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INDLEDNING
I denne rapport præsenteres en undersøgelse af FremKom 2, der er gennemført af Rambøll
Management Consulting på opdrag af Region Nordjylland.
Der er tale om en undersøgelse af kendskabet til FremKom 2 blandt strategiske aktører i
Nordjylland og deres anvendelse af resultaterne fra FremKom 2. Herudover bidrager
undersøgelsen med bud på forbedringsmuligheder til brug for en eventuel FremKom 3.

1.1

Baggrund for undersøgelsen
Baggrunden for FremKom-projektet (Fremtidens Kompetencer) er ønsket om at undersøge,
hvordan man kan sikre, at der fortsat vil være vækst i Nordjylland. Hertil kommer, hvordan man
kan sikre, at der ligeledes vil være det nødvendige udbud af arbejdskraft og med de nødvendige
kompetencer. Projektet har derfor det strategiske formål at sætte fokus på det nuværende og
fremtidige kompetencebehov i Nordjylland. For det første ved på baggrund af analyser at
generere viden om det fremtidige kompetencebehov i Nordjylland.
For det andet ved at rejse debat om kompetencebehovet ud fra
Parterne bag FremKom-projektet:
de gennemførte analyser. For det tredje ved at sætte gang i
Region Nordjylland
konkrete initiativer på baggrund af analyse og debat.
Beskæftigelsesregion
Nordjylland
Aalborg Universitet
Væksthus Nordjylland
Dansk Industri
AMU Nordjylland
Kommunernes Kontaktråd

Projektet er et samarbejde mellem uddannelses-,
beskæftigelses- og erhvervspolitiske aktører i Nordjylland. At
projektet er bygget op omkring disse tre ben fremgår ligeledes
af parterne bag projektet (se boks til venstre). Projektet er
organiseret med en styre- og en følgegruppe, hvor
repræsentanterne ligeledes afspejler projektets tre ben.

University College Nordjylland
EUC Nord
LO
VUC

1.2

FremKom-projektet blev indledt i 2007 som et pilotprojekt og i
2009 blev det besluttet i Vækstforum Nordjylland at gennemføre
en FremKom 2-analyse af hele arbejdsmarkedet i Region
Nordjylland.

Undersøgelsens formål
Undersøgelsen af FremKom 2 afdækker kendskabet til og anvendelsen af FremKom 2-analysens
resultater. Dette omfatter, hvilke aktører der gør brug af resultaterne, og hvordan de anvendes.
Herudover skal undersøgelsen give input til gennemførelsen af en eventuel FremKom 3, herunder
input til ændringer, der kan øge værdien af FremKom i forhold til de centrale interessenter.
Med udgangspunkt i ovenstående formål omfatter undersøgelsen fire overordnede temaer:
1.
2.
3.
4.

Hvor bredt er kendskabet til FremKom 2?
Hvem anvender FremKom 2?
Hvordan anvendes FremKom 2?
Hvordan kan der skabes øget værdi med en evt. FremKom 3?
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Metode
Undersøgelsen er baseret på en kombination af kvantitative og kvalitative datakilder. Af
nedenstående boks fremgår en oversigt over datagrundlaget for undersøgelsen.

DATAGRUNDLAGET FOR UNDERSØGELSEN
5 indledende telefoninterviews med repræsentanter fra styregruppe
Survey blandt 740 udvalgte aktører
39 uddybende interviews
21 respondenter fra survey med foregående kendskab til FremKom 2
8 respondenter fra enten styre- eller følgegruppe
10 uddybende interviews med respondenter fra survey uden foregående
kendskab til FremKom 2
Skriftligt materiale om FremKom 2-projektet
Besøgsstatistik fra www.fremkom.dk

Med henblik på at kortlægge kendskabet til FremKom 2 samt den overordnede anvendelse er der
gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører på uddannelses-,
beskæftigelses- og erhvervsområdet i Nordjylland. Region Nordjylland har bidraget med en
samlet liste over 875 strategiske aktører, som spørgeskemaet blev distribueret til. Den rensede
svarprocent for spørgeskemaundersøgelsen er på 44 pct.
Tabel 1: Afrapportering af stikprøve og svarprocent

Pct. af nettostikprøve
Stikprøve
-

Udenfor stikprøve1

875
135

NETTO-STIKPRØVE

740

100

-

Ikke gennemført

357

48

-

Ufuldstændig

-

Gennemført

57

8

326

44

SVAR

326

44

FRAFALD

414

56

Som nævnt er FremKom-projektet bygget op omkring tre ben; nemlig uddannelses-,
beskæftigelses- og erhvervspolitik. I forhold til besvarelsen af spørgeskemaet er der en betydelig
overvægt (55 pct.) af respondenterne fra det uddannelsespolitiske område, samt en
underrepræsentation af respondenter fra det erhvervspolitiske område (6 pct.). Dette afspejler,
at der også i populationen er betydelig forskel i antallet af aktører inden for de tre forskellige
områder; dette hænger bl.a. sammen med, at virksomhederne i denne sammenhæng ikke er
medtaget.

1

Respondenter, det ikke har været muligt at distribuere spørgeskemaet til ud fra den oplyste mailadresse, samt respondenter, der er

sygemeldte, på barsel eller fratrådt den pågældende stilling, er sorteret fra undersøgelsen.
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Figur 1: Hvilket af følgende områder arbejder du primært med?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 326.

Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen og med henblik på at opnå et forøget kendskab
til den konkrete anvendelse og vurdering af FremKom 2 er der gennemført i alt 39 interviews.
Der er dels tale om uddybende interviews med respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen og
dels med medlemmer af FremKom 2’s styre- og følgegruppe. Blandt respondenterne fra
spørgeskemaundersøgelsen er der både udvalgt respondenter med og uden kendskab til
FremKom 2. Respondenter med kendskab er særligt interviewet med henblik på afdækning af
konkrete anvendelsesformer, mens respondenter uden kendskab særligt er interviewet med
henblik på afdækning af muligheder for øget udbredelse af kendskab.
Endelig er der i forbindelse med undersøgelsen foretaget en gennemgang af forskelligt skriftligt
materiale fra projektet, ligesom der er indhentet statistiske data vedrørende anvendelsen af
projektets hjemmeside.
1.4

Læsevejledning
Rapportens kapitel 2 indeholder analysens overordnede konklusioner og anbefalinger til det
videre arbejde med FremKom-projektet. I rapportens kapitel 3 behandles det første af
undersøgelsens temaer; nemlig kendskabet til FremKom 2. I rapportens kapitel 4 fokuseres der
på respondenternes vurdering af FremKom 2 som redskab. I rapportens kapitel 5 behandles
undersøgelsens andet og tredje tema i form af anvendelsen af FremKom 2. Herunder både hvem
der anvender FremKom 2, men også hvordan FremKom 2 konkret anvendes. Undervejs
inddrages mulige forbedringspotentialer samt perspektiver på, hvordan der kan skabes øget
værdi med FremKom 3, hvorved undersøgelsens fjerde og sidste tema belyses.
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KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER
I det følgende kapitel præsenteres undersøgelsens centrale konklusioner i forhold til de
overordnede temaer: Kendskabet til FremKom 2, anvendelsen af FremKom 2 samt mulighederne
for at skabe øget værdi for en evt. FremKom 3.
Det er Rambølls overordnede konklusion, at FremKom 2 er en succes. Der er tale om et redskab,
der er kendt, og som anvendes af den tiltænkte målgruppe. Samtidig er der en ganske positiv
opfattelse af FremKom 2 og den værdi, der skabes med analysen.
Det er Rambølls vurdering, at FremKom 2 har bidraget med at levere væsentlig viden om
regionens kompetenceudfordringer. En viden, som ellers ikke vil være til stede for de relevante
aktører i Nordjylland. For det første har FremKom 2 bidraget til at sætte fokus på kompetencer,
hvilket netop har været et centralt formål med rapporten. For det andet har FremKom 2 bidraget
med en fælles ramme for dialog og samarbejde mellem det uddannelses-, beskæftigelses- og
erhvervspolitiske område og dermed bragt væsentlige aktører omkring kompetencer sammen.
Samlet set peger undersøgelsen på, at der er en efterspørgsel efter en FremKom 3-analyse. Det
er på baggrund af undersøgelsen Rambølls vurdering, at der fortsat vil kunne opnås værdi ved at
gennemføre endnu et FremKom-projekt. Der kan eventuelt gennemføres mindre justeringer, der
kan bidrage til at styrke anvendeligheden af analysen yderligere og gøre resultaterne mere
handlingsangivende.

2.1

Kendskabet til FremKom 2
Undersøgelsen viser, at der blandt nøgleaktører er et godt kendskab til FremKom 2. Knap
halvdelen af respondenterne fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse kender til FremKom
2. Blandt de respondenter, der kender til FremKom 2, vurderer knap halvdelen, at deres
kendskab er enten godt eller meget godt. Kendskabet hænger i nogen grad sammen med,
hvorvidt arbejdet med kompetencer er en del af ens normale arbejdsopgaver; desto mere man
arbejder med kompetencer, desto større er kendskabet til FremKom 2.
På trods af et godt kendskab til FremKom 2 er der stadig et potentiale for endnu større
udbredelse af resultaterne. Potentialet understreges af, at otte ud af 10 af de respondenter, der
ikke kender FremKom 2, udtrykker interesse for viden om de områder, som FremKom 2
vedrører. Og tre ud af fire ønsker resultaterne af analysen tilsendt per e-mail.
Kendskabet har udelukkende været undersøgt blandt strategiske aktører. Udover disse vurderer
vi, at der er basis for at udbrede kendskabet til FremKom yderligere i forhold til det operationelle
medarbejderniveau og blandt virksomheder.

2.2

Vurderingen af FK 2
Overordnet set kan det konkluderes, at respondenterne er overordentlig positivt stemt overfor
FremKom 2 som redskab i forhold til de overordnede formål. Således er otte ud af ti
respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen enten enige eller meget enige i, at FremKom 2
bidrager med at sætte fokus på kompetencer og kompetencebehov i regionen. Herudover er tre
ud af fire respondenter enige eller meget enige i, at FremKom bidrager med ny viden om
fremtidens kompetencebehov eller bidrager med grundlag for drøftelser og dialog.
Det område, hvor respondenterne er mindst positive i deres vurdering af FremKom 2, er på det
handlingsorienterede område, hvilket stemmer godt overens med, at det netop er mere
handlingsangivende anbefalinger, som respondenterne efterspørger fremadrettet. Det bør dog
bemærkes, at det fortsat er seks ud af ti respondenter, der er enten enige eller meget enige i, at
FremKom 2 faktisk formidler resultaterne på en anvendelig måde og giver pejlinger til
iværksættelse af lokale undersøgelser og analyser.
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Undersøgelsen viser, at det i særlig grad er FremKom’s rolle som et politisk neutralt projekt, der
fremhæves. Denne neutralitet medfører, at resultaterne opleves som værende forbundet med en
høj grad af troværdighed, hvilket giver en øget gennemslagskraft og gør, at FremKom i høj grad
kan fungere som en fælles samlende ramme for kompetencedrøftelser.
Respondenternes meget positive vurdering af FremKom 2 understøttes af, at langt størstedelen
af respondenterne ønsker, at der fremtidigt udarbejdes flere FremKom-analyser.
2.3

Anvendelsen af FremKom 2
Undersøgelsen viser, at resultaterne af FremKom 2 i vid udstrækning finder anvendelse. Knap
halvdelen af de respondenter, der kender til FremKom 2, har selv anvendt resultaterne i høj eller
nogen grad i deres arbejde, mens godt halvdelen af respondenterne svarer, at deres
organisation/arbejdsplads har anvendt resultaterne i enten høj eller nogen grad. Hertil kommer,
at det kun er 14 pct. af de respondenter, der kender til FremKom 2, der slet ikke har anvendt
resultaterne fra FremKom 2. FremKom 2 er altså både noget man kender til og gør aktivt brug af.
Der er naturligvis forskel på, hvordan respondenterne anvender resultaterne. FremKom 2 spiller
først og fremmest en vigtig rolle som grundlag for viden om kompetencer. Dette er den mest
hyppige anvendelsesform. FremKom 2 giver også i høj grad anledning til drøftelse og dialog
omkring kompetencer; enten til drøftelser internt i organisationen eller eksternt med
samarbejdspartnere og øvrigt netværk. Endelig anvendes FremKom 2 på en handlingsorienteret
måde, hvor resultaterne spiller en rolle i forhold til eksempelvis initiering og gennemførsel af nye
initiativer og projekter.
I nærværende undersøgelse har vi identificeret en lang række konkrete eksempler på hver af de
tre anvendelsesformer; vidensgenererende, dialogskabende og handlingsorienteret. Der er
således tale om konkrete eksempler, hvor FremKom 2 er anvendt og haft væsentlig betydning.
Konkrete eksempler fremhæves i rapporten og bilag gives en oversigt over de eksempler der er
analyseret som led i denne analyse.
Vi vurderer, at den brede anvendelse af FremKom 2 resultaterne understøttes af opdelingen i tre
forskellige rapporttyper (en hovedrapport samt oplands- og sektorrapporter), da denne opdeling
målretter resultaterne til forskellige grupper og dermed bidrager til, at resultaterne når bredest
muligt ud.
På trods af en generelt god anvendelse må vi også konstatere, at den konkrete anvendelse i
nogen grad begrænses af, at FremKom 2 i høj grad opfattes som et strategisk redskab målrettet
overordnede drøftelser og ikke i lige så høj grad som et redskab, der anvendes på et operationelt
niveau. Hertil kommer, at FremKom 2 i høj grad opfattes som værende baggrundsviden og ikke i
lige så høj grad som et handlingsangivende redskab. Derfor efterspørger en del respondenter, at
der på baggrund af resultaterne opstilles mere handlingsangivende anbefalinger og at
resultaterne konkretiseres yderligere, så de i højere grad målrettes anvendelse på et operationelt
niveau.

2.4

Forbedringspotentialer
Som nævnt er respondenterne generelt meget tilfredse med FremKom 2 som redskab. Men de
har samtidig vurderet, at der er mulighed for at gennemføre justeringer, der vil kunne styrke
gennemslagskraften og anvendelsen af en evt. FremKom 3 yderligere.
I forhold til at øge kendskabet til FremKom foreslår respondenterne, at resultaterne fortsat
præsenteres på én samlet regional konference. Men samtidig efterspørges det, at den regionale
konference i endnu højere grad end hidtil suppleres med lokale konferencer, eksempelvis
oplands- og/eller sektorkonferencer. Herudover efterspørges det, at der igangsættes løbende
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formidlingsaktiviteter mellem udgivelsen af FremKom-rapporterne, således at projektet ikke kun
får taletid, når der udgives en ny rapport. Det kan være i form af temadage, nyhedsbreve eller
lignende, hvor der sættes fokus på, hvordan eksempelvis reformer af beskæftigelsessystemet
kan indgå i en kompetenceudviklingsdagsorden. Løbende informationer fra FremKom kan herved
både bridrage til øget kendskab og til at Fremkom-resultaterne bruges og tænkes ind i forhold til
samfundsændringer mellem udgivelse af rapporter.
Herudover efterspørger respondenterne som nævnt, at FremKom er mere handlingsorienteret og
operationelt. Det kan eksempelvis ske ved, at der – som nævnt – opstilles konkrete anbefalinger
og forslag til nye initiativer, projekter eller analyser på baggrund af resultaterne. Herudover
efterspørger respondenterne, at der fokuseres mere på, hvilke konkrete stillingsbetegnelser der
bliver mangel på eller overskud af i fremtiden. Overordnet set efterspørger respondenterne
således mere handlingsorienteret, operationel og konkret viden.
I forbindelse med en evt. målretning af FremKom i forhold til det operationelle niveau, opstår
ikke mindst muligheden for at tænke FremKom ind i forhold til vejledningsrettede opgaver.
Eksempelvis ved vejledning af ledige borgere mod relevante jobåbninger, vejledning af
studerende i forhold til studieretning samt vejledning af virksomheder i forhold til at sikre den
rette bemanding i relation til fremtidig efterspørgsel og udfordringer. Det er Rambølls vurdering,
at der er behov for formidling af resultaterne på et mere operationelt og mindre strategisk
niveau, førend resultaterne vil kunne anvendes direkte i vejledningssituationer – og af et
operationelt medarbejderniveau.
Rambøll vurderer samlet set, at flere konkrete anbefalinger og forslag til initiativer kan bidrage til
yderligere anvendelse af resultaterne fra FremKom 2. Det er dog afgørende, at styregruppen for
FremKom forud for udarbejdelsen af en eventuel FremKom 3 gør sig klart, hvilket redskab
FremKom skal være, og hvilken rolle redskabet skal spille. Vi vurderer, at det er vigtigt, at
udarbejdelsen af konkrete anbefalinger til initiativer m.m. ikke kommer til at gå udover den
neutralitet, som respondenterne med stor tilfredshed forbinder med FremKom 2. I praksis kan
anbefalinger evt. tænkes ind som et separat produkt, der følger efter analyserapporterne og
dermed har en lidt anden karakter end disse.
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KENDSKABET TIL FREMKOM 2
Sigtet med FremKom 2 har dels været at genere viden omkring fremtidens kompetencebehov og
dels at rejse en debat omkring resultaterne. Udgangspunktet herfor har været en antagelse om,
at fokus på og viden omkring fremtidens kompetencebehov er afgørende for den fremtidige
vækst og positive udvikling af Nordjylland.
På den baggrund vurderer styre- og følgegruppen, at resultaterne fra FremKom 2 i særlig grad er
relevante for strategiske aktører – eller aktører der arbejder med strategiske spørgsmål – på
uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet. Det hører med, at der ikke nødvendigvis er
sammenhæng mellem kendskab til FremKom 2 og projektets evne til at sætte fokus på
kompetencer. Aktører kan principielt godt være involveret i initiativer eller dialoger, der er
initieret på baggrund af FremKom 2 eller trækker på resultaterne derfra, uden at alle de
involverede aktører selv er bekendte med FremKom 2. Et aktivt kendskab til FremKom 2 og
resultaterne derfra er dog alt andet lige en fordel for udbredelsen og anvendelsen af resultaterne.
Det er derfor interessant at undersøge, hvor godt kendskabet er til FremKom 2 blandt de nævnte
aktører.

3.1

Godt kendskab blandt nøgleaktører
Overordnet må det konstateres, at der er et rimeligt godt kendskab til FremKom 2 blandt de
relevante aktører, men også, at der er et potentiale for at øge kendskabet. Denne konklusion er
baseret på, at knap halvdelen af de relevante aktører har hørt om projektet.
Figur 2: Respondenternes kendskab til FremKom 2

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 326.

Næsten halvdelen af dem, der har kendskab til projektet, vurderer samtidig deres kendskab til
FremKom 2-resultaterne som værende enten godt eller meget godt.
Figur 3: Respondenternes grad af kendskab til FremKom 2? (Kun respondenter med kendskab)

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 148
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Kendskabet til FremKom 2 stammer primært fra møder med forskellige samarbejdspartnere og
netværk samt fra de rapporter, der er udarbejdet som led i projektet. Omkring halvdelen af dem,
der kender FremKom 2, angiver disse kilder. Den tredje mest hyppige årsag (31 pct.) til
kendskab til FremKom 2 er deltagelse på FremKom-konferencen i december 2012. Konferencen
må således konstateres at have haft en fin gennemslagskraft. Herudover angiver ca. hver fjerde
respondent at have hørt om projektet via enten medier, projektets hjemmeside eller tilsendt
materiale. (Se eventuelt bilag 1, figur 10).
Ikke overraskende viser spørgeskemaundersøgelsen, at kendskabet i nogen grad hænger
sammen med, hvorvidt arbejdet med kompetencer er en del af ens normale arbejdsopgaver;
desto mere man arbejder med kompetencer, desto større er kendskabet til FremKom 2. Men selv
blandt den gruppe, der arbejder mest med kompetencer, er det halvdelen, der ikke kender til
FremKom 2. Herudover ses det, at de respondenter, der enten arbejder indenfor det
beskæftigelsespolitiske område eller på tværs af de tre politikområder (uddannelse,
beskæftigelse og erhverv), forholdsvis har det bedste kendskab til FremKom 2. Indenfor disse to
områder kender to ud af tre respondenter til FremKom 2. Til sammenligning kender hver tredje
respondent fra uddannelsesområdet til FremKom 2. (Se eventuelt bilag 1, figur 11 og 12).
Besøgsstatistikker fra FremKom-projektets hjemmeside viser ligeledes, at der har været fin
aktivitet på hjemmesiden siden FremKom 2-analysens blev præsenteret. I perioden fra 1.
november 2012 til medio marts 2014 har der været 1.362 besøg på hjemmesiden, hvoraf 70 pct.
udgør nye besøg. Aktiviteten på hjemmesiden var højest i december 2012, hvilket formentlig
hænger sammen med, at konferencen, hvor FremKom 2-analysens resultater blev præsenteret,
blev afholdt på dette tidspunkt.
3.2

Potentiale for endnu større udbredelse af resultaterne
Knap halvdelen af målgruppen kender til FremKom 2. Det betyder omvendt, at godt halvdelen
ikke har hørt om FremKom 2. Som nævnt indledningsvist betyder manglende kendskab ikke
nødvendigvis, at FremKom 2 resultaterne ikke har spillet en rolle for de pågældende personer,
men det indikerer under alle omstændigheder, at der er et potentiale for at udbrede kendskabet
til FremKom 2 yderligere. Potentialet understreges også af, at otte ud af 10 af de respondenter,
der ikke kender FremKom 2, udtrykker interesse for viden om de områder, som FremKom 2
vedrører. Og tre ud af fire ønsker resultaterne af analysen tilsendt per e-mail. (Se eventuelt bilag
1, figur 13 og 14).
De gennemførte telefoninterviews peger ligeledes på, at der generelt er et fint kendskab til
FremKom 2, men at der samtidig er et potentiale for større udbredelse. Der er særligt tale om tre
tendenser indenfor vurderingen af kendskabet. For det første at kendskabet ikke betragtes som
værende stort nok, og at flere aktører kunne have glæde af resultaterne. For det andet opleves
det, at der naturligt er det bedste kendskab blandt de aktører, der har været tæt på
udarbejdelsen af projektet. Hertil kommer, at kendskabet udenfor denne gruppe aktører opleves
som værende præget af, at folk har hørt om FremKom 2 men på et mere overfladisk niveau. For
det tredje opleves det, at kendskabet til FremKom 2 er bedst på det strategiske ledelsesniveau
fremfor på det mere operationelle medarbejderniveau.
Respondenterne fra de gennemførte telefoninterviews er ligeledes blevet bedt om at komme med
bud på, hvordan kendskabet til FremKom kan udbredes i endnu højere grad. I boksen nedenfor
er fremhævet en række bud herpå.
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FORBEDRINGSPOTENTIALER FOR KENDSKAB
PRÆSENTATION AF RESULTATER VED REGIONALE OG LOKALE KONFERENCER
Resultaterne fra FremKom-projektet kan med fordel fortsat formidles ved en samlet regional
konference. Herudover kan der fokuseres yderligere på muligheden for afholdelse af lokale
konferencer, der eksempelvis kan tage udgangspunkt i oplandsrapporterne og de helt lokale
udfordringer. Herudover kan målrettede aktiviteter direkte i udvalgte virksomheder eller
øvrige organisationer være med til at udbrede kendskabet og fremme indsigten i potentialet
med FremKom.
LØBENDE AKTIVITETER TIL AT HOLDE GRYDEN I KOG
Løbende aktiviteter mellem udgivelse af rapporter kan være med til at styrke kendskabet til
FremKom-projektet. Det kan eksempelvis være i form af temadage, nyhedsbreve eller
lignende, hvor der sættes fokus på, hvordan eksempelvis reformer af beskæftigelsessystemet
kan indgå i en kompetenceudviklingsdagsorden. Løbende informationer fra FremKom kan
herved både bridrage til øget kendskab men også til at Fremkom-resultaterne bruges og
tænkes ind i forhold til samfundsændringer mellem udgivelse af rapporter. Herudover kan der
udpeges FremKom-ambassadører i form af centrale aktører ved planlægning og afholdelse af
løbende aktiviteter samt ved den øvrige løbende udbredelse af kendskabet til FremKom.
FORMIDLING AF RESULTATER I LOKALMEDIERNE
En vej til at udbrede kendskabet til FremKom kan være ved at sætte projektet højere på de
nordjyske mediers dagsorden. Der kan eksempelvis udvælges væsentlige resultater fra
oplandsrapporterne og få dem formidlet i de lokale medier i de pågældende oplande. Der skal
formidles resultater, der kan vække relevante aktørers interesse - frem for information om
gennemførelsen af en ny FremKom-analyse. Udover de lokale medier kan man overveje
brugen af sociale medier, eksempelvis Linkedin til at udbrede kendskabet blandt
virksomheder.
UDBREDELSE INTERNT I ORGANISATIONERNE
Kendskabet til FremKom kan udbredes yderligere ved at sætte fokus på, at det ligeledes er en
opgave for de relevante organisationer at udbrede kendskabet til FremKom internt i
organisationen. Hensigten er, at kendskabet generelt skal nå bredere ud end ledelsesniveauet
i de relevante organisationer. Herved placeres en formidlingsopgave og-ansvar hos de enkelte
organisationers ledelse. En opgave, som kan være med til at sikre fastholdelsen af
kompetenceudvikling i den nordjyske debat og opfordrer til initiativ på organisationsniveau.
AFKLARING AF MÅLGRUPPE OG FORMIDLINGSSTRATEGI
Udbredelse af kendskabet til FremKom kan tænkes sammen med en ny afklaring af
målgruppen, fx inddragelse af vejleder- og konsulentniveau. Ved på ny at afklare målgruppen
vil det være muligt at udarbejde mere målrettede formidlingsstrategier – gerne differentieret i
forhold til forskellige aktører i målgruppen. Ved udarbejdelse af en formidlingsstrategi bør det
ligeledes indgå, hvorledes det politiske niveau inddrages i tilstrækkelig grad.
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VURDERINGEN AF FREMKOM 2
I dette kapitel ser vi på respondenternes vurdering af FremKom 2, herunder hvad FremKom 2
vurderes af bidrage med.
Respondenternes vurdering af FremKom 2 som redskab er ganske positiv. Det fremgår af figur 4,
at otte ud af ti respondenter enten er enige eller meget enige i, at FremKom 2 bidrager med at
sætte fokus på kompetencer og kompetencebehov i regionen. Herudover er tre ud af fire
respondenter enige eller meget enige i, at FremKom bidrager med ny viden om fremtidens
kompetencebehov eller bidrager med et grundlag for drøftelser og dialog. Disse tre områder er
blandt de helt overordnede formål med FremKom 2, hvorfor respondenternes særdeles positive
vurdering heraf, er central for projektet som helhed. Det er ligeledes værd at bemærke, at
tilnærmelsesvis ingen respondenter er uenige eller meget uenige i, at FremKom 2 har bidraget på
førnævnte tre områder.
Figur 8 viser ligeledes, at de områder, hvor respondenterne er mindste positive i deres vurdering
af FremKom 2, er på de anvendelsesorienterede områder; den anvendelsesorienterede formidling
af resultater og pejlingen af områder, hvor der kan iværksættes lokale undersøgelser og
analyser. Dette stemmer godt overens med, at det særligt er handlingsangivende anbefalinger,
respondenterne efterspørger fremadrettet, jf. næste kapitel. Det bør dog bemærkes, at det
fortsat er seks ud af ti respondenter, der er enten enige eller meget enige i, at FremKom 2
faktisk formidler resultaterne på en anvendelig måde og giver pejlinger til iværksættelse af lokale
undersøgelser og analyser.
Figur 4: Respondenternes vurdering af FremKom 2 som redskab

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 148

Udover den rent faglige vurdering af projektets kvalitet fremhæver flere, at FremKom 2's særlige
styrke er, at der er tale om et politisk neutralt og uvildigt projekt. Herved opnår resultaterne en
høj troværdighed, idet respondenterne ikke har indtryk af, at der ligger bestemte politiske
dagsordener eller interesser bag. FremKom 2-rapporten kommer herved ikke til at fremstå som
partsviden, men derimod som objektiv viden, som det er muligt for alle parter at forholde sig til.
Der er tale om materiale, der er med til at kvalificere debatten, og hvor det bliver indiskutabelt,
hvorvidt der er tale om udfordringer, som man skal forholde sig til. Pointen illustreres af følgende
udtalelse, hvorved der i høj grad gives udtryk for FremKom-projektets berettigelse: "Det er en

Undersøgelse af kendskab og anvendelse

11 af 23

varm kartoffel og meget sensitivt i forhold til den politiske dagsorden, men FremKom kan gøre
det, da der er tale om mere neutral grund."

Figur 5: Respondenternes vurdering af FremKom 2's relevans

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 148

Som det fremgår af figur 5, giver flertallet af respondenterne udtryk for, at der bør udarbejdes
flere FremKom-analyser i fremtiden. Et par respondenter har i forbindelse med telefoninterviews
uddybet, at arbejdet med FremKom er vigtigt, idet de enkelte aktører ikke har ressourcerne til at
kunne løfte et lignende analyseprojekt selv. Heraf følger, at FremKom bidrager med viden, der
ellers ikke vil blive udarbejdet og derfor ville mangle på nuværende tidspunkt.
I forhold til udarbejdelsen af FremKom 3 er respondenterne blevet spurgt om, med hvilken
kadence der bør udarbejdes og præsenteres nye FremKom-rapporter. Respondenternes svar
peger i retning af, at der bør tages hensyn til særligt to forhold: For det første, at der skal sikres
et kontinuert fokus på kompetencespørgsmålet (”gryden skal holdes i kog”), hvorfor der ikke må
gå for længe imellem rapporterne. Hertil kommer, at rapporterne ikke når at blive irrelevante,
fordi de overhales indenom af samfundsudviklingen. For det andet at det tager tid at arbejde
med resultaterne fra rapporterne og at gennemføre ændringer i organisationerne. Disse to
hensyn peger i lidt forskellig retning, hvilket også afspejles i respondenternes bud på frekvens,
idet ønskerne har varieret fra hvert andet til hvert sjette år. For at sikre begge hensyn foreslår
flere respondenter, at man deler rapporteringen op, så man eksempelvis hvert fjerde til sjette år
udvikler den store FremKom-rapport, som man kender den i dag. I den mellemliggende periode
kan man supplere denne rapport med årlige korrektioner, delrapporter eller øvrige opfølgninger
på interessante tendenser til netop at holde gryden i kog og sikre sig, at der fortsat er fokus på
arbejdet med kompetenceudvikling og vækst i regionen.

Undersøgelse af kendskab og anvendelse

5.

12 af 23

ANVENDELSEN AF FREMKOM 2
I dette kapitel ser vi nærmere på anvendelsen af resultaterne fra FremKom 2. Konkret ser vi på,
hvem der anvender FremKom 2, hvad resultaterne anvendes til, og hvilke dele af FremKom 2 der
særligt anvendes.

5.1

Primært et strategisk ledelsesredskab
Definitionen af målgruppen for FremKom 2 er ifølge opdragsgiver meget bred, idet den omfatter
alle de aktører, der har glæde af den strategiske viden, som FremKom 2 bidrager med. Dette
afspejler sig i, at respondenterne ligeledes definerer målgruppen for FremKom 2 meget bredt.
Flere af respondenterne giver udtryk for, at målgruppen udgøres af beslutningstagere og
strategiske aktører indenfor henholdsvis den uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsmæssige
område – samt øvrige aktører med interesse for kompetenceudvikling. Heraf udledes mere
konkrete aktører som uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, jobcentre,
beskæftigelsesråd samt erhvervscentre og -råd. Herudover opfattes det politiske niveau generelt
som værende en del af målgruppen. Opfattelsen af, hvorvidt de enkelte borgere og virksomheder
er en del af – eller bør være en del af – målgruppen for FremKom, er derimod mindre ensartet.
Respondenterne opfatter primært FremKom 2 som et strategisk ledelsesredskab. Det bliver
fremhævet, at FremKom 2 er særligt relevant i forbindelse med den overordnede prioritering,
planlægning og tilrettelæggelse af opgaver både indenfor de enkelte organisationer men også på
et mere overordnet plan i kommunerne og regionen. For mange respondenter udelukker det ikke,
at FremKom 2 principielt ligeledes kan være relevant på et mere operationelt plan. Det bliver
eksempelvis fremhævet, at resultaterne fra FremKom 2 principielt også kan bruges i forhold til
vejledning af borgere både på uddannelsesinstitutioner og jobcentre men også i vejledningen af
virksomheder.
Såfremt FremKom skal anvendes operationelt fremhæver flere imidlertid, at der er et behov for
at gå ned i abstraktionsniveau, hvis rapporter og resultater også her skal være relevante og
nærværende. Der er dog også respondenter der påpeger, at det er en ledelsesopgave at formidle
resultaterne til det operationelle niveau og i den forbindelse omsætte de strategiske analyser til
mere operationel anvendelse.

Undersøgelse af kendskab og anvendelse

5.2

13 af 23

Tre former for anvendelse
Grundlæggende viser tallene, at FremKom 2 anvendes i udstrakt grad; enten af respondenterne
selv eller den organisation de repræsenterer (jf. figur 6 nedenfor).
Figur 6: Anvendelse af FremKom 2 på henholdsvis respondent- og organisationsplan

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 127

Vi har i analysen valgt at skelne mellem tre former for anvendelse:
1. Vidensgenererende anvendelse
2. Dialogskabende anvendelse
3. Handlingsorienteret anvendelse
Der kan være nogen overlap mellem de tre anvendelsesformer, så de konkrete procentsatser skal
tages med noget forbehold. Samlet set tegnes der dog et billede af, at FremKom 2 anvendes
bredt til alle tre former om end vidensgenerering er den mest hyppige anvendelsesform.
Figur 7: Respondenternes anvendelse af FremKom 2

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 148
Note: Det har været muligt at vælge flere af valgmulighederne. Kategorien 'Andet' dækker hovedsageligt over respondenter,
der ønsker at svare ved ikke. De forskellige former for anvendelse er konstrueret ud fra følgende svarkategorier:
Vidensgenererende: ”Viden fra fremkom 2 har givet generel baggrundsviden om kompetenceudvikling i relation til
udviklingen på arbejdsmarkedet”. Dialogskabende: ”Viden fra FremKom 2 har givet anledning til drøftelser internt på min
arbejdsplads” og ”Viden fra FremKom 2 har givet anledning til drøftelser med eksterne samarbejdspartnere”.
Handlingsorienteret: ” Viden fra FremKom 2 har været (medvirkende) årsag til iværksættelse af et konkret initiativ”, ”Viden
fra FremKom 2 er blevet anvendt i udformningen af et initiativ”, ”Viden fra FremKom 2 er blevet anvendt i den konkrete
løsning af mine eller min organisations opgaver” og ”Viden fra FremKom 2 har været brugt strategisk i planlægningen af
min/min organisations indsats, projekter m.m.” Se også figur 15 i bilag.
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Seks ud af 10 har anvendt resultaterne fra FremKom 2 på en vidensgenererende måde. Herved
forstås, at respondenterne har anvendt resultaterne til at opnå en generel viden på området. For
det første ved at man gennem rapporterne har opnået en større helhedsforståelse udfordringer
og behov i forhold til kompetencesituationen i Nordjylland. Denne viden kan således supplere den
eksisterende viden, man havde i forhold til udviklingen på et mere snævert afgrænset område.
For det andet ved at man har opnået viden af mere konkret karakter. Eksempelvis når en
respondent påpeger at have opnået viden om, at fremskrivning af fremtidens arbejdskraftsbehov
ikke nødvendigvis kan foretages lineært. For det tredje kan man have sørget for, at resultaterne
er blevet videreformidlet til andre aktører. Et konkret eksempel er inddragelsen af FremKom 2's
resultater på informationsmøder vedrørende jobrotation for relevante virksomheder.
Godt halvdelen af respondenterne peger på, at resultaterne fra FremKom 2 er blevet anvendt på
en dialogskabende måde. Herved forstås, at resultaterne eksempelvis har givet anledning til
enten interne drøftelser (34 pct.) med kolleger eller eksterne drøftelser (33 pct.) med
samarbejdspartnere og øvrigt netværk. (Se evt. bilag 1 figur 15).
Et eksempel på, at FremKom 2 har givet anledning til interne drøftelser er University College
Nordjylland, hvor man har drøftet, hvordan man kan arbejde med at sætte fokus på de
personlige kompetencer i uddannelserne. I forhold til eksterne drøftelser har FremKom 2
eksempelvis givet anledning til, at der på tværs af jobcentre, uddannelsesinstitutioner og akasser er sat fokus på behovet for faglært arbejdskraft i forbindelse med et årligt analyseseminar
afholdt af Beskæftigelsesregionen i samarbejde med VEU-centrene. Herudover er et konkret
eksempel på den dialogskabende anvendelse afholdelse af møder mellem Beskæftigelsesregionen
og de lokale beskæftigelsesråd, hvor FremKom 2 har været en integreret del af dialogen omkring
udfordringerne på arbejdsmarkedet. Selvom fokus på disse møder i høj grad er de centralt
bestemte arbejdsmarkedspolitiske mål, bidrager FremKom til en dialog om, hvordan man tænker
lokal kompetenceudvikling ind i indsatsen.
Den handlingsorienterede anvendelsesform består af handling på flere niveauer, hvor
resultaterne fra FremKom 2 på forskellig vis har været anvendt til strategisk planlægning (30
pct.), initiering (16 pct.), udformning (14 pct.) og udførelse af initiativer og opgaver (19 pct.).
(Se evt. bilag 1 figur 15).
Som eksempel på, at FremKom 2 er blevet anvendt i forbindelse med en strategisk planlægning,
kan nævnes, at viden om den fremtidige efterspørgsel efter arbejdskraft fra FremKom 2 er
anvendt i kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner. Hertil kommer, at viden fra
FremKom 2 ligeledes er anvendt retningsgivende i forbindelse med VEU-centrenes
strategiudvikling. Viden fra FremKom 2 har herudover været medvirkende årsag til iværksættelse
og dermed initiering af flere initiativer. Som eksempel herpå kan nævnes, at der på baggrund af
FremKom 2 er iværksat en række uddybende undersøgelser af fremtidens kompetencebehov
indenfor både bygge- og anlægsområdet, social- og sundhedsområdet samt detailhandel.
Viden fra FremKom 2 er ligeledes anvendt i udformningen af initiativer. Det har eksempelvis
været tilfældet med socialfondsprojektet "Kvalificering til nye job", som er et samarbejde mellem
flere uddannelsesinstitutioner og jobcentre. Formålet med projektet er at opkvalificere ufaglærte
ledige gennem skræddersyede uddannelsesforløb. FremKom 2 er her anvendt i forbindelse med
udvælgelsen af, hvilke typer af uddannelsesforløb der tilbydes de ledige. FremKom 2 har
ligeledes ved dette projekt været en medvirkende årsag til projektet, idet analysen netop påviste
et fremtidigt behov for faglært arbejdskraft.
Lige under halvdelen af respondenterne har anvendt resultaterne fra FremKom 2 på en
handlingsorienteret måde. Det er næppe overraskende, at den handlingsorienterede anvendelse
er mindre end den vidensgenererende og dialogbaserede. For det første bidrager FremKom 2
analyserne først og fremmest med viden om kompetencesituationen i Nordjylland, mens de i
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noget mindre grad er direkte handlingsorienterede. For det andet kan man i nogen grad anskue
viden og dialog som baggrunden for efterfølgende handling, så det er naturligt, at de to
førstnævnte anvendelsesformer dominerer. Samtidig må vi dog konstatere, at der er ganske
mange eksempler på, at FremKom 2 er blevet anvendt handlingsrettet i konkrete
sammenhænge. Dette viser, at FremKom 2 ikke blot leverer baggrundsviden, men rent faktisk
spiller en rolle for indsatsen i forhold til kompetencer.
I nedenstående bokse fremhæves eksempler på de tre anvendelsesformer. I bilag 2-4 er der
listet yderligere eksempler på anvendelse.

EKSEMPLER PÅ VIDENSGENERERENDE ANVENDELSE
UNDERSTØTTELSE AF EKSISTERENDE OPFATTELSER
FremKom 2 er anvendt som understøttelse af og dokumentation for eksisterende opfattelser
af fremtidens kompetencebehov. For eksempel på social- og sundhedsområdet har man fået
bekræftet behovet for et kompetenceløft, da der efterspørges flere SOSU-assistenter end
SOSU-hjælpere.
SYNLIGGØRELSE AF DILEMMAER
FremKom 2 har bidraget med baggrundsviden om det fremtidige behov for enkelte
fagprofiler. For eksempel er det på grund af mangel på struktører på bygge- og
anlægsområdet blevet overvejet at omskole murere til at arbejde indenfor dette felt.
FremKom 2 har imidlertid peget på, at der også vil blive mangel på murere fremover, hvilket
tyder på at denne løsning ikke er gangbar. FremKom 2 har ligeledes bidraget med
baggrundsviden i forhold til, hvordan man kan vurdere det fremtidige arbejdskraftbehov ved
at påpege, at det ikke altid er fornuftigt at fremskrive behovet for en bestemt faggruppe
lineært i forhold til antallet, der går på pension.
FORSTÅELSE FOR OVERORDNEDE UDVIKLINGSTENDENSER
FremKom 2 har suppleret eksisterende viden med et helhedsbillede af udviklingstendenserne
for hele regionen, hvor mange ellers hovedsagligt fokuserer på de branchespecifikke eller
lokale tendenser, der har mere snæver relevans for ens konkrete stilling.
VIDEREFORMIDLING AF VIDEN
FremKom 2 er bragt i anvendelse gennem videreformidling af resultaterne til kolleger og
samarbejdspartnere. Denne videreformidling er eksempelvis sket internt i organisationer,
hvor relevante kolleger er orienteret om resultaterne, men også eksternt hvor eksempelvis
virksomheder orienteres ved et informationsmøde.
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EKSEMPLER PÅ DIALOGSKABENDE ANVENDELSE
INTERNE DRØFTELSER
FremKom 2 har givet anledning til interne drøftelser. For eksempel er FremKom 2 blevet
anvendt som udgangspunkt for interne drøftelser om behovet for specifikke personalegrupper
og kompetencer. Her er nødvendigheden af fag-faglige kompetencer i forbindelse med
udvælgelsen af en ny leder eksempelvis blevet drøftet med udgangspunkt i resultater fra
FremKom 2.
På jobcentre og uddannelsesinstitutioner er FremKom 2 blevet anvendt til interne drøftelser
om, hvilke udviklingstendenser der tegner sig, og hvor det er relevant at tilpasse ens
aktiviteter. For eksempel har FremKom 2 ført til drøftelser hos UCN om, hvordan man skal
arbejde med personlige kompetencer i uddannelserne. På det politiske niveau i kommunerne
er FremKom 2 desuden blevet anvendt som et redskab til at drøfte, hvordan
arbejdsmarkedspolitikken skal se ud fremadrettet.
DRØFTELSER MELLEM SAMARBEJDSPARTNERE
FremKom 2 er anvendt i drøftelser imellem en række forskellige samarbejdspartnere. Blandt
andet har Beskæftigelsesregion Nordjylland haft møder med regionens jobcenterchefer for at
drøfte, hvordan FremKom 2 kan indgå i udarbejdelsen af beskæftigelsesplaner. På
Beskæftigelsesregionens årlige analyseseminarer i samarbejde med VEU-centrene er
FremKom 2 ligeledes blevet drøftet på tværs af jobcentre, a-kasser og
uddannelsesinstitutioner som en kilde til viden omkring fremtidens arbejdsmarked.
Beskæftigelsesregionen har desuden drøftet FremKom 2 på møder med Lokale
Beskæftigelsesråd samt på møder med borgmestre og kommunaldirektører. FremKom 2 er
også blevet anvendt i uddannelsesinstitutionernes og jobcentres drøftelser med
virksomheder, ligesom FremKom 2 er anvendt i drøftelser på tværs af
uddannelsesinstitutioner.
I forbindelse med drøftelserne på tværs af aktører fremhæves det, at styrken ved FremKom
2 er, at analyserne leverer kvalificeret data, der fremstår objektivt og ikke sigter på at
fremme en bestemt bagvedliggende dagsorden. Analysen giver derfor et fælles og sagligt
udgangspunkt for dialog.
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EKSEMPLER PÅ HANDLINGSORIENTERET ANVENDELSE
IVÆRKSÆTTELSE AF SUPPLERENDE ANALYSER
FremKom 2 er anvendt som et afsæt til iværksættelse af en række uddybende analyser.
Eksempelvis en analyse på social- og sundhedsområdet omkring efterspørgslen på
fagspecifikke kompetencer, en analyse af arbejdskraftsbehovet på bygge- og anlægsområdet
foretaget af COWI for Beskæftigelsesrådet, en analyse af arbejdskraftsbehovet i relation til et
forestående sygehusbyggeri, en analyse af arbejdsstyrken for at belyse udbudssiden fremfor
efterspørgselssiden samt en brancheanalyse af udviklingen i detailhandelen set på
virksomhedstyper og uddannelsesniveau.
IGANGSÆTTELSE AF KONKRETE INITIATIVER
FremKom 2 er blevet anvendt i forbindelse med igangsættelse af konkrete initiativer. Et
eksempel er socialfondsprojektet "Kvalificering til nye job." Projektet er et samarbejde
mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner, hvor der tilrettelægges uddannelsesforløb for
ledige indenfor områder, der matcher arbejdsmarkedets behov. Ved hjælp af blandt andet
FremKom 2 har man kunnet skitsere, hvilke områder der er i vækst. FremKom 2 er desuden
anvendt til igangsættelse af forskellige initiativer på bygge- og anlægsområdet.
PLANLÆGNING AF OPSØGENDE ARBEJDE
FremKom 2 har medvirket til, at erhvervsskoler i samarbejde har udbygget det opsøgende
arbejde overfor fremtidige elever eksempelvis ved produktion af et tv-spot, der forsøger at
informere om livet som håndværker og gøre det attraktivt. VEU- og jobcentre har ligeledes
anvendt FremKom 2 i det opsøgende arbejde overfor virksomhederne eksempelvis i forhold til
at stille praktikpladser til rådighed. Herudover er det fremhævet, at FremKom 2 har haft stor
betydning for at få sat jobrotation på dagsordenen, hvilket har medvirket til, at Nordjylland
nu står stærkt på dette område.
TILRETTELÆGGELSE OG OPRETTELSE AF UDDANNELSESTILBUD
FremKom 2 er anvendt både i relation til tilrettelæggelsen af eksisterende uddannelsestilbud
og i relation til ansøgninger om nye uddannelser. VEU-center har eksempelvis anvendt
FremKom 2 til tilrettelæggelse af efteruddannelsestilbud samt i ansøgningen af nye
uddannelser i samarbejde med UCN. FremKom 2 har udgjort dokumentationsgrundlaget til at
kunne beskrive aftagerforhold i forbindelse med akkrediteringen. FremKom 2 er blandt andet
blevet anvendt i udarbejdelse af akkrediteringsrapporten for finansøkonomuddannelsen samt
i forbindelse med ansøgning om nye uddannelser indenfor teknologiområdet.
ANVENDELSE I UNDERVISNINGS- OG VEJLEDNINGSSAMMENHÆNG
FremKom 2 er anvendt som et redskab i undervisnings- og vejledningssammenhæng, blandt
andet ved undervisning i brancheanalyser. FremKom 2 er desuden blevet anvendt på
kommunalt niveau i vejledningsindsatsen overfor ledige til at pege på områder, hvor der
forventes en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft.
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Ikke overraskende viser spørgeskemaundersøgelsen, at anvendelsen af resultaterne fra
FremKom 2 i nogen grad hænger sammen med kendskabet. Des større kendskab, des højere
grad af anvendelse. Det er dog umiddelbart ikke muligt at skelne imellem de tre
anvendelsesformer på baggrund af kendskabet. Kendskabet er hermed mest udslagsgivende for,
om resultaterne anvendes – og ikke hvordan de anvendes. Det er heller ikke muligt at
identificere en sammenhæng mellem de tre anvendelsesformer og respondenternes tilknytning til
enten det uddannelses-, beskæftigelses- eller erhvervspolitiske område. (Se eventuelt bilag 1
figur 16 og 17.) Man kunne have en antagelse om, at der var sammenhæng mellem den enkeltes
vurdering af FremKom 2 og den efterfølgende antagelse. En sådan sammenhæng har dog ikke
kunnet identificeres i datamaterialet.
Man har kunnet læse om resultaterne fra FremKom 2 i tre forskellige typer rapporter; i
hovedrapporten samt i sektor- og oplandsrapporterne. I hovedrapporten samles der op på
tværgående udviklingstendenser for hele Region Nordjylland. Der er to versioner af
hovedrapporten; henholdsvis en let læselig minirapport samt en mere dybdegående
hovedrapport. Udover hovedrapporten er der udarbejdet 15 sektorrapporter2, hvoraf de 11
sektorrapporter er relateret til brancher i den offentlige sektor, og de sidste fire sektorrapporter
er relateret til den offentlige sektor. Endelig er der udviklet fire oplandsrapporter3, der dækker
udviklingstendenser i fire geografisk afgrænsede områder i Region Nordjylland.
Det fremgår af figur 6, at 65 pct. af respondenterne har brugt hovedrapporten, mens knap 50
pct. af respondenterne har anvendt enten sektor- eller oplandsrapporter.
Figur 8: Respondenternes anvendelse af forskellige rapporttyper

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 127.
Note: Det har været muligt at vælge flere af valgmulighederne. Kategorien 'Andet' dækker hovedsageligt over respondenter,
der ønsker at svare ved ikke samt respondenter, der har anvendt minirapporten.

Det er umiddelbart ikke overraskende, at flertallet af respondenterne har gjort brug af
hovedrapporten, idet denne rapporttype bidrager med det samlede billede over regionens
kompetencemæssige udviklingstendenser og dertilhørende udfordringer. Men
spørgeskemaundersøgelsen viser samtidig, at flere respondenter supplerer hovedrapporten med
enten sektor- eller oplandsrapporten. Der er i alt 83 respondenter, der har anvendt
hovedrapporten. Herudaf er det 25 respondenter (svarende til 30 pct.), der kun har brugt
hovedrapporten. De øvrige respondenter har suppleret hovedrapporten med enten sektor- eller
oplandsrapporten – eller begge.
De tre rapporttyper henvender sig overordnet set til forskellige aktørgrupper med forskellige krav
til, hvad der for dem er relevant viden. Det er derfor forskelligt, hvorvidt respondenterne finder
2

De 15 sektorrapporter dækker følgende sektorer: Fødevarer, Møbel og beklædning, Kultur, turisme og event, Oplevelsesindustri, IKT,

Energi og miljø, Transport, Byggeri, Metalindustri, Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico, Finans, forsikring og vidensservice,
Handel og forretningsservice, Uddannelse, Pleje og omsorg samt Offentlige organisationer og administration.
3

De fire oplandsrapporter dækker følgende områder: Aalborg, Himmerland, Vendsyssel samt Thy-Mors.
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den ene eller den anden rapporttype mest anvendelig. Men fælles for respondenterne er
tilfredsheden over, at der med de tre rapporttyper opnås viden på forskellige niveauer, hvilket
netop er med til at gøre forskellige aktørgrupper med forskellige krav tilfredse.
Der er behov for en hovedrapport for at kunne arbejde med resultaterne regionalt; eksempelvis i
Beskæftigelsesregion Nordjylland. Det bliver eksempelvis nævnt, hvordan hovedrapporten
umiddelbart egner sig særlig godt til det strategiske og/eller politiske niveau, fordi der bliver
malet med en meget bred pensel. Men hvis man ønsker at skabe et ejerskab og opfordre til
initiativer i de enkelte kommuner og oplande, så er der ligeledes behov for resultater på det
lokale niveau, som aktørerne på den kommunale scene kan arbejde videre med. Andre
respondenter giver derfor udtryk for, at resultaterne fra FremKom 2 kun er relevante for dem,
fordi de i form af oplandsrapporten bliver bragt ned på det nødvendige lokale niveau. Det
medfører, at resultaterne bliver mere vedkommende for aktørgrupper med et mere lokalt og
kommunalt sigte. Og endelig er det afgørende for inddragelsen af eksempelvis de faglige
organisationer, at der ligeledes er konkretiseret viden og resultater på sektorniveau, hvilket
skaber behovet for sektorrapporten.
På den baggrund vurderer vi opdelingen i de tre rapporttyper som værende ganske
hensigtsmæssig, da den understøtter relevansen for forskellige målgrupper og dermed bidrager
til, at resultaterne når bredest muligt ud.
5.3

Forbedringspotentialer for anvendelse
Respondenterne er i undersøgelsen blevet bedt om at komme med forslag til, hvordan der kan
skabes en øget værdi med FremKom-analysen, samt hvilke forbedringspotentiale de kan
identificere i forhold til indholdet af og det anlagte fokus i analysen. Respondenterne ser flere
områder, hvor FremKom kan forbedres. Det er således kun 7 pct. af respondenterne, der
vurderer, at fremtidige analyser skal være nøjagtige som FremKom 2, og at der derfor ikke skal
ændres noget.
Respondenternes bud på forbedringspotentialer er først og fremmest fokuseret omkring ønsket
om at gøre FremKom endnu mere handlingsorienteret og til dels operationel.
Det mest gennemgående ønske til fremtidige FremKom-analyser er således konkrete
anbefalinger til, hvordan resultaterne kan bruges i praksis (54 pct. af respondenterne) samt
konkrete anbefalinger til, hvilke initiativer der bør iværksættes som følge af analysens resultater
(55 pct. af respondenterne). Det tredje mest hyppige ønske om ændringer til indholdet i
FremKom-analyserne er ønsket om, at der fokuseres mere på, hvilke konkrete
stillingsbetegnelser der bliver mangel på eller overskud af i fremtiden (44 pct. af
respondenterne). Dette bakkes op af, at det kun er 16 pct. af respondenterne, der har valgt, at
FremKom primært skal fokusere på de overordnede tendenser.
I forbindelse med ønsket om mere handlingsangivende anbefalinger fremhæves det, at
FremKom-analysen gerne må tage skridtet videre. Hermed forstås, at der med FremKom skal
drages flere konklusioner og opstilles flere anbefalinger, hvilket vil bidrage til, at analysen bliver
mere nærværende og anvendelig på et mere konkret plan.
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Figur 9: Hvordan kan man styrke værdien af en evt. FremKom 3?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører.
n = 148.
Note: Det har været muligt at vælge flere af valgmulighederne.

En af respondenterne, der repræsenterer en faglig organisation, nævner som eksempel, at det –
særligt for en faglig organisation – kan være svært at konkludere og sige til SOSU-hjælperne, at
der reelt ikke bliver ret meget brug for dem i fremtiden. Det betyder, at det bliver vanskeligt at
igangsætte de nødvendige initiativer. Men hvis FremKom har konkluderet det, er det nemmere at
arbejde med. Det påpeges derfor, at det er vigtigt, at FremKom tør drage de nødvendige
konklusioner og ikke kun befinder sig på et mere overordnet niveau, da respondenten i så
tilfælde kun bekræftes i, hvordan den fremtidige kompetenceudvikling på området ser ud, men
ikke hvad der kan gøres ved det. Det påpeges, at FremKom netop forventes at kunne løfte den
opgave, der er forbundet med at opstille anbefalinger, da projektet er neutralt og ikke indgår i en
bestemt politisk dagsorden.
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Der er næppe tvivl om, at formuleringen af anbefalinger og forslag til initiativer kan gøre
FremKom endnu mere handlingsorienteret og kan bidrage til, at resultaterne anvendes endnu
mere konkret. Omvendt bør der i afvejningen af fordele og ulemper indgå, hvordan FremKom kan
bevare den neutralitet der af flere fremhæves som en styrke, hvis man formulerer egentlige
anbefalinger på baggrund af resultaterne. Formuleringen af anbefalinger og forslag til initiativer
indebærer i sagens natur flere valg og er mere baseret på vurdering af, hvad der er
hensigtsmæssigt, end formuleringen af konklusioner om behov og udbud af kompetencer, der i
højere grad baseres på data og dermed i højere grad kan fremstå som neutrale. I modsætning
hertil vil anbefalinger være mere åbne for forhandling og dermed mere politiske og dette forhold
bør tages med i betragtning.
I boksen nedenfor er fremhævet flere eksempler på respondenternes bud på
forbedringspotentialer.
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FORBEDRINGSPOTENTIALER FOR ANVENDELSE
HANDLINGSANGIVENDE ANBEFALINGER
Generelt efterspørges konkrete anbefalinger til, hvordan resultaterne fra FremKom 2 kan
anvendes i praksis. Hertil hører også konkrete anbefalinger til, hvilke projekter eller initiativer
der med fordel kan iværksættes på baggrund af analysens konklusioner. Det opleves blandt
respondenterne, at FremKom 2 på nuværende tidspunkt adresserer de udfordringer, regionen
står overfor i forhold til fremtidig vækst, men at der efterspørges en stillingtagen til, hvor og
hvordan der kan sættes ind for at håndtere dem. Herudover foreslås det, at der udarbejdes
anbefalinger rettet mod forskellige aktørgrupper.
De handlingsangivende anbefalinger kan ligeledes tænkes som en måde at bane vejen for, at
aktørerne i højere grad af sig selv udtænker og tager initiativet til projekter i relation til
kompetenceudvikling og ikke kun, når der udkommer en FremKom-rapport. Endelig kan de
handlingsangivende anbefalinger med fordel virke faciliterende for koordinering af anvendelse
og handling på tværs af de tre politikområder. Dette kan eksempelvis ske ved, at der
indskrives gode eksempler på, hvordan der med resultaterne fra FremKom 2 kan arbejdes på
tværs. I den forbindelse foreslås det, at FremKom-analysen og -konferencen suppleres med
aktiviteter specifikt målrettet facilitering af, at de tre politikområder arbejder sammen om
løsningen af de udfordringer, som analysen har adresseret. Det påpeges, at der er behov for
at få implementeret analyserne og på den måde skabe en højere grad af ejerskab og
anvendelse.
KONKRETE, DETALJEREDE OG LOKALE RESULTATER
Nogle respondenter påpeger, at der er behov for resultater med en højere detaljeringsgrad.
Det kan være mere konkret viden om, hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger og
eventuelt beskrivelse af minimumskompetencer indenfor forskellige stillingsbetegnelser. Et
andet eksempel er viden på et mere kommunalt niveau. En anden gruppe respondenter
påpeger, at man bør passe på med at stræbe efter et højere detaljeringsniveau, da det kan
medføre, at resultaterne bliver forbundet med for stor en usikkerhed, da datagrundlaget
simpelthen er for småt. Denne afvejning mellem konkrete, detaljerede samt lokale resultater
overfor sikkerheden ved resultaterne er selvfølgelig afgørende.
FAGLIGE VERSUS PERSONLIGE KOMPETENCER
Flere respondenter er enige om, at fokusset på de faglige kompetencer er afgørende, og at
der med fordel kan være mere fokus herpå – og gerne mere konkret i forhold til
virksomhedernes efterspørgsel af konkrete faglige kompetencer. Respondenterne anerkender
ligeledes betydningen af de personlige kompetencer og efterspørger i denne forbindelse, at de
personlige kompetencer i højere grad konkretiseres og gerne af arbejdsgivere. Eksempelvis
fremhæves det, at der med FremKom 2 er fokuseret på, at forretningsforståelse er en vigtigt
personlig kompetence. Der er her behov for en mere konkret beskrivelse af, hvad der menes
med forretningsforståelse.
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BILAG 1
SUPPLERENDE TABELLER
Figur 10: Hvordan er du blevet opmærksom på FremKom 2?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 148
Note: Det har været muligt at vælge flere af valgmulighederne.

Figur 11: Kryds mellem "Har du hørt om FremKom 2 før denne undersøgelse?" og "I hvilken grad er
arbejde med kompetencer en del af dine normale arbejdsopgaver?"

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 326
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Figur 12: Kryds mellem "Har du hørt om FremKom 2 før denne undersøgelse?" og "Hvilket område
arbejder du primært med?"

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 326

Figur 13: I hvilken grad vil du og din organisation/arbejdsplads være interesserede i viden om følgende
områder? (Spørgsmål til respondenter uden kendskab til Frem Kom 2)

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 178

Figur 14: Ønsker du FremKom-analysens resultater tilsendt pr. mail? (Spørgsmål til respondenter uden
kendskab til Frem Kom 2)

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 178
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Figur 15: Hvordan har du/din organisation anvendt FremKom 2?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 148
Note: Det har været muligt at vælge flere af valgmulighederne.

Figur 16: Kryds mellem "Hvordan har du/din organisation anvendt FremKom 2?" og "Hvordan vil du
beskrive dit kendskab til resultaterne af FremKom 2?"

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 148
Note: Det har været muligt at vælge flere af valgmulighederne.
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Figur 17: Kryds mellem "Hvordan har du/din organisation anvendt FremKom 2?" og "Hvilket område
arbejder du primært med?"

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt strategiske aktører
n = 148
Note: Det har været muligt at vælge flere af valgmulighederne.
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BILAG 2
EKSEMPLER PÅ VIDENSGENERERENDE ANVENDELSE
Kort beskrivelse

Anvendelsen af FremKom 2

Betydning af FremKom 2?

Oplæg ved

Beskæftigelsesregion Nordjylland holder jævnligt

I oplæggene er der blandt andet anvendt prognoser

FremKom 2 har haft betydning for indholdet af

Beskæftigelsesregion

oplæg om arbejdsmarkedet.

fra Fremkom, og FremKom har været baggrund for

Beskæftigelsesregion Nordjyllands oplæg.

Nordjylland

at fokusere på virksomhedernes efterspørgsel efter
personlige kompetencer.

KKR – Nordjylland

Afholdelse af møder i KKR-regi.

Fremkom 2 har været med til at underbygge at

Der er blandt andet ved hjælp af Fremkom sat

uddannelses- og kompetenceudvikling i regionens

mere fokus på uddannelses- og

kommuner er et vigtigt strategisk indsatsområde.

kompetenceområdet i KKR.

Strategimøde
Vækstforum

FremKom 2 analysen har været præsenteret
for Vækstforum i starten af 2012 i
forbindelse med en strategidag, hvor man
diskuterede fremtidige indsatser.

FremKom 2 har været anvendt som
baggrundsmateriale for en drøftelse af
fremtidige indsatser.

FremKom 2 har medvirket til at sætte mål
og retning for denne diskussion.

Møder i Lokale

Afholdelse af møder blandt medlemmer i de lokale

Medlemmer med kendskab til FremKom 2 har

FremKom 2 har bidraget til vidensdelingen på

Beskæftigelsesråd

beskæftigelsesråd.

præsenteret projektet og dets indhold til de øvrige

mødet.

medlemmer i rådet.
Orientering af udvalg og

Arrangement med orientering af relevante

FremKom 2 har indgået som en del af orienteringen.

Fremkom 2 har været med til at holde fokus og

foreninger på Læsø

politikere og relevante erhvervsforeninger på

uddannelses og kompetenceområdet – selvom

Læsø

relevansen af FremKom er begrænset på Læsø.
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Arrangement i Rebild

Informationsmøde med deltagelse af nystartede

FremKom 2 blev præsenteret for de nystartede

FremKom 2 har bidraget til vidensdelingen på

Kommune

virksomheder.

virksomheder, som en undersøgelse, der var

arrangementet.

relevant for dem at læse.
Intern briefing, UCN

Oplæg med deltagelse af chef- og ledergruppen på

Oplæggets formål var at udbrede kendskab til

FremKom 2 har bidraget til vidensdeling internt

UCN.

FremKom 2.

på uddannelsesinstitutionen og givet inspiration
til arrangering af et oplæg for undervisere
omkring FremKom 2.

Oplæg for undervisere

Oplæg for undervisere på UCN.

Ledere fra UCN arrangerede et oplæg for undervisere

Undervisere har fået viden omkring FremKom

ved Region Nordjylland omkring FremKom 2.

2, som kunne fungere som baggrundsviden i
forhold til deres undervisning.

Kommunale

Kommunerne i Nordjylland udarbejder årligt

Fremkom tegner billeder af efterspørgslen, som

Fremkom 2 udgør en del af det vidensgrundlag,

beskæftigelsesplaner

beskæftigelsesplaner, som bl.a. beskriver

kommunerne overordnet set bruger som

som beskæftigelsesplanerne udarbejdes på

planlagte indsatser på beskæftigelsesområdet.

pejlemærker for indsatsen.

baggrund af.

Strategiudvikling på VEU-

I VEU-centerregi udarbejdes strategier for, hvilken

FremKom 2 analysen og resultaterne er anvendt til

FremKom 2 bidrager til det baggrundsviden,

centerniveau

vej, man skal gå i fremtiden.

at understøtte eller give retning ift. strategierne

der arbejdes på grundlag af, når der

Vurdering af fremtidigt

I erhvervsskoleregi foretages der en vurdering af

Det har været overvejet, hvorvidt man skulle

FremKom 2 har udgjort en baggrundsviden, der

behov for fagprofiler på

hvilke fagprofiler, der vil blive behov for i

omskole murere til at arbejde med struktørarbejde.

har været med til at synliggøre behovet for at

bygge- og anlægsområdet

fremtiden – og hvordan forskellige faggrupper kan

FremKom 2 har dog peget på, at der også bliver

uddanne flere håndværkere – og ikke blot løse

supplere hinanden. En udfordring kan for

mangel på murere, hvorfor denne løsning ikke synes

manglen ved at omskole eksisterende

eksempel være mangel på struktører.

holdbar.

håndværkere.

Vurdering af fremtidigt

Inden for faglige organisationer holder man sig

FremKom 2 er blevet anvendt til at bekræfte

FremKom 2 har betydet, at man har haft en

behov på social- og

opdateret med viden om udviklingen i det

eksisterende opfattelser af hvilken vej udviklingen

konkret form for dokumentation for hvilken vej

sundhedsområdet

fremtidige kompetencebehov, eksempelvis på

går. For eksempel at der bliver større efterspørgsel

udviklingen går, fremfor blot at bygge sin viden

social- og sundhedsområdet.

efter SOSU-assistenter frem for hjælpere – og at der

på mere ubegrundede overvejelser.

udarbejdes strategier.

derfor er behov for et kompetenceløft.
Fremskrivning af

UCN skal på strategisk niveau planlægge, hvor

Det beskrives, at man ofte har en tendens til at

FremKom 2 har bidraget til den

arbejdskraftbehov

mange lærere, der bliver behov for i fremtiden.

fremskrive behovet lineært i forhold til antallet af

baggrundsviden, der planlægger ud fra.

lærere, som går på pension. FremKom 2 har
illustreret at udviklingen gør, at en lineær
fremskrivningsmetode ikke nødvendigvis er den mest
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fornuftige.

Undersøgelse af kendskab og anvendelse

3-4

BILAG 3
EKSEMPLER PÅ DIALOGSKABENDE ANVENDELSE

FremKom konference
”Morgendagens vindere &
tabere i
kompetenceudfordringen”

Kort beskrivelse
Konference der samler 250 politikere
og personer, der offentligt og privat
arbejder professionelt med udvikling af
uddannelse, erhverv og beskæftigelse.

Anvendelsen af FremKom 2
Formålet var at skabe en strategisk debat
omkring fremtidens kompetenceudfordringer i
Nordjylland.

Betydning af FremKom 2?
Hele konferencen var baseret på at rette
fokus ind imod de store udfordringer, som
FremKom 2 analysen peger på og
konferencen tager således sit afsæt i
FremKom 2-analysen.

Interne drøftelser omkring

På jobcentre, uddannelsesinstitutioner samt

FremKom 2 er blevet anvendt i drøftelser omkring

FremKom 2 har givet et datagrundlag, som

udviklingstendenser

faglige organisationer er der løbende interne

udviklingstendenser. For eksempel er der med

kan anvendes som et validt udgangspunkt for

drøftelser omkring udviklingstendenser i

udgangspunkt i FremKom 2 på UCN blevet drøftet,

interne drøftelser.

forhold til kompetencebehovet.

hvordan man kan arbejde med personlige
kompetencer i uddannelserne og i jobcenterregi er
FremKom blevet inddraget i drøftelser omkring,
hvordan den fremtidige arbejdsmarkedspolitik bør se
ud.

Drøftelser på tværs af

På tværs af uddannelsesinstitutioner tales

FremKom 2 er blevet anvendt i dialogen på tværs

FremKom 2 har betydet at man har haft et

uddannelsesinstitutioner

der om, hvordan man imødekommer de

omkring det fremtidige kompetencebehov.

fælles afsæt på tværs af institutioner, som

fremtidige kompetencebehov bedst muligt.

man har kunnet tale ud fra.

Drøftelser mellem

I forbindelse med erhvervsuddannelser

FremKom 2 er blevet anvendt i dialogen med

FremKom har udgjort et grundlag for dialog på

uddannelsesinstitutioner og

indgås der praktikaftaler med virksomheder.

virksomheder omkring at stille praktikpladser til

tværs af parterne.

virksomheder

rådighed.

Arrangementer ved

Seminarer, rådsmøder, møder med netværk

Fremkom 2 er blevet anvendt til at sætte fokus på

Fremkom 2 har kunnet fungere som et

Beskæftigelsesrådet Nordjylland

mm.

behovet for at tænke kompetenceudvikling på

eksempel på at de bedste resultater nås i et

dagsordenen i mange sammenhænge. FremKom 2 er

kvalificeret samspil mellem erhvervs-,

blevet drøftet på rådsmøder, udgjort et tema på

uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske

seminarer mellem RBR og LBR samt politiske udvalg.

aktører.

FremKom 2 er også blevet drøftet på møder med
deltagelse af ministeren, Arbejdsmarkedsstyrelsen og
de øvrige regioners beskæftigelsesråd.
Møder i Jobcenterregi

Møder mellem Beskæftigelsesregionen og

Resultaterne af FremKom 2 er blevet fremlagt for

Fremkom 2 og kompetenceudvikling et blevet
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jobcenterchefer – samt efterfølgende møder

cheferne. Beskæftigelsesregionen har på individuelle

en integreret del af alle beskæftigelsesplaner,

internt på Jobcentre.

møder med jobcentrene foreslået, at Fremkom 2blev

som er drøftet både i LBR,

anvendt i de lokale beskæftigelsesplaner

kommunalbestyrelser og blandt medarbejdere

Resultaterne af Fremkom 2 er blevet drøftet med

på jobcentrene

stabsmedarbejdere på jobcentrene
LO/tillidsrepræsentanter

LO-Vendsyssel-møde med

Fremkom er blevet præsenteret for

FremKom 2 har medvirket til opnå en fælles

Beskæftigelsesregionen.

tillidsrepræsentanter på et møde.

forståelse af at kompetenceudvikling skal
opprioriteres på den enkelte arbejdsplads.

VEU/jobcenter-analyseseminarer

Hvert år afholder Beskæftigelsesregionen

Fremkom 2 har direkte eller indirekte udgjort en del af

FremKom 2 har på seminaret medvirket til at

sammen med VEU-centrene et

baggrunden for drøftelser på seminaret.

skabe en bevidsthed om fokus på

analyseseminar, hvor konsulenter og

Eksempelvis havde seneste analyseseminar et fokus

kompetenceudvikling – ikke kun i forhold til

vejledere på tværs af jobcentre,

på ’Fra ufaglært til faglært’, som også er ét af

ledere og politikere, men også i forhold til

uddannelsesinstitutioner og a-kasser samles

FremKom 2s fokusområder.

konsulenter og vejledere.

Beskæftigelsesregionen har deltaget i møder

På Beskæftigelsesregionens møder med de lokale

FremKom 2 kan anvendes til at sætte en

hos næsten alle lokale beskæftigelsesråd

beskæftigelses råd har FremKom 2 udgjort en

politisk dagorden omkring

med oplæg omkring udfordringerne på

integreret del af de holdte oplæg.

kompetenceudvikling, idet de lokale

arbejdsmarkedet.

På møderne mellem det regionale beskæftigelsesråd

beskæftigelsesråd har mulighed for at anvende

Det regionale beskæftigelsesråd besøger

og de lokale beskæftigelsesråd er temaerne primært

viden herfra i deres rådgivning af jobcentre og

desuden én gang hvert år de lokale

knyttet til ministeriets arbejdsmarkedspolitiske mål –

kommunalbestyrelser omkring

beskæftigelsesråd.

men FremKom 2 har givet et afsæt for drøftelse om,

beskæftigelsespolitiske indsatser.

for at blive opdateret på den nyeste viden
om arbejdsmarkedet i Nordjylland.
Møder med LBR

hvordan man lokalt tænker kompetenceudvikling ind i
indsatsen.
Borgmestre og

Beskæftigelsesregionen besøger én gang om

FremKom 2 anvendes i dialogen med kommunerne

FremKom 2 bidrager til at styrke borgmestrene

kommunaldirektører

året regionens borgmestre og

implicit, men også eksplicit gennem skriftligt materiale

og kommunaldirektørernes viden om

kommunaldirektører for at tale om

kommunens kompetenceudfordringer, hvilket

kommunens arbejdsmarkedspolitiske

giver dem en bedre forudsætning for at

udfordringer. På disse møder indgår også en

italesætte udfordringerne og bakke de

snak om fremtidens

initiativer, som imødekommer disse behov op.

kompetenceudfordringer.
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Konference for centrale aktører fra hhv.
uddannelses-, erhvervs- og
beskæftigelsesområdet.

Drøftelse af udfordringerne i Thy-Mors området i
forhold til udbud og efterspørgsel efter
kvalificeret arbejdskraft – både nu og
fremadrettet – blandt andet på baggrund af en
præsentation af FremKom 2’s resultater.

Aktører på tværs af uddannelses-,
erhvervs- og beskæftigelsesområdet har
fået en fælles referenceramme samt
konkret, gennemarbejdet viden om den
forventede efterspørgsel i netop deres
geografiske område/opland. Medvirket til at
skabe debat omkring udvikling i lokaleområdet.
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BILAG 4
EKSEMPLER PÅ HANDLINGSORIENTERET ANVENDELSE
Kort beskrivelse

Anvendelsen af FremKom 2

Betydning af FremKom 2?

Beskæftigelsesregionens

Beskæftigelsesregionen udgiver hvert år en

Analyserapporterne bygger blandt andet på FremKom

FremKom 2 bidrager til vidensgrundlaget

analyserapporter for 2013 og

Analyserapport, som danner baggrund for

2s beskrivelse af de overordnede tendenser på det

omkring udfordringerne i Nordjylland

2014

kommunernes arbejde med deres

nordjyske arbejdsmarked. Herudover er det særligt

opdateres.

beskæftigelsesplaner og drøftelse af

afsnit 3 vedrørende Arbejdsstyrken og kvalifikationer,

udviklingsperspektiver og udfordringer.

der bygger på FremKom-betragtninger.

Yderlig vækst

Stort rammeprogram i Region Nordjylland, der
har fokus på at skabe udvikling i nordjyske
virksomheder gennem kompetenceudvikling,
rådgivning, netværk og tilknytning af
højtuddannet arbejdskraft. Der er fokus på
virksomheder beliggende i yderområderne.

FremKom 2 har i denne forbindelse været
anvendt til at afgrænse projektet på sektorer,
der skal være fokus på i projektet.

Medvirket til at rette fokus ind på de
sektorer/brancher, der har et særligt
behov.

Ufaglærtes kompetencer

Beskæftigelsesregionen har taget initiativ til en

FremKom 2 er blevet anvendt som udgangspunktet

Fremkom har haft betydning for

kortlægning af de kortuddannedes kompetencer.

for at initiativet blev igangsat, idet FremKom 2

igangsættelsen af initiativet.

Kortlægningen foretages af New Insight og ser på

påviser, at der bliver et overskud af ufaglærte på

potentialerne for kompetenceudvikling af de

arbejdsmarkedet, og der derfor er behov for

kortuddannede.

initiativer, som løfter kompetenceniveauet.

Initiativet blev igangsat i 2013, og afsluttes i 2014.
Kortlægningen er pt. i fase 1, hvor fase 2 vil
fokusere på at styrke samarbejdet mellem forskellige
aktører om kompetenceudviklingen af de
kortuddannede.
Analyse af udviklingen i

Beskæftigelsesregion Nordjylland har fået lavet en

Analysen har taget udgangspunkt i FremKom 2s

Fremkom har været igangsætter af

arbejdsstyrken i Nordjylland

analyse af hvordan arbejdsstyrken i Nordjylland kan

analyse af efterspørgslen på arbejdskraft, som

initiativet, hvis formål er at supplere

tænkes at ville udvikle sig i forskellige scenarier.

sandsynliggør at udbuddet af arbejdskraft kan

FremKom 2s analyse af efterspørgselssiden

komme under pres i de kommende år.

med en udbudsanalyse.

Analyse på social- og

Beskæftigelsesregionen har taget initiativ til en

I FremKom 2 bliver der i højere grad beskrevet

FremKom 2 udgjorde udgangspunktet for

sundhedsområdet

analyse på ældreserviceområdet omkring hvilke

generelle kompetencebehov. Med denne

iværksættelse af undersøgelsen.

fagspecifikke kompetencer, der bliver behov for i

undersøgelse var formålet at komme tættere på
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fremtiden.

specifikke faglige kompetencer, der bliver behov for i
fremtiden.

Analyse på bygge- og

Beskæftigelsesrådet har via COWI fået udarbejdet en

FremKom 2s brancheanalyse af bygge- og

Fremkom har været med til at sætte

anlægsområdet samt

analyse af bygge- og anlægssektorens fremtidige

anlægsområdet er blevet anvendt som baggrund for

processen med at værksætte den

efterfølgende initiativer

arbejdskraftbehov.

at iværksætte denne analyse, som skulle uddybe

uddybende analyse i gang.

Der er blevet nedsat en fokusgruppe vedrørende

FremKom 2s resultater.

bygge- og anlægsområdet med alle relevante parter.
Analysen er mundet ud i en række konkrete
aktiviteter for at sikre kvalificeret arbejdskraft.
Udviklingen i beskæftigelsen
i Nordjysk detailhandel

Beskæftigelsesregionen har iværksæt en

FremKom 2 har synliggjort at handels- og

Fremkom 2 har været baggrund for

brancheanalyse af udviklingen i detailhandelen –

forretningsservice er en vigtig branche i Nordjylland

iværksættelse af analysen.

fokus på virksomhedstyper og uddannelsesniveau.

samt synliggjort en forventning om en stigende
efterspørgsel. Dette har udgjort et afsæt for at
analysere området nærmere.

Italesættelse og udbredelse

Der er taget en række initiativer i de seneste år i

FremKom 2 er blevet anvendt til at sætte jobrotation

Jobrotation var allerede inden FremKom 2

af jobrotation

relation til jobrotation, startende med en COWI-

på dagordnen, da analysen understøtter

et højt profileret begreb, men FremKom 2

analyse af effekten af jobrotation. I Nordjylland er

argumenterne for jobrotation med sit fokus på

har været medvirkende til at der i de

det lykkes at sætte jobrotation på dagsordenen på

kompetenceudvikling.

seneste år for alvor er kommet gang i

tværs af jobcentre, uddannelsesinstitutioner,

jobrotationen (anslået 1.400 jobrotations

erhvervschefer, Væksthuset med flere.

vikarer i Nordjylland).

Informationskampagner

Erhvervsskolerne har i samarbejde udbygget deres

FremKom 2 er blevet anvendt som udgangspunkt for

FremKom 2 har medvirket til igangsættelse

rettet mod fremtidige elever

opsøgende arbejde overfor de fremtidige elever.

det opsøgende arbejde, da FremKom 2 netop påviser

af initiativer, da analysernes resultater

på erhvervsskoler

Bl.a. har man indgået et samarbejde om at

en tendens til mangel på faglært arbejdskraft.

påviser et behov for at få flere personer til

producere et tv-spot, som har til formål at informere

at uddanne sig indenfor denne branche.

omkring livet som håndværker og at gøre det
attraktivt.
Udarbejdelse af høringssvar

Ved en omstrukturering på hjemme- og

I udarbejdelsen af et høringssvar angående

FremKom 2 betød at høringssvaret kunne

sygeplejeområdet stod man overfor at udvælge en

lederudvælgelsen blev FremKom 2 anvendt til som

henvise til en dokumentation for de

ny leder.

opbakning for argumenter om at lederen burde have

argumenter, som blev fremført.

sundhedsfaglige kompetencer for at kunne forstå
medarbejderne og den faglige vinkel på jobbet.
Socialfondsprojektet

I et bredt samarbejde mellem både

FremKom 2 er blevet anvendt både til at søge midler

Fremkom 2 har været medvirkende faktor

Undersøgelse af kendskab og anvendelse

"Kvalificering til nye job"

4-9

uddannelsesinstitutioner og jobcentre har man

til projektet, da analysernes resultater tydeliggør

til iværksættelsen af initiativet samt haft

igangsat projektet "Kvalificering til nye job".

behovet for faglært arbejdskraft. Samtidig er

betydning for udformningen.

Projektet har til formål at opkvalificere en række

FremKom 2 blevet anvendt til at pege på hvilke

ufaglærte ledige i alderen 30-59 år. Der bliver

specifikke brancher, det er relevant at kvalificere

skræddersyet uddannelsesforløb til den enkelte

deltagerne til at arbejde i.

deltager.
Anvendelse ved

UCN skal udarbejde akkrediteringsansøgninger for

FremKom 2 analyserne er blevet anvendt til at

FremKom 2 har betydet, at man har et

akkreditering af nye og

nye uddannelser samt udarbejde turnusakkreditering

beskrive aftagerforhold, hvilket skal indgå i

bedre udgangspunkt for at beskrive

eksisterende uddannelser

for eksisterende uddannelser.

akkrediteringsansøgningerne.

aftagerforhold.

Ansøgning af nye

I ansøgningen af nye uddannelser på det

Fremkom 2 er blevet brugt som datagrundlag for

Fremkom 2 har betydet, at man har kunnet

uddannelser inden for

teknologiske område i UCN-regi skal der udarbejdes

dokumentation af de behov for medarbejdere, der er

give et kvalificeret bud på

teknologiområdet

en beskrivelse af det nordjyske arbejdsmarked.

i den nordjyske region (UCN har en regional

arbejdsmarkedsbehovet i fremtiden. Det er

uddannelsesforpligtigelse)

oplevelsen, at FremKom er en af de eneste
muligheder til rådighed til at kunne gøre
dette.

Undervisning omkring

I UCN-regi undervises der i fag omkring

FremKom 2 analyserne er blevet anvendt i

FremKom 2 har bidraget som et eksempel

brancheanalyser

brancheanalyser.

undervisningen om brancheanalyser.

på en brancheanalyse.

Tilrettelæggelse af

I VEU-regi udbydes voksen- og efteruddannelse.

FremKom 2 er blevet anvendt aktivt i

FremKom 2 har haft betydning for

tilrettelæggelsen af efteruddannelsesudbud.

planlægningen af uddannelsesudbuddet.

efteruddannelsestilbud
Kommunal

På kommunalt niveau ydes der en vejledningsindsats

FremKom 2 er blevet i nogen udstrækning anvendt i

FremKom 2 har kunnet kvalificere

vejledningsindsats over for

overfor ledige.

relation til vejledningsindsatsen til at pege på de

vejledningsindsatsen.

ledige

brancher/jobområder, som er i vækst.

