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

FREMKOM – FREMTIDENS
NORDJYSKE KOMPETENCEBEHOV
Den fremtidige vækst og udvikling i Nordjylland er stærkt afhængig af medarbejdere med de
rette kompetencer. Derfor er det med glæde, at partnerskabet bag FremKom-analyserne nu
kan præsentere den nyeste analyse af fremtidens nordjyske kompetencebehov - FremKom 3.
Ligesom FremKom 1 fra 2008 og FremKom 2 fra 2012 bygger FremKom 3 på en række analyser
og interviews om udbud og efterspørgsel på arbejdskraft og kompetencer fem år frem i tiden.
Ud over at tegne et overordnet af billede af situationen i Nordjylland giver FremKom en detaljeret indsigt i kompetencebehovene i 16 forskellige sektorer og i 4 geografiske oplande;
Himmerland, Thy-Mors, Vendsyssel og Aalborg.
FremKom 3 er, ligesom de øvrige analyser, muliggjort på baggrund af en stor nordjysk opbakning og et stærkt samarbejde mellem strategiske aktører fra beskæftigelses-, uddannelses- og
erhvervsområdet. Det bidrager således til en sammenhængende indsats i forhold til løsningen
af nordjyske udfordringer.
FremKom 3 er på det konkrete plan gennemført med assistance fra et eksternt konsulentfirma,
som har været rundt på det nordjyske arbejdsmarked og talt med eksperter og ledere – fra så
vel den private sektor som den offentlige. En lang række nordjyske interessenter har været
inddraget i processen og bidraget med både information og kvalitetssikring.
Resultaterne af FremKom 3 giver, over en bred front, stof til eftertanke. Det er interessant, at
der på tværs af sektorer og oplande ser ud til at være en ganske særlig vægt på medarbejdernes personlige kompetencer, specielt evnen til at indgå i samspil og dialog med andre og på
denne vis bringe sine faglige kompetencer i spil på den mest optimale måde.
Interessant, eller tankevækkende, er det også, at manglen på både faglærte og eksperter
stadig er den helt store udfordring. På dette felt forstærker FremKom 3 det billede, som også
FremKom 2 tegnede.
Resultaterne af FremKom 3 skal fungere som input til både aktører, der udbyder og aktører,
der efterspørger kompetenceudvikling. FremKom 3 er således både et oplæg til debat og til
handling.
Det er derfor hensigten at sprede den nye viden gennem konference, seminarer, workshops
og møder rundt om i regionen og på denne baggrund indsamle tanker og ideer til konkret,
fremadrettet handling.
FremKom 3-analysens resultater kan frit downloades på FremKom’s hjemmeside:
www.fremkom.dk
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1 INDLEDNING
Denne rapport indeholder en beskrivelse af det fremtidige behov for arbejdskraft og kompetencer i Thy-Mors i Nordjylland.
Rapporten er en del af en større analyse under FremKom 3 projektet, der har til formål at afdække fremtidens kompetencebehov i Nordjylland på fem års sigt.

1.1 OM FREMKOM
FremKom 3 er en videreførelse af FremKom 1, der blev gennemført
i 2007-2008 og FremKom 2, der blev gennemført i 2010-2012, og
som også satte fokus på fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland.
FremKom 3 omfatter en analyse af det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer og fire oplande - Aalborg, Thy-Mors,
Himmerland og Vendsyssel. Resultaterne af FremKom 3 er afrapporteret i en hovedrapport, 16 sektorrapporter samt fire oplandsrapporter. Indeværende rapport udgør en af de fire oplandsrapporter.
Det er hensigten med oplandsrapporten at give et bredt billede af
kompetencebehov oplandet ud fra det samlede billede af virksomhedernes kompetencebehov i Thy-Mors. Oplandets kompetencebehov
og –krav samt de generelle tendenser, der præger kompetencebehovet, er blevet identificeret gennem analysens samlede datagrundlag.

Alle Fremkomanalyser er tilgængelige på www.fremkom.dk
Oplandsrapporten er opbygget på følgende måde:
Afsnit 1 indeholder indledning, beskrivelse af datagrundlag, en introduktion til den anvendte forståelse af kompetencebegrebet og en
kort opsummering af de centrale resultater af analysen af oplandet.
Afsnit 2 indeholder en analyse af udviklingstendenser inden for beskæftigelse og uddannelser i Thy-Mors, på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i beskæftigelsen.
Afsnit 3 indeholder en analyse af udviklingen i arbejdskraft- og kompetencebehov i oplandet, baseret på resultater af surveyen og en
række kvalitative interviews med virksomheder og sektoreksperter.
Afsnit 4 indeholder en kort opsummering af de centrale udviklingstræk for Thy-Mors, sammenlignet med de øvrige oplande.
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1.1.1 DATAGRUNDLAG OG
AFRAPPORTERING
COWI har gennemført analysen i samarbejde med Center for
Regional og Turismeforskning (CRT) og Jysk Analyse. COWI
har haft ansvaret for analyserne, udarbejdelsen af rapporterne, de kvalitative interview, tilrettelæggelsen af dataindsamlingen og udarbejdelsen af de anvendte spørgeskemaer.

Center for Regional og Turismeforskning har haft ansvaret for
levering af registerdata og den statistiske fremskrivning. Jysk
Analyse har haft ansvaret for telefoninterview i forbindelse
med virksomhedssurveyen.

Rapporterne i FremKom 3 bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der
har været indsamlet data ved hjælp af følgende metoder:
• Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på sektorer og oplande.
• Kvalitative interview – 40 personlige og 5 fokusgruppeinterview - med sektoreksperter inden for de 16 sektorer.
• Spørgeskemabaserede telefoninterview blandt både private og offentlige
virksomheder i hele regionen – virksomhedssurvey med 1769 deltagende
virksomheder.
• Kvalitative interview med 60 virksomheder i de 16 sektorer og 4 oplande.
• Ekspertseminar hvor eksperter og interessenter har kommenteret og tolket
resultater og konklusioner.

1.2 KOMPETENCEBEGREBET I
FREMKOM 3
Globaliseringen og den teknologiske udvikling på tværs af sektorer og oplande har betydelig indvirkning på fremtidens kompetencebehov og –krav i Nordjylland. Vores evne til i stigende omfang
at omsætte viden til nye produkter og løsninger er blevet konkurrenceparametre og har medvirket til et øget fokus på automatisering og effektivisering i virksomhederne. Organisatorisk har det
betydet mere fokus på team- og samarbejde og øget inddragelse
af medarbejdere i beslutningsprocesser.
Følgevirkningerne af disse forandringer er, at medarbejderne skal
kunne håndtere både indførelse af ny teknologi, nye arbejdsprocesser og nye organisationsformer. Udviklingen i arbejdets organisering betyder, at virksomhederne har behov for, at medarbejderne i større grad besidder de rette personlige kompetencer, da
de i stigende grad bliver en forudsætning for, at de faglige kom-

petencer kan anvendes kompetent i konkrete arbejdssituationer.
For at sikre en fælles forståelse af kompetencebegrebet, anvendes i FremKom 3 analysen en model til generel forståelse af kompetencebegrebet.
I modellen er der et særligt fokus på at skelne mellem faglige
kvalifikationer og faglige kompetencer samt en opdeling af de
generiskes kompetencer i generelle- og personlige kompetencer.
Generiske kompetencer kan kort beskrives som brancheuafhængige kompetencer.
En nærmere beskrivelse af kompetencebegrebet kan findes i
FremKom 3 analysens hovedrapport, som er tilgængelig under
www.fremkom.dk.
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1.3 HOVEDRESULTATER
- THY-MORS
Thy-Mors ligger i den vestlige del af region Nordjylland og består
af kommunerne Thisted og Morsø kommune.
Thy-Mors er med sine godt 31.000 arbejdspladser det beskæftigelsesmæssigt mindste opland i regionen. Ligesom det er tilfældet i region Nordjylland som helhed er de største sektorer i
Thy-Mors fødevarer, byggeri samt pleje og omsorg. Blandt større

•

•

•

•

Fremskrivningen peger på en lille tilbagegang i
antallet af arbejdspladser i Thy-Mors frem til 2020.
Samtidig ventes der fald i antallet af arbejdspladser
inden for hovedparten af sektorerne.
Billedet er lidt mere positivt, når vi spørger
virksomheder selv. I Thy-Mors forventer 34 % af
virksomhederne at øge antallet af ansatte i de
kommende 5 år, mens 13 % regner med at reducere
antallet af ansatte.
Der er udsigt til stigende efterspørgsel efter
arbejdskraft med korte og lange videregående
uddannelser. Efterspørgslen efter ikke-faglærte
ventes derimod fortsat at falde.
Kompetencemæssigt vil virksomhederne i de
kommende år især lægge vægt på:
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private virksomheder kan bl.a. nævnes den internationale fødevarekoncern Tican, høreapparatsproducenten Oticon, der har en
stor filial i Thisted og Coloplast, der fremstiller sundhedsplejeprodukter inden for områderne stomi, urologi og hud- og sårpleje.
Inden for den offentlige sektor beskæftiger de to kommuner, Thisted og Morsø, mange tusinde ansatte, og hertil kommer sygehus
Thy-Mors og EUC Nordvest.

•

•

•

•

... processuelle kompetencer, som evnen til at
tilrettelægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin
helhed får det bedste resultat
... kommunikative relationelle kompetencer som
evnen til at kommunikere og indgå i teamwork med
en kollega, leder eller samarbejdspartner om en
arbejdsopgave.
... relationelle kompetencer som evnen til at skabe
og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og
samarbejdspartnere
Thy-Mors er meget afhængigt af indpendlingen til
området, og virksomhederne oplever begyndende
rekrutteringsproblemer eksempelvis blandt faglærte
inden for jern- og metalområdet, blandt chauffører til
transportsektoren og blandt socialrådgivere.

Foto: Dahl Photography
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2 VÆKST, ARBEJDSKRAFT OG
KVALIFIKATIONER I
T HY-MORS
Thy-Mors ligger som Region Nordjylland vestligste opland indrammet af Vesterhavet og Limfjorden. Thy og Mors har nogle
særlige geografiske betingelser i forhold til resten af regionen,
idet man ikke er koblet op på de store nord-syd gående trafikforbindelser, men er knyttet til det øvrige Nordjylland via hovedvej
og motortrafikvej.

Den geografiske placering betyder også at Thy-Mors historisk har
haft en tilknytning mod syd til dele af Region Midtjylland. Det illustreres ved at indpendlingen til Thy-Mors er større fra Midtjylland
end fra hele Region Nordjylland.

2.1 UDVIKLINGEN I
THY-MORS INDTIL NU
I perioden fra 2005 til 2014 har Thy-Mors mistet 3.350 arbejdspladser svarende til et fald på 10 %. Thy-Mors er dermed det af de fire
oplande i regionen, der har mistet relativt flest arbejdspladser.
Faldet er især gået ud over møbel og beklædning (-47 %), energi,
miljø og støtteerhverv (-32 %), metalindustrien (-27 %), kultur, turisme og event (-19 %), transportsektoren (-17 %) og fødevaresektoren (-15 %). Målt i antal arbejdspladser tegner fødevaresektoren
(-1.023), møbel, beklædning og støtterhverv (-778), byggesektoren
(-467) og transportsektoren (-352) sig for de største fald.
Der har været vækst i antallet af arbejdspladser inden for tre sektorer i løbet af perioden. Det drejer sig om informations- og kommunikationsteknologi IKT (23 %) pleje og omsorg (5 %) samt uddannelse
(2 %).
Udviklingen i uddannelsesstrukturen på arbejdspladserne i
Thy-Mors, dvs. sammensætningen af arbejdskraft på overordnede
uddannelseskategorier, tyder på, at de faglige kvalifikationsbehov er
steget i løbet af perioden.
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Ikke-faglærte udgjorde i 2014 således 4 % færre af de ansatte end i
2005, mens arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse omvendt
besatte 1 % flere og arbejdskraft med en videregående uddannelse 3
% flere af arbejdspladserne (Figur 2.1).

Udviklingen i uddannelsesstrukturen hænger sammen med, at:
• antallet af beskæftigede ikke-faglærte på virksomheder i Thy-Mors er faldet med 18 % i perioden
• antallet med en erhvervsfaglig uddannelse er
faldet 8 %
• antallet med en kort videregående uddannelse er
steget 5 %
• antallet med en mellemlang videregående uddannelse er steget 6 %, og antallet med en lang
videregående uddannelse er steget 15 %

Figur 2.1 Udviklingen i uddannelsesstrukturen på arbejdspladserne i Thy-Mors 2005 – 2014.
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Kilde: Egne beregninger, Danmarks Statistik og Center for Regional- og Turismeforskning (CRT)

2.2 UDVIKLINGEN I
ARBEJDSKRAFTBEHOVET DE
KOMMENDE ÅR
Ifølge den statistiske fremskrivning ventes et lille fald på 1 % i antallet af arbejdspladser i perioden frem til 2020 (Figur 2.2). Fremskrivningen tyder dermed ikke umiddelbart på, at den forventede
stigning i antallet af arbejdspladser i Nordjylland i de kommende
år, vil komme oplandet Thy-Mors til gode. Samtidig kan virksomhederne i Thy-Mors imødese et fald i rekrutteringsgrundlaget. I
forlængelse heraf forventes antallet af arbejdspladser, som er
besat af personer, som bor i Thy-Mors ligeledes at falde, mens
andelen af indpendlere ventes at stige.

Ifølge den statistiske fremskrivning vil udviklingen i antallet af arbejdspladser blive helt forskellig i den offentlige og private sektor.
Det ser ud til, at det først og fremmest bliver den private sektor,
der holder beskæftigelsen oppe i Thy-Mors, jf. Figur 2.3.
Ifølge fremskrivningen kan den offentlige sektor imødese en nedgang i antallet af arbejdspladser på knap 400, svarende til et fald
på godt 4 procent.
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Figur 2.2 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft i Thy-Mors i perioden
2014-2020.
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Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model
Anm: Forskellen mellem beskæftigede med arbejdssted i regionen og beskæftigede, som bor og arbejder i regionen svarer til omfanget af indpendlere.

Figur 2.3 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft i Thy-Mors egnen i perioden 20142020 fordelt på den private og offentlige sektor.
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Samtidig ventes der ifølge fremskrivningen et fald i antallet af
arbejdspladser inden for størstedelen af sektorerne. Dette gør sig
ligesom på regionalt niveau især gældende for energi , miljø og
støtteerhverv og i metalindustrien , hvor der er fremskrevet et
fald på henholdsvis 13 procent og 10 procent 1.

Inden for møbel , beklædning og støtteerhverv forventes antallet
af beskæftigede omvendt at stige. Konkret forventes der at blive
oprettet omkring 30 nye arbejdspladser inden for denne branche,
svarende til en stigning på 4 procent.

Tabel 2.1 Den forventede ændring i efterspørgslen efter arbejdskraft inden for de enkelte
sektorer i Thy-Mors 2014-2020.

2014
Fødevarer og støtteerhverv
Møbel, beklædning og støtteerhverv

2020

Ændring Ændring
(antal)

(%)

2%

5.796

5.907

111

873

905

32

4%

1.010

1.001

-9

-1%

Oplevelsesindustri

635

650

15

2%

IKT

300

297

-3

-1%

Energi, miljø og støtteerhverv

520

451

-69

-13%

Transport og støtteerhverv

1.746

1.797

51

3%

Byggeri og støtteerhverv

5.262

5.131

-131

-2%

427

383

-44

-10%

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

2.745

2.646

-99

-4%

Finans, forsikring og vidensservice

1.176

1.193

17

1%

Handel og forretningsservice i øvrigt

1.946

2.000

54

3%

904

847

-57

-6%

Uddannelse

2.418

2.330

-88

-4%

Pleje og omsorg

3.770

3.597

-173

-5%

Offentlig administration og org.´er

1.718

1.675

-43

-3%

170

171

1

1%

31.416

30.981

-435

-1%

Kultur, turisme og event

Metalindustri

Øvrig produktion

Uoplyst
I alt

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model

Thy-Mors er præget af mange små og mellemstore produktionsvirksomheder, som i vid udstrækning er meget specialiserede og
arbejder med en automatiseret produktion.

De ønsker ikke at komme i en situation, hvor at de er nødsaget til
at ansætte ikke-kvalificerede medarbejdere og eventuelt levere
dårlig kvalitet.

I flere interviews peges dog også på, at de virksomheder som
oplever vækst optræder forsigtigt. Mange virksomheder husker
stadig krisen, og vil derfor ikke vil vokse for hurtigt: ” vi vil hellere sige nej til en opgave eller ordre, end at vokse for hurtigt ”.

En anden vækstmotor i oplandet er et øget fokus på servicevirksomhed. Det viser sig ifølge de interviewede, at en række specialiserede service- og fremstillingsvirksomheder klarer sig godt
ved at holde tæt kontakt til deres kunder og levere et højt servi-

¹ Som nævnt i Fremkom-projektets hovedrapport kan tendensen til fald inden for blandt andet metalindustrien og øvrig produktion ikke bekræftes af den
gennemførte virksomhedssurvey og interview med virksomhederne, der snarere indikerer en stigning i beskæftigelsen i disse sektorer i Nordjylland som
helhed i de kommende år.
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ceniveau. De har alle klare ambitioner om at være bedst i deres
branche inden for deres niche, hvilket også forventes at være det
der gør, at de vokser omsætningsmæssigt.

eksportmuligheder til Rusland samt fødevaresektorens generelle
udvikling. Eksempelvis har sammenlægninger og rationalisering
inden for fiskeflåden og landbruget haft betydning for sektorens
generelle udvikling.

I Interviewene nævnes det, at fødevareerhverv - især landbruget - er påvirkelige af forhold udefra. Som eksempel nævnes

Figur 2.4 Forventningerne til antallet af ansatte i virksomhederne om 5 år. Opdelt efter opland.
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52%

38%
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50%

45%

12%

48%

41%

50%
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8%

Kilde: Survey blandt 1.769 virksomheder i efteråret 2015. COWI A/S.

Virksomhederne selv har heller ikke helt så positive nettoforventninger i Thy-Mors som i de øvrige oplande 2.

antallet af ansatte (Figur 2.4). Det er dog fortsat sådan, at nettoforventningerne snarere indikerer en stigning end et fald i antallet
af arbejdspladser.

I Thy-Mors forventer 34 % af virksomhederne at øge antallet af
ansatte i de kommende 5 år, mens 13 % regner med at reducere

Nettoforventningerne defineres som andelen af virksomheder, der forventer flere ansatte, minus andelen der forventer
færre ansatte.
2
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2.3 UDVIKLINGEN I PENDLINGEN
DE KOMMENDE ÅR
Analysen af pendlingsmønstrene viser, at der i Thy-Mors er flere
beskæftigede, der pendler ind i området, end der pendler ud jf.
Figur 2.5. Dermed adskiller Thy-Mors sig fra regionen som helhed ved at have nettoindpendling. I 2014 var der godt 3.500, der
pendlede til Thy-Mors, mens der var knap 3.000, der pendlede ud
af området. I den statistiske fremskrivning forventes dette mønster fortsat at være gældende i 2020, hvor der ventes at pendle
4.600 ind til Thy-Mors, og knap 4.000 ud af området.

Thy-Mors skiller sig endvidere ud ved, at størstedelen af arbejdspladserne i oplandet er besat af personer, der bor i oplandet (88,5
%) og ved, at andelen, som pendler ind til Thy-Mors fra andre
regioner, er større end andelen, som pendler ind fra de øvrige oplande i Region Nordjylland (Figur 2.6). Således pendler der flere
fra region Midtjylland til Thy-Mors end fra resten af Nordjylland.

Figur 2.5 Omfanget af indpendlere og udpendlere i Thy-Mors. 2014 og 2020.
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Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model
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2020

Figur 2.6 Indpendlere til Thy-Mors fordelt på bopælsregion/ opland. 2013.
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Nettoindpendlingen er især stor blandt arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse eller en mellemlang videregående
uddannelse (Figur 2.7).
Det relativt store antal personer med en mellemlang videregåen-

de uddannelse, som pendler ind til Thy-Mors består bl.a. af folkeskolelærere, pædagoger og sundhedsuddannede. Sidstnævnte
gruppe omfatter sandsynligvis personale (sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere mv.) til Thy-Mors
sygehus.

Figur 2.7 Udviklingen i nettoindpendlingen fordelt på uddannelsesgrupper i perioden
2014 til 2020.
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Figur 2.8 Udviklingen i nettoindpendlingen fordelt på detaljerede uddannelsesgrupper i
perioden 2014 til 2020.
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3 BEHOVET FOR UDDANNELSE
OG KOMPETENCER
Den statistiske fremskrivning peger lige som i de øvrige oplande
på, at der forventes en stigning i efterspørgslen efter personer
med videregående uddannelse, og et fald i efterspørgslen efter
ikke-faglærte (Tabel 3.1).
Antalsmæssigt er faldet i efterspørgslen efter ikke-faglærte relativt stort svarende til godt 800 personer.

Efterspørgslen efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse forventes ikke at stige særligt meget. Det er derfor ikke
umiddelbart tilstrækkeligt at de ledige ikke-faglærte uddanner sig
til faglært niveau. Det er en udfordring, som understreger vigtigheden af, at så mange unge som muligt får en kompetencegivende uddannelse.

Tabel 3.1 Udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft fordelt på uddannelser i Thy-Mors
2014-2020.
2014

2020

Ikke-faglærte, studenter mv.

11.738

Faglærte/EUD

Ændring Ændring
(antal)

(%)

10.919

-819

-7%

13.227

13.269

42

0%

Korte videregående uddannelser

1.197

1.336

139

12%

Mellemlange videregående uddannelser

4.142

4.182

40

1%

Lange videregående uddannelser

1.100

1.255

155

14%

14

18

4

29%

Forsker og Phd. uddannelser
Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model
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Hverken for den ikke-faglærte arbejdskraft, for arbejdskraft med
en erhvervsfaglig uddannelse eller for arbejdskraft med en videregående uddannelse er der signifikante forskelle på den vægt,
som virksomhederne lægger på de enkelte kompetencekrav mellem virksomhederne i Thy-Mors og virksomhederne i regionen
som helhed.
Figur 3.1 – 3.3 viser, hvor mange af virksomhederne i Thy-Mors,
der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til henholdsvis deres ikke-faglærte medarbejdere, til medarbejdere med en
erhvervsfaglig og til medarbejdere med en videregående uddannelse. Oplysningerne bygger på en virksomhedssurvey gennemført i efteråret 2015 blandt 1.769 virksomheder. Virksomhederne
er blevet spurgt, hvilke krav om kompetencer de vil stille til deres
medarbejdere i de kommende 5 år.

Både i Thy-Mors og regionen som helhed er det for alle tre medarbejdergrupper de personlige kompetencer og de faglige kompetencer, der lægges vægt på.
Det vil sige de processuelle kompetencer, som evnen til at tilrettelægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin helhed får det
bedste resultat, de kommunikative relationelle kompetencer som
evnen til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega,
leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave og de relationelle kompetencer som evnen til at skabe og bevare relationer
med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere. Og det vil
sige de faglige kompetencer som evnen til i praksis at bruge det
man har lært gennem kurser og uddannelse.

Figur 3.1 Andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til ikke-faglært
arbejdskraft i de kommende 5 år.
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Figur 3.2 Andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til arbejdskraft
med en erhvervsfaglig uddannelse i de kommende 5 år.
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Figur 3.3 Andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til arbejdskraft
med en videregående uddannelse i de kommende 5 år.
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Figur 3.4 viser andelen af virksomheder, der i høj grad stiller de
viste kompetencekrav til deres virksomhedsledere. Heller ikke her
finder vi afgørende forskelle på kravene i Thy-Mors og regionen
som helhed.

Som det ses er det i særlig grad evnen til ledelse af medarbejdere, men også evnen til ledelse af projekter, projektforløb, omstillingsprocesser mv., indsigt i faglig og teknisk udvikling inden
for virksomhedens fagområder, evnen til at udvikle netværk og
relationer samt evnen til at skabe og implementere nye ideer,
initiativer og projekter, der lægges vægt på.

Figur 3.4 Andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til virksomhedens ledere i de kommende 5 år.
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4 THY-MORS I FORHOLD TIL
RESTEN AF NORDJYLLAND
Når Thy-Mors sammenlignes med de øvrige tre oplande, viser det
sig, at udviklingen i udbuddet (arbejdsstyrken) og efterspørgslen
efter arbejdskraft (beskæftigede (arbejdssted) i vid udstrækning
svarer til udviklingen i Himmerland, Vendsyssel og Aalborg. Dog
kan Thy-Mors, som det eneste opland, imødese et fald i både antallet af arbejdspladser og i arbejdsstyrken i perioden 2014-2020.
Modsat forholder det sig for Aalborg, hvor der ses en kraftig stig-

ning i både antallet af arbejdspladser og arbejdsstyrken i hele
perioden fra 2014 til 2020. I Himmerland og Vendsyssel forventes
der også at ske en stigning i både antallet af arbejdspladser og arbejdstyrken, men stigningerne er langt mere moderate. Samtidigt
kan begge oplande imødese fald i arbejdsstyrken fra 2018-2020,
jf. figurerne neden for.

Figur 3.4 Udviklingen i antallet af arbejdspladser og arbejdsstyrken i de enkelte oplande 2014-2020.
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Hvad angår udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft i henholdsvis den private og den offentlige sektor kan det konstateres,
at de tre oplande Thy-Mors, Vendsyssel og Himmerland alle kan
se frem til en mindre fremgang i den private sektor, men tilbagegang i den offentlige sektor i perioden 2012-2020.
Aalborg egnen adskiller sig fra dette billede. Her forventes en
stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft fra både den private
og den offentlige sektors side. Stigningen er størst inden for den
private sektor.
Hvis der ses nærmere på, hvilke sektorer, der forventes at komme til at efterspørge enten flere eller færre medarbejdere i de

kommende år, er der også forskelle at spore mellem de enkelte
oplande, jf. Tabel 4.1. I tråd med at der kan forudses størst vækst
i antallet af arbejdspladser i Aalborg, er væksten inden for de
enkelte sektorer således også størst i Aalborg, samtidigt med, at
der også her er flere sektorer, der forventer vækst end i de øvrige
tre oplande.
Aalborg skiller sig bl.a. ud ved at være det eneste opland, hvor
der forventes en fremgang i antallet af arbejdspladser inden for
sektorerne sundhedsvæsen mv., pleje og omsorg, uddannelse og
offentlig administration mv., og dermed inden for de traditionelle
offentlige sektorer.

Tabel 4.1 Forventet procentvis ændring i efterspørgslen efter arbejdskraft 2014-2020.

Samlet

Aalborg

Himmerland

Vendsyssel

Thy-Mors

Fødevarer og støtteerhverv

2%

3%

5%

9%

5%

Møbel, beklædning og støtteerhverv

4%

7%

9%

13%

9%

-1%

1%

1%

5%

3%
4%

Kultur, turisme og event
Oplevelsesindustri
IKT
Energi, miljø og støtteerhverv
Transport og støtteerhverv
Byggeri og støtteerhverv

2%

3%

6%

5%

-1%

2%

-1%

2%

2%

-13%

-10%

-6%

-4%

-7%

3%

3%

4%

8%

5%

-2%

3%

-2%

10%

3%
-6%

-10%

-8%

-7%

-3%

-4%

-2%

-2%

3%

0%

Finans, forsikring og vidensservice

1%

9%

4%

10%

8%

Handel og forretningsservice i øvrigt

3%

3%

5%

8%

5%

Øvrig produktion

-6%

-4%

-7%

-1%

-5%

Uddannelse

-4%

-3%

-2%

1%

-1%

Pleje og omsorg

-5%

-3%

-3%

3%

-1%

Offentlig administration og org.´er

-3%

-2%

-1%

4%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

-1%

0%

0%

5%

2%

Metalindustri
Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Uoplyst
I alt
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Tabel 4.2 Udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft fordelt på uddannelser 2014-2020.
Ændring i pct.

Forsker og Phd. uddannelser

-6%

-5%

2%

-3%

0%

2%

2%

4%

2%

12%

15%

11%

17%

15%

1%

3%

3%

6%

4%

14%

14%

15%

15%

15%

36%

23%

24%

29%

26%

Samlet

Lange videregående uddannelser

-7%

Aalborg

Mellemlange videregående uddannelser

Himmerland

Korte videregående uddannelser

Vendsyssel

Faglærte/EUD

Thy-Mors

Ikke-faglærte, studenter mv.

Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning

Ser man på udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft på uddannelser for 2014 - 2020 i Tabel 4.2, ses der også en forskel mellem oplandene. Her er det især Himmerland, hvor der forventes
en stigning i antallet af beskæftigede inden for forsker og phd.
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uddannelser sammenlignet med Aalborg og de andre oplande.
I Thy-Mors forventes det største fald i antallet af beskæftigede
ikke-faglærte, studenter mv.
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