil blive efterspurgt flere medarbejdere med videregående uddan-

nelser og færre ufaglærte. Samtidig vil efterspørgselen efter faglært arbejdskraft være nogenlunde stabil i perioden.  

• 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 alvorlige problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. På sigt forudser nogle virksom-

heder dog, at det kan blive vanskeligt at rekruttere faglærte og højtuddannede. Dette afhænger dog i sidste ende meget af de 

økonomiske konjunkturer.

• Det er ofte allerede i dag vanskeligt at tiltrække højt specialiserede, højtuddannede medarbejdere til oplandet. Disse typer med-

arbejdere foretrækker som regel at bo i de større byer som Aarhus og København. 

• Oplandet har en styrkeposition inden for maritime støtteerhverv, som der bør støttes op om. Det kunne i det lys være interes-

sant at lave en mere dybdegående undersøgelse af, hvilket kompetencebehov oplandets maritime virksomheder står overfor. 
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1.3 ARBEJDSKRAFTOPLANDET 
VENDSYSSEL
Vendsyssel er det nordligste af Region Nordjyllands arbejdskraftoplande og består af kommunerne Frede-
rikshavn, Hjørring, Læsø, Brønderslev og Jammerbugt. Oplandets virksomheder og offentlige institutioner 
beskæftiger tilsammen lidt over 81.000 personer. Fødevaresektoren er med 15.300 ansatte suverænt den 
vigtigste sektor i oplandet rent beskæftigelsesmæssigt. Herefter kommer byggesektoren og transportsektoren 
med henholdsvis 11.400 og 6.500 ansatte.   

Danish Crown i Sæby er med sine ca. 800 ansatte oplandets stør-

ste private virksomhed. Andre betydelige virksomheder i oplan-

det er den danske filial af det tyske firma Man Diesel & Turbo 

i Frederikshavn, som beskæftiger ca. 500 ansatte, reparations- 

og ombygningsværftet Orskov Yard og Wärtsilä i Hirtshals. Dis-

se virksomheder er desuden interessante, da deres placering i 

Vendsyssel hænger tæt sammen med oplandets lange og vigtige 

maritime historie. Flere interviewede virksomheder samt sekto-

reksperter har påpeget, at Region Nordjylland og i særdeleshed 

Vendsyssel har en klar styrkeposition inden for støtteerhverv til 

den maritime sektor. Herunder ses der en spændende udvikling, 

hvor en række af oplandets virksomheder satser på at servicere 

offshoreindustrien. Potentialerne ser ud til at være gode, da de 

maritime kompetencer i høj grad er til stede i regionen samtidig 

med, at særligt havnen i Hirtshals har en fordelagtig placering i 

forhold til oliefelterne i Nordsøen. I et samarbejde med virksom-

hederne PBT Technic, MarineShaft og Wärtsilä Danmark er det 

lykkedes Hirtshals Havn at indgå en aftale med Maersk Drilling 

om at renovere boreriggen ”Mærsk Guardian” i havnen i 2011. 

De offentligt dominerede sektorer som uddannelse, sundhed og 

pleje og omsorg er også betydelige arbejdsgivere i oplandet. 

Tilsammen er der i Vendsyssel lidt mere end 30.000 ansatte i 

disse sektorer.  De største offentlige institutioner i Vendsyssel er 

Frederikshavn og Hjørring kommune samt Sygehus Vendsyssel i 

Hjørring med ca. 1500 ansatte. 

1.3.1  PENDLING
Vendsyssel er desuden kendetegnet ved at være et udpendlings-opland. Det vil sige, at der er langt flere, der 
hver dag pendler ud af oplandet for at komme på arbejde, end der er personer, der pendler ind i oplandet. Så-
vel udpendling som indpendling sker primært til og fra de andre oplande i regionen, herunder særligt Aalborg. 
Brudt ned på uddannelsesniveau er der især en stor netto-udpendling af faglærte og ufaglærte personer. 
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Figur 1 Ind- og udpendling til og fra Vendsyssel (2009)

Kilde: Oxford Research og DST 2010 
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1.3.2  ARBEJDSKRAFT-  OG 
KOMPETENCEBEHOV

En meget stor del af dette fald vil være drevet af faldende be-

skæftigelse inden for oplandets fødevaresektor. Ligesom i resten 

af regionen forudser de registerbaserede fremskrivninger, at be-

skæftigelsen inden for fødevaresektoren vil falde med hele 13% 

frem til 2016 (se tabel 1). Møbelindustrien og øvrig produktion 

samt de fleste af de offentligt dominerede sektorer ser dog også 

ud til at ville opleve et forholdsvist markant fald i beskæftigelsen 

frem mod 2016. 

Bemærkelsesværdigt er det desuden, at beskæftigelsen inden for 

energi- og miljø ifølge fremskrivningerne vil falde meget mere 

markant i Vendsyssel end i resten af regionen. Der er dog allere-

de i dag få arbejdspladser inden for energi- og miljø i Vendsyssel, 

så faldet vil ikke få større betydning for den samlede beskæfti-

gelse i oplandet.  

En del sektorer vil ifølge fremskrivningerne dog også vækste i 

Vendsyssel de kommende fem år. Dette gælder især servicepræ-

gede sektorer som turisme, oplevelsesindustrien, handel og for-

retningsservice samt finans- og vidensservice. Tendensen mod, 

at der bliver færre traditionelle produktionsarbejdspladser og 

flere arbejdspladser inden for service- og de mere videnstunge 

erhverv, er langt fra unik for Vendsyssel, men en markant ten-

dens, der ses i hele regionen.

Det samlede antal arbejdspladser i Vendsyssel er siden 2006 faldet fra omkring 94.000 til 81.000 i 2011. Re-
gisterbaserede fremskrivninger viser, at faldet i arbejdspladser ser ud til at fortsætte frem mod 2016, således 
at der i oplandet vil være omkring 77.000 arbejdspladser i 2016.   

Tabel 1: Arbejdskraftbehovet i Vendsyssel fordelt på sektorer 

Sektor
Antal ansatte 

2011

Antal efterspurgte 

ansatte 2016

Ændring i procent 

+/-

Region Nordjylland

Ændring i procent 

+/-

Fødevarer og støtteerhverv 15.329 13.324 -13,1% -13,0% 

Møbel, beklædning og støtteerhverv 2.188 1.980 -9,5% -4,8% 

Kultur, turisme og event 3.129 3.211 2,6% 2,1% 

Oplevelsesindustri 1.724 1.741 1,0% 0,5% 

IKT 548 565 3,1% 5,9% 

Energi og miljø og støtteerhverv 933 785 -15,9% -5,6% 

Transport og støtteerhverv 6.649 6.607 -0,6% 0,8% 

Byggeri og støtteerhverv 11.461 11.667 1,8% 1,2% 

Metalindustri og støtteerhverv 721 685 -5,0% -2,6% 

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og 
medico 

5.133 5.173 0,8% 3,2% 

Finans, forsikring og videnservice 2.714 2.813 3,6% 1,0% 

Handel og forretningsservice i øvrigt 5.483 5.587 1,9% 2,4% 

Øvrig produktion 2.505 2.376 -5,1% -4,4% 

Uddannelse 5.895 5.383 -8,7% -4,8% 

Pleje og omsorg 9.762 9.179 -6,0% -3,5% 

Offentlig administration og organisationer 6.460 6.246 -3,3% -0,9% 

Kilde: Center for Regional- & Turismeforskning og Oxford Research 2010
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Ser vi på virksomhedernes egne forventninger til vækst i antallet 

af medarbejdere de kommende fem år, er virksomhederne i Vend-

syssel sammenlignet med virksomhederne i de andre oplande de 

mest skeptiske (se figur 2). Der er dog stadig 40% af virksom-

hederne, som i høj eller nogen grad forventer at øge antallet af 

medarbejdere de kommende år. Virksomhederne i Aalborg er de 

mest optimistiske. Dette korresponderer godt med, at vækstbran-

cher som bl.a. IKT, Oplevelsesindustri, Kultur og Turisme samt 

Finans- og Vidensservice er sektorer, som typisk står stærkest 

i de større byer, mens de mere traditionelle produktionssektorer 

som eksempelvis fødevarer, metal og øvrig produktion, der ser 

ud til at ville opleve et fald i beskæftigelsen, ofte spiller en vigtig 

rolle i land- og udkantsområder. 
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Figur 2 I hvor høj grad forventer virksomheden at øge antallet af medarbejdere de næste fem år?

Vendsyssel Region Nordjylland

Kilde: Oxford Research 2011 
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1.3.3  UDDANNELSE OG 
KOMPETENCER

Størst procentmæssig stigning vil der være i efterspørgslen efter 

højtuddannet arbejdskraft. Rekruttering af højtuddannet arbejds-

kraft kan derfor gå hen at blive en udfordring for erhvervslivet i 

Vendsyssel i løbet af de kommende år. Flere virksomheder i op-

landet har nævnt, at de i dag i hovedreglen skal til Aalborg for at 

rekruttere højtuddannede. Samtidig har flere understreget, at det 

er vanskeligt at rekruttere højtuddannede specialister, når virk-

somheden har adresse i Vendsyssel, da de højtuddannede spe-

cialister som oftest foretrækker at bo i Aarhus eller København.

Selvom der ikke vil være øget efterspørgsel efter faglært arbejds-

kraft i Vendsyssel, vil en del virksomheder formentlig komme til 

at opleve udfordringer med at rekruttere faglærte. Først og frem-

mest udgør de faglærte den største del af arbejdsstyrken i op-

landet. Derudover vil udbuddet af faglært arbejdskraft være for 

nedadgående i hele regionen de næste fem år.  Som det også 

fremgår i næste afsnit, er faglærte da også den type medar-

bejdere, som flest virksomheder i Vendsyssel, såvel som i hele 

regionen, har haft svært ved at rekruttere det seneste år.

Billedet af den fremtidige efterspørgsel på arbejdskraft fordelt på uddannelsesbaggrunde er for Vendsyssel 
meget lig resultaterne for Region Nordjylland som helhed. Den generelle tendens med, at der bliver efter-
spurgt flere med videregående uddannelser og færre ufaglærte, er således også tydelig i Vendsyssel. Samtidig 
vil efterspørgselen efter faglært arbejdskraft være nogenlunde stabil i perioden.  

Tabel 2:   Ændring i efterspørgsel efter ansattes uddannelse

Aggregerede uddannelser

Uddannelse
Antal ansatte 

2011

Antal efterspurgte 

ansatte 2016

Ændring i procent 

+/-

Region Nordjylland

Ændring i procent 

+/-

Ufaglært, studenter mv. 29.123 27.315 -6,2% -5,4% 

Faglærte / EUD 32.377 32.105 -0,8% -0,5% 

Kort vid.g. uddannelse KVU 4.505 4.694 4,2% 4,5% 

Mellemlang vid.g. udd. MVU 11.141 11.362 2,0% 3,4% 

Lang vid.g. uddannelse LVU 3.041 3.354 10,3% 10,2% 

Ukendt uddannelse 1.605 1.704 6,2% 8,0% 

Kilde: Center for Regional- & Turismeforskning og Oxford Research 2010
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Virksomhedernes kompetencebehov 

Udover hvilke uddannelsesbaggrunde virksomhederne især ef-

terspørger blandt medarbejdere, er virksomhedernes mere spe-

cifikke kompetencebehov naturligvis også vigtige at kortlægge. 

I virksomhedssurveyet blev virksomhederne derfor også spurgt 

om, 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 virksom-

hederne i Vendsyssel. Det vil sige de typer af kompetencer, der 

traditionelt ikke erhverves via uddannelse. 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 særligt grad kendetegner videns-

baseret arbejde, ligger også højt på listen.

De kompetencer, som færrest virksomheder i høj eller nogen 

grad har brug for, er de mere tekniske og fagspecifikke kompe-

tencer relateret til eksempelvis jura og 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 halvdelen de 

adspurgte virksomheder i Vendsyssel. Det er således kompeten-

cer, som det vil være vigtige at sikre et forholdsvist højt udbud 

af. Som det også fremgår af figuren, er der ingen signifikante 

forskelle på, hvilke kompetencer som virksomheder i Vendsyssel 

og i resten af Region Nordjylland efterspørger.

Vendsyssel Region Nordjylland

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

Kilde: Oxford Research 2011 
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Ser vi på, hvilke kompetencer virksomhederne i Vendsyssel efter-

spørger 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 finansiel-

le kompetencer. Heller ikke her er der nævneværdige forskelle 

mellem virksomhederne i Vendsyssel og resten af regionen.

Lidt overraskende er det måske, at de ledelseskompetencer, der 

er forbundet med internationalisering og globalisering, som eks. 

supply chain management og mangfoldighedsledelse, ligger for-

holdsvist lavt på listen. Dette kan hænge sammen med, at inter-

nationalisering stadigvæk ikke er en del af dagsordenen/strategi-

en i mange af de mindre virksomheder i Vendsyssel. En del lokalt 

orienterede service- og håndværksvirksomheder vil naturligvis 

kun i mindre grad blive påvirket af øget international konkurren-

ce, men der er ingen tvivl om, at øget internationalisering blandt 

SMV’er er en stor udfordring for Danmarks – og dermed også 

Vendsyssels erhvervsliv generelt set.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

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

Kilde: Oxford Research 2011 
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1.4  KOMPETENCEMÆSSIGE 
UDFORDRINGER FOR VENDSYSSEL
Generelt set har de interviewede virksomheder i Vendsyssel dog ikke svært ved at rekruttere den nødvendige 
arbejdskraft, og flere har fremhævet, at der overordnet set især er et godt udbud af ufaglært og faglært arbejds-
kraft i oplandet. Herudover betyder det også meget, at det er forholdsvist let at tiltrække højtuddannede fra 
Aalborg, da pendlingsafstanden til byen er under en time for det meste af oplandet. 

I den forbindelse har mange virksomheder understreget, at be-

tydningen af at have en god infrastruktur er meget stor i forhold 

til at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft i en region som 

Vendsyssel, der er tyndt befolket og ligger afsides i forhold til 

resten af det nordjyske og danske arbejdsmarked. Selvom der 

langt fra altid kører mange biler på de store veje i Vendsyssel, 

må man ikke undervurdere vejenes betydning for det lokale er-

hvervsliv. Særligt de virksomheder, som beskæftiger højtuddan-

net arbejdskraft, er ofte afhængige af pendlere, der er bosat uden 

for Vendsyssel.

Grundlæggende virker de interviewede virksomheder i Vendsys-

sel ikke så optagede af rekruttering og rekrutteringsudfordringer. 

Dette skyldes formentlig, at mange virksomheder stadig er foku-

seret på krisen. Desuden har krisen gjort, at det generelt set er 

blevet lettere at rekruttere de fleste former for arbejdskraft. Som 

det fremgår af figur 5, er det også forholdsvis få virksomheder, 

der har oplevet problemer med at rekruttere den fornødne ar-

bejdskraft inden for det seneste år. På sigt forudser nogle af de 

interviewede virksomheder dog, at det kan blive svært at skaffe 

den nødvendige faglærte arbejdskraft, hvis der kommer  gang i 

økonomien igen. 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Figur 5 Medarbejdere fordelt på uddannelse, som virksomhederne har haft vanskeligt ved at rekruttere
  inden for det seneste år.

Kilde: Oxford Research 2011 
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Virksomhederne forudser også, at det vil være en stigende ud-

fordring at tiltrække nok højtuddannet arbejdskraft til oplandet, 

særligt de mere specialiserede medarbejdere, som allerede i dag 

er svære at rekruttere. I forhold til den mere specialiserede ar-

bejdskraft kunne det desuden være interessant, at lave en mere 

dybdegående undersøgelse af, hvilket kompetencebehov oplan-

dets maritime virksomheder står overfor. Vendsyssel ser som 

nævnt ud til at have styrkeposition samt et betydeligt fremtidigt 

potentiale inden for det maritime område og den relaterede offs-

horeindustri. 

I den følgende tekstboks er de væsentligste kompetencemæssige 

udfordringer for Vendsyssel skitseret.

DE VÆSENTLIGSTE KOMPE-
TENCEMÆSSIGE UDFOR-
DRINGER FOR VENDSYSSEL

• Generelt set har de interviewede virksomheder i Vendsyssel ikke pt. 

svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

• Det kan dog være vanskeligt at skaffe højtuddannede og andre typer 

af specialister, og flere virksomheder forventer, at dette kun vil blive 

vanskeligere i fremtiden. 

• I forhold til den mere specialiserede arbejdskraft kunne det være inte-

ressant at lave en dybdegående undersøgelse af, hvilket kompetence-

behov oplandets mange maritime støttevirksomheder står overfor.
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