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FremKom4

– Fremtidens nordjyske kompetencebehov

Nordjyllands fremtidige vækst og udvikling er stærkt afhængig af
medarbejdere med de rette kompetencer. Derfor er det en stor glæde,
at partnerskabet bag FremKom-analyserne nu kan præsentere den
nyeste analyse af fremtidens nordjyske kompetencebehov - FremKom4.
FremKom4 bygger på en række analyser og interviews af udbud og
efterspørgsel på arbejdskraft og kompetencer fem år frem i tiden, dvs.
frem mod 2026 ligesom det var tilfældet med de 3 tidligere Fremkom-analyser.
Ud over at tegne et overordnet billede af kompetencesituationen i
Nordjylland giver FremKom en detaljeret indsigt i kompetencebehovene i 16 forskellige sektorer og i 4 geografiske oplande; Himmerland,
Thy-Mors, Vendsyssel - Han Herred og Aalborg.
Mads Duedahl
Regionsrådsformand

FremKom4 er blevet til på baggrund af en stor nordjysk opbakning og
et stærkt samarbejde mellem strategiske aktører fra uddannelses-,
beskæftigelses- og erhvervsområdet. FremKom4-analysen bidrager
således til en mere sammenhængende forståelse og indsigt i de
nordjyske kompetenceudfordringer.
FremKom4-analysen er gennemført med konsulentbistand fra Oxford
Research og Voxmeter, der har interviewet eksperter og ledere – fra den
private og offentlige sektor i Nordjylland. En lang række nordjyske
interessenter har været inddraget i processen og bidraget med både
information og kvalitetssikring.
Analysen viser, at der hos de nordjyske virksomheder er et særligt
fokus på den grønne omstilling, men også at virksomhederne er lidt
afventende ift. hvilke forandringer, den vil medføre. Derudover ses et
markant fokus på digitalisering og automatisering. Herunder naturvidenskabelige kompetencer, de såkaldte STEM-kompetencer.
Analysen giver et indblik i, hvilke forventninger de 16 sektorer har til
udviklingen i væksten de næste fem år. FremKom4 har også som noget
nyt et særligt fokus på industrien, der med næsten 40.000 arbejdspladser er den næststørste sektor i Nordjylland. Her kommer det blandt
andet til at handle om at sikre tilstrækkeligt erhvervsfagligt uddannede
med en STEM- eller teknisk uddannelse og også at understøtte uddannelsen og tiltrækningen af eksempelvis længerevarende uddannede på
de tekniske områder.
Resultaterne af FremKom4 skal fungere som input til både aktører,
der udbyder og aktører, der efterspørger kompetenceudvikling. FremKom4 er derfor et strategisk oplæg til debat og drøftelse af initiativer
handling. Det er derfor hensigten at sprede den nye viden gennem
konferencer i regionen og på denne baggrund indsamle tanker og ideer
til konkret, fremadrettet handling.
FremKom4-analysens resultater kan frit downloades på
FremKom’s hjemmeside: www.fremkom.dk
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1. Indledning og sammenfatning
Introduktion

tencekrav til sektorerne, som gør, at arbejdskraft med

Sektoren omfatter to brancheområder: Bygge- og

længevarende uddannelser bliver mere påkrævet i

anlægsområdet og forsyningsområdet. Bygge- og

sektorerne.

anlægsområdet omfatter et bredt spektrum af
entreprenør- og håndværkervirksomheder, som både

Sammenfatning på sektoranalysen

kan være større selskaber og mindre ejerledede

Sektoranalysen viser for det første, at sektoren vil

virksomheder. Forsyningsområdet omfatter forsy-

være den sektor i Nordjylland, der vil have det højeste

ningsselskaber, der leverer energi (varme, el) og vand

vækstniveau målt på antal beskæftigede frem mod

samt står for renovation.

2026. Antallet af beskæftigede er estimeret til at

De to områder adskiller sig på flere måder fra
hinanden. Bygge- og anlægsvirksomheder er typisk
privatejede virksomheder, der konkurrerer på et frit

vokse med 12,3 pct. til ca. 25.000 beskæftigede i alt i
2026.
For det andet viser analysen, at det stigende

privat marked, mens der i forsyningssektoren er en

arbejdskraftbehov vil føre til, at de aktuelle udfordrin-

del områder med naturlige monopoler og dermed

ger, man har i sektoren med at skaffe ledig arbejds-

ingen konkurrence. Ejerforholdene i forsyningsvirk-

kraft, vil være et vilkår for sektoren helt frem mod

somhederne afviger også typisk fra ejerforholdene i

2026. Det forventes, at der særligt vil være udfordrin-

bygge og anlæg, idet forsyningsselskaberne typisk er

ger med at tiltrække den faglærte arbejdskraft, som

forbrugerejede eller kommunalt ejede. Der kan dog

regionen generelt vil have et underskud af frem mod

på renovationsområdet være eksempler på rent

2026. Udenlandsk arbejdskraft er fortsat vigtig for

private virksomheder.

især byggeriet.

Begge områder har det tilfælles, at de i vidt om-

For det tredje viser analysen, at sektoren, især

fang beskæftiger faglært arbejdskraft, og det er også

forsyningsområdet, vil være stærkt berørt af en

fortsat den type arbejdskraft, der er væsentlig for

omstillingsdagsorden. Både den grønne omstilling

sektoren at kunne rekruttere. Men den grønne

og digitaliseringen vil betyde et behov for nye kompe-

omstilling betyder, at der kommer stigende kompe-

tencer på området. Det gælder hos de medarbejdere,

Sektorrapport for Byggeri og Forsyning
Sektorrapporten om byggeri og forsyning er

Formålet med indeværende sektorrapport er at

sammen med 13 andre sektorrapporter en del

give et indblik i de tendenser, der gør sig

af FremKom4, som er den fjerde analyse af

gældende i byggeri og forsyning i forhold til

fremtidens arbejdskraft- og kompetencebehov

fremtidig beskæftigelse og arbejdskraftbeho-

i Region Nordjylland. FremKom4 indeholder

vet samt udfordringerne hermed.

derudover også fire oplandsrapporter og en
samlet hovedrapport med de tværgående

Sektorrapporten for byggeri og forsyning

resultater.

bygger på følgende datamateriale:

Siden starten af FremKom-projektet har det

• En fremskrivning af arbejdskraftsefter-

været ambitionen med projektet at bidrage til,

spørgslen (foretaget af Region Nordjylland på

at det nordjyske arbejdsmarked er i stand til at

baggrund af data fra CRT)

efterleve de kompetencemæssige krav, der
stilles på fremtidens arbejdsmarked.
FremKom4 skal skabe en strategisk
kortlægning af de kompetencemæssige behov
og udfordringer, som det nordjyske
arbejdsmarked står over for i den kommende
femårige periode, fra 2021 til 2026.
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• Interviews med 7 eksperter og repræsentanter fra arbejdspladser i sektoren
• Spørgeskema med besvarelser fra 162
arbejdspladser i sektoren.

man har ansat, hvor der skal ske en gradvis opkvalifi-

Endelig viser sektoranalysen, at der i sektoren er en

cering. Men da omstillingen medfører en større

anerkendelse af et stort efteruddannelsesbehov,

kompleksitet fx i energiforsyningen vil man i sektoren

både på medarbejder- og lederniveau, hvilket er et

også skulle rekruttere flere med en længevarende

vigtigt element i at få de kompetencer, man skal

uddannelse. Her vil sektoren komme i konkurrence

bruge til at gennemføre bl.a. den grønne omstilling

med andre sektorer om medarbejdere, der eksempel-

med de medarbejdere, man har. I tråd med denne

vis har en videregående teknisk uddannelse.

anerkendelse viser analysen også, at sektoren vil have

Sektoranalysen viser dog, at når det drejer sig om

større fokus på efter- og videreuddannelse, og at

omstillingen i byggeriet, er det mere usikkert,

man i høj grad anser, at dette skal ske i samarbejde

hvordan potentialerne i digitaliseringen af byggeriet

med eksempelvis de tekniske skoler.

skal indfries. Sektoranalysen peger på, at det er
meget håndgribelige digitale løsninger og en meget

Problemstillinger for sektoren

konkret opgradering af kompetencer, der skal satses

Samlet peger sektoranalysen frem mod følgende

på, fordi der ofte er tale om små ejerledede virksom-

centrale problemstillinger:

heder i byggeriet.
I forhold til den del af omstillingen, der har at gøre

For det første er det den helt generelle problemstilling, som også gælder for andre sektorer, at få

med, hvordan man fremadrettet gør arbejdspladsen

adgang til især tilstrækkeligt erhvervsfagligt uddan-

mere attraktiv for især yngre medarbejdere, er det

nede medarbejdere.

mere usikkert, om der i sektoren er tilstrækkeligt stor

For det andet er det en vigtig problemstilling for

opmærksomhed omkring disse forhold. Vi har i

sektoren i højere grad at tage højde for, hvad det er

FremKom4-analysen bl.a. betegnet dette tema

for nogle parametre, som yngre medarbejdere

”medarbejderdagsordenen”, som bl.a. handler om,

lægger vægt, når de skal vælge arbejdsplads og

hvorvidt man tilbyder sine medarbejdere indflydelse

vælge at blive der, jf. medarbejderdagsordenen.

på egne opgaver, varierende og udfordrende arbejds-

For det tredje er det en vigtig problemstilling for

opgaver samt et større formål med jobbet. De

sektoren, hvordan skolerne, der udbyder efter- og

parametre lader ikke til at få samme opmærksom-

videreuddannelser, bedst kan understøtte de opkvali-

hed som fx klassiske parametre som løn, når man

ficeringsbehov, som bl.a. den grønne omstilling og

skal tiltrække og fastholde arbejdskraft.

digitalisering giver anledning til.
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2. Arbejdskraftbehov og udfordringer
Byggeri og forsyning er den branche i regionen, der

det nuværende (2019) niveau på ca. 22.000 beskæfti-

forventes at have den største vækst i efterspørgsel

gede.

efter beskæftigelse frem mod 2026. I fremskrivnin-

Dermed har byggeri og forsyning et stigende

gen vurderes sektoren at efterspørge 12,3 pct. flere

arbejdskraftsbehov, hvor sektorens andel af Nordjyl-

beskæftigede i 2026 sammenlignet med 2019, jf.

lands samlede arbejdsmarked vurderes til at kunne

tabel 1 herunder. Det svarer til en stigning på poten-

stige fra 7,8 pct. til 8,6 pct., hvis arbejdskraften er til

tielt 2.676 flere i beskæftigelse i de kommende år fra

rådighed.

Tabel 1: Fremskrevet udvikling i efterspørgslen efter arbejdskraften i
Region Nordjylland. Opgjort på sektorniveau.
Fremkom4-analysen er gennemført på 16 sektorer, men afrapporteret i 14 sektorrapporter, da de 3 sektorer Højteknologisk Industri, Mellemteknologisk Industri og Lavteknologisk Industri er afrapporteret samlet i en sektorrapport for Industrien.
Sektor

Antal arbejdspladser

Ændring

2019

Andel

2026

Andel

Antal

Pct.

Byggeri og Forsyning

21.815

7,8%

24.491

8,6%

2.676

12,3%

Finans, Forsikring og Ejendomshandel

9.490

3,4%

9.328

3,3%

-162

-1,7%

Handel

42.449

15,1%

44.036

15,4%

1.587

3,7%

Hotel, Restauration og Kultur

16.885

6,0%

17.199

6,0%

314

1,9%

7.532

2,7%

7.577

2,7%

45

0,6%

39.738

14,1%

37.273

13%

-2.465

-6,2%

- højteknologisk industri

11.563

4,1%

11.511

4,0%

-52

-0,4%

- mellemteknologisk industri

11.741

4,2%

11.370

4,0%

-371

-3,2%

- lavteknologisk industri

16.434

5,8%

14.392

5,0%

-2.0162

-12,4%

Landbrug, fiskeri og råstoffer

13.129

4,7%

13.316

4,7%

187

1,4%

Offentlig administration

15.488

5,5%

16.002

5,6%

514

3,3%

Operationel service

19.804

7,0%

19.719

6,9%

-85

-0,4%

Sociale institutioner

35.307

12,6%

35.309

12,4%

2

0,0%

Sundhedsvæsen

17.462

6,2%

18.996

6,7%

1.534

8,8%

Transport

9.570

3,4%

9.393

3,3%

-177

-1,8%

Undervisning

22.496

8,0%

22.1621

7,9%

-75

-0,3%

Videnservice

9.899

3,5%

10.018

3,5%

119

1,2%

281.064

100%

285.078

100%

4.014

1,4%

IT, Telekommunikation og Medier
Industrien

Total

Anm.: Sektoropdelingen på de 14 sektorer er foretaget af Region Nordjylland med udgangspunkt i Danmarks Statistiks 36 grupperede brancher.
Se bilag 1 i hovedrapporten for FremKom-projektet for nærmere oplysninger. De tre industrisektorer er kategoriseret i overensstemmelse med
definitioner fra EUROSTAT. Kilde: SAM-K/LINE®_REA2021_OKT (CRT)
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Virksomhedernes forventninger til vækst i antal

Det må antages, at vurderingerne af det fremtidige

ansatte frem mod 2026 modsvarer ikke helt frem-

arbejdskraftbehov kan være forskellige i de to dele af

skrivningen af behovet for arbejdskraft, jf. figur 1.

sektoren. I bygge og anlæg vil arbejdskraftbehovet

Blandt de 162 fra sektoren, der har deltaget i spørge-

været påvirket af udviklingen i efterspørgslen - også

skemaundersøgelsen, forventer 39 pct. en enten

efter den aktuelle højkonjunktur hvor der er et

moderat eller høj stigning, mens 52 pct. af virksom-

meget højt aktivitetsniveau. Forsyningssektoren er

hederne forventer at holde nuværende niveau.

ikke påvirket af markedssituationen på samme

Vækstforventningerne er således højere, når virksom-

måde, og her må forventningerne til en stigning i

hederne spørges ad, end når deres efterspørgsel på

arbejdskraftbehovet antages at være mindre fluktue-

beskæftigede fremskrives, men begge analyser viser

rende og alt andet lige mere moderat 1.

øget efterspørgsel.

Figur 1: Arbejdspladsernes forventning til vækst
i antal ansatte frem mod 2026

9%
0%

52%
10%

Et stort fald

20%

30%

Et moderat fald

31%
40%

50%

60%

Holde nuværende ni veau

7 0%

8%

80%

90%

En moderat stigning

100%

En høj stigning

Anm.: N= 162. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Dette billede bliver bekræftet i interviews. Eksperter

energirenoveringer, skolebyggeri, fortsat nybyggeri af

og bygge og anlægsvirksomheder bekræfter det

boliger i de større byer, især i Aalborg i det nordjyske

høje aktivitetsniveau, der på nuværende tidspunkt

osv.

præger bygge- og anlægsområdet, og det skaber

Vurderingen er dog også, at der kan være meget

store udfordringer at få adgang til tilstrækkelig

stor forskel på, hvordan man påvirkes af markedsud-

arbejdskraft. Der er således hård konkurrence om

viklingen. For eksempel om man primært er en

arbejdskraften.

entreprenørvirksomhed, der arbejder med nybyggeri,

Vurderingerne hos nogle interviewede virksomheder er, at væksten vil fortsætte også de næste fem år.
Eksperter vurderer, at det aktuelt meget høje aktivi-

eller om man er den mindre håndværkervirksomhed
med 3-5 ansatte.
Forsyningsselskaberne, der er interviewet, angiver

tetsniveau, som også er påvirket af fremrykning af

omvendt, at de kun i begrænset omfang forventer at

offentligt byggeri, supersygehusbyggeri, væksten i

skulle øge antallet af ansatte. Som vi skal vende

boligmarkedet osv., kan medføre, at der kan komme

tilbage til, betyder det dog ikke, at der ikke skal ske

et fald i aktivitetsniveauet på et tidspunkt, og at

en omstilling i sektoren, som også vil medføre nye

niveauet finder et mere naturligt leje. Omvendt er

kompetencebehov. Det kan betyde, at man skal

der også forventninger om, at der er strukturelle

rekruttere en anden type arbejdskraft, end man er

faktorer, der vil betyde, at der fortsat vil være et højt

vant til.

aktivitetsniveau i sektoren. Her nævnes fx behovet for

1

Det er ikke muligt at kontrollere besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen for, om respondenterne er en del af bygge- og anlægområdet eller

forsyningsområdet i sektoren, og således kan vi ikke afdække, i hvilket omfang der er forskelle blandt virksomheder på de to områder i deres
forventningerne til fx behovet for flere ansatte frem mod 2026, rekrutteringsudfordringer osv.
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Jf. figur 2 angiver cirka halvdelen af virksomhederne at have nogenlunde det samme behov for fremtidig arbejdskraft inden for de forskellige uddannelsesniveauer. Dog angiver 35 pct. af virksomhederne, at de forventer et
behov for flere eller mange flere faglærte i fremtiden. Dernæst peger 15 pct. af virksomhederne på et behov for
flere ufaglærte.

Figur 2: Arbejdspladsernes forventninger til vækst i fremtidig arbejdskraft
opdelt på uddannelsesniveau

Lang vider egående uddannel se

11% 3%

46%

9% 2%

29%

Mellemlang videregående uddannelse

10% 4%

46%

12% 1%

27%

Kor t videregående uddannelse

10% 4%

Faglærte 2%5%
Ufaglærte

Færre

49%

8% 6%
0%

Meget færre

56%

7%1%
29%

58%

23%
6% 9%

12% 3% 14%

10% 2 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nogenlunde det samme

Flere

Mange flere

Ved ik ke

Anm.: N= 162, Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Forventningen om et stigende niveau af faglærte i

”Tidligere satte man ære i at være en bred tømrer-

sektoren må anses som et udtryk for, at der er

mester. Nu er man kun fokuseret på at blive

stigende kompetencekrav i sektoren, og det vil

specialiseret […] I dag er der i langt højere grad

afspejle sig i behovet for det uddannelsesmæssige

underentreprenører ind over de større byggepro-

niveau, som arbejdskraften, man ansætter, skal have.

jekter. Fordi de er specialiserede i fx at lægge et

I et ekspertinterview uddyber en informant, at der

tag, så hyrer man dem ind.” (byggeri)

er relativt store forskelle inden for branchen i forhold
til forventninger om kompetencebehovene. Der

En af forsyningsselskaberne fortæller om ændringer i

lægges vægt på, at virksomheder specialiserer sig,

kompetenceprofilen hos faglærte medarbejdere.

om end der samtidigt er et behov for fleksibilitet for
at undgå sårbarhed overfor sæsonudsving, fx i

”Over årene er der sket et skifte. Nogle forlader

forhold til taglægning og lignende vejrfølsomme

jobbet, og så kommer der andre ind med mere

arbejdsopgaver.

styringsmæssige kompetencer. Der har også
været nogle af de traditionelle håndværkere,

”Kompetencebehovene er også forskellige. En

som ikke er gode nok til at kunne rumme udvik-

femmandsbyggevirksomhed kræver mere fleksi-

lingen.”

bilitet. Mange af dem er ikke betinget af geografi, men de er i høj grad specialiseret i fx at sætte

Der er dog også arbejdsgivere, der fastholder, at

vinduer i. Man er nødt til at specialisere sig. […]

uddannelsen og de faglige kompetencer ikke er så

Både store og små virksomheder er interesseret i

afgørende, men de personlige til gengæld er. Et

specialisering. Den brede faglighed er præmis-

eksempel på dette er et udsagn fra en ejer af en

sen, men man skal ikke være generalist.” (bygge-

traditionel håndværksvirksomhed, der mest skeler til,

ri)

om den pågældende har viljen og den rigtige
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arbejdsmoral, hvilket er begrundelsen for, at han

Jf. figur 3 forventer virksomhederne rekrutteringsud-

ansætter udenlandsk arbejdskraft, der har arbejds-

fordringer inden for alle uddannelsesniveauer. Mest

moralen han efterspørger.

udtalt er udfordringerne i forhold til den faglærte
arbejdskraft, hvor henholdsvis 29 pct. forventer

”Man skal bare gide at arbejde for at lave det her.

udfordringer. 19 pct. af virksomhederne forventer

Det kræver ingen doktoruddannelse. [Jeg er]

rekrutteringsudfordringer i forhold til arbejdskraft

ligeglad med uddannelse. Jeg ser på deres ar-

med både mellemlang og lang videregående uddan-

bejdsmoral, mangel på uddannelse betyder ikke,

nelse Endelig forventer 15 pct., at de i lav eller meget

at man ikke kan noget eller ikke kan arbejde.”

lav grad kan rekruttere den arbejdskraft, de har

(byggeri)

behov for.

Figur 3: Andel arbejdspladser som forventer udfordringer med at
rekruttere tilstrækkeligt arbejdskraft i fremtiden, efter uddannelsesniveau
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Anm.: N= 162. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Forsyningsvirksomhederne peger på et øget behov

Udenlandsk arbejdskraft anvendes i stigende grad

for arbejdskraft med en videregående uddannelse.

for at dække behovet for faglært og ufaglært arbejdskraft. Dette er nødvendigt i dag og forventes

”Hvis vi skal ansætte nogle nye, der er driftsopera-

også at være det fremadrettet. Som det udtrykkes i

tører både til fjernvarme og vand vil vi ikke bare

nedenstående citat, er der faktisk et behov for en

have en, der har en maskinuddannelse. Vi skal

indsats, der kan integrere udenlandsk arbejdskraft på

have en, der ved noget om styringsteknik. […]. Der

det danske arbejdsmarked.

er ikke så meget behov for sorte fingre længere.”
(forsyning)

”Vi må se på, hvordan vi får sat systemer op, hvor
vi lærer udenlandsk arbejdskraft om den danske

”Vi mangler stadig konstruktører og ingeniører.

model, sprog og mentalitet. Vi kan ikke få et

De allokerer sig mere i de store byer, hvor også

ordentligt arbejdsmiljø, hvis de ikke taler dansk.

uddannelsen er.” (forsyning)

(…) Vi bliver afhængige af at kunne tiltrække
udenlandsk arbejdskraft.” (byggeri)

Vi vender tilbage til omstillingen i forsyningssektoren
i kapitel 3 nedenfor, som netop får betydning for
behovet for mere kvalificeret arbejdskraft.
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3. Omstillingsdagsordenen i sektoren
I FremKom4-projektet er der set nærmere på tre

”Hvis ikke det var for den grønne omstilling, så

drivkræfter, som har betydning for kompetencebe-

ville vi egentlig ikke købe nyt produktionsudstyr.

hovet frem mod 2026. Det drejer sig om den grønne

Vores er ikke nedslidt endnu.” (forsyning).

omstilling, digitalisering og automatisering og den
såkaldte medarbejderdagsorden. De tre drivere er

Figur 4 viser, at andelen af virksomheder inden for

nærmere beskrevet i FremKom4’s hovedrapport. I

byggeri og forsyning, der mener, at der bliver behov

det følgende indkredses, hvad disse drivkræfter

for kompetencer i relation til den grønne omstilling,

betyder for byggeri- og forsyningssektoren.

er markant større sammenlignet med det regionale
gennemsnit af spørgeskemabesvarelser på tværs af
sektorer. 60 pct. af respondenterne inden for byggeri

3.1 Grøn omstilling og behovet for grønne

og forsyning angiver, at de er enige i, at der er behov

kompetencer

for kompetencer i relation til grøn omstilling, herunder angiver 24 pct., at de er meget enige.

Både byggeri og forsyning har nøgleroller i den

Når der alligevel er nogen, som svarer, at de er

grønne omstilling. Bygge og anlæg har en nøglerolle

hverken enig eller uenig i, at der er behov for kompe-

fordi bl.a. produktionen af byggematerialer, selve

tencer til at understøtte den grønne omstilling, kan

byggefasen og driften af bygninger står for en

det skyldes, at man har den opfattelse, at man som

betydelig del af den samlede danske CO2-udledning.

bygge- og anlægsvirksomhed blot er udførende af,

Sektoren har en nøglerolle i, at der bygges mere

hvad en bygherre måtte ønske. Det tyder derfor på,

energirigtigt og mindre ressourcebelastende. Frem-

at nogle ikke anser grøn omstilling for at være et

adrettet vil netop energirenovering være et nøgle-

fokusområde. Det er udelukkende drevet af bygher-

område for at reducere klimabelastning fra opvarm-

ren, hvorvidt der bygges grønt, hvilket understreges

ning i det byggede miljø.

af en bygge- og anlægsvirksomhed i nedenstående

Forsyningssektoren er den sektor, hvor omstillingen

citat:

til bæredygtige energikilder rent faktisk og meget
håndgribeligt skal ske ved fx at integrere vedvarende

”Vi har ikke fokus på det. Bygherrer bliver driven-

energikilder i varme og energiforsyningen til erstat-

de for det grønne, og det bliver dem, der smider

ning for fossile brændsler. Skiftet fra en type brændsel

penge i byggerierne. Det er dem, der bestemmer.

til en anden energiform vil ikke nødvendigvis kræve

Jeg siger ja til at montere det. Jeg siger ikke nej til

flere beskæftigede, men omstillingen – og de krav der

at bygge i beton, for så har jeg ikke noget at leve

følger med – kan kræve nogle nye og andre kompe-

af.”(byggeri)

tencer, end man i dag har i sektoren. Som en forsyningsvirksomhed udtrykker det:
”Den grønne omstilling er jo vigtig, og vi kan være
gode til at understøtte den grønne omstilling. Vi
har også nogle krav om, at vi skal være fossilfri, så
det arbejder vi hen imod, og så skal vi have folk til
at hjælpe os med det.” (forsyning)
Som et udtryk for at omstillingen går hurtigt i
sektoren, foretages der netop i disse år store investeringer for at kunne leve op til de grønne mål, som er
sat. Et forsyningsselskab, der leverer fjernvarme,
fortæller, at de har foretaget store investeringer i
varmepumper i den lokale fjernvarmeforsyning, som
skal reducere brugen af fossile brændstoffer i den
lokale forsyning. Det er investeringer, som de ellers
ikke ville have foretaget:
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Figur 4: Arbejdspladsernes forventninger til vækst i fremtidig arbejdskraft
opdelt på uddannelsesniveau
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Anm.: Byggeri og Forsyning: N= 162. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland
gennemført i efteråret 2021.

Figur 5 viser, at virksomheder forventer behov for grønne kompetencer på alle uddannelsesniveauer. Størstedelen, 51 pct. af virksomhederne, angiver, at der er behov for grønne kompetencer hos faglærte. Det næststørste
behov for grønne kompetencer angives i forhold til arbejdskraft med en lang videregående uddannelse (40 pct.).
Dernæst følger arbejdskraft med en mellemlang videregående uddannelse (32 pct.) og endelig arbejdskraft med
en kort videregående uddannelse (27 pct.).

Figur 5: Arbejdspladsernes behov for grønne kompetencer, efter
uddannelsesniveau
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Anm.: N= 97. Der kan vælges flere svar. Besvarelser kun medtaget for de respondenter, der har svaret ”enig” eller ”meget enig” i spørgsmålet: Hvor
enig/uenig er du i følgende udsagn: I løbet af de næste fem år kommer vi til at have brug for kompetencer, der relaterer sig til grøn omstilling?
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Ifølge en repræsentant for et forsyningsselskab, skal

stiger. Det at have kendskab til at bruge flere

der ske en opgradering af de kompetencer, som

produktionsapparater [til at producere energi,

medarbejderne har som følge af den grønne omstil-

red.] både teknisk og driftsøkonomisk er essen-

ling. En ting er skiftet til vedvarende energi og de

tielt. Her forventer jeg, at mindst den ene af dem

forandringer, der teknisk følger med, men der kan

skal op på bachelorniveau.”

også være nye typer opgaver i forhold til at styre
produktionen af energi, således at klimabelastningen

En ekspert udtrykker også, at det er på mange

bliver mindst muligt.

områder i bygge og anlæg, at man skal have en
anden viden, end man har i dag, men det er i høj

”Hvis vi skal ansætte nogle nye til at være

grad de ansatte, man allerede har, der skal have den

driftsoperatører til fjernvarme og vand vil vi ikke

viden.

bare have en der har en maskinuddannelse. Der
skal vi have en der ved noget om styringsteknik.

”De helt store ændringer vil komme i forhold til

Det er vigtigt de ved noget om at styre tingene

energirenoveringer. Der kommer et kæmpe mar-

rigtigt, der er ikke så meget behov for sorte fingre

ked for den type renoveringer. 65% af alle danske

længere. Det er vigtigt de ved, hvad der sker når

bygninger er fra før 1980. Man skal have en forstå-

noget drejer rundt, men vi skal også have nogle,

else for, at de anvendte materialer er bæredygtige.

der har hovedet med.”

Det bliver relevant for alle. Det kommer gradvist
sivende for den udførende. Hvis man skal hente en

Også en anden forventer at kompetenceniveauet vil

stor del på materiale, så er det nødvendigt, at man

skulle stige hos den ene af sine medarbejdere som

har en basal forståelse for det.”

følge af, at produktion af energien bliver mere
kompleks, hvis der fx skal integreres flere energikilder

Det er således inden for et bredt felt af områder, at
der er behov for en opgradering af kompetencer. Jf.

”P.t. har vi håndværkeruddannede folk, der har

figur 6 angiver flest (51 pct.) et behov inden for

mange års erfaring. Vi kigger ind i en mere og

forretningsudvikling og design, dernæst produktion,

mere kompleks verden og særligt indenfor energi-

logistik, mv. (44 pct.). efterfulgt af rapportering og

forsyning. Jeg forventer at kompetencebehovet

regnskab (39 pct.) og indkøb (35 pct.).

Figur 6: Fagområder hvor arbejdspladserne forventer et behov for grønne
kompetencer
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Anm.: N= 97. Der kan vælges flere svar. Besvarelser kun medtaget for de respondenter, der har svaret ”enig” eller ”meget enig” i spørgsmålet: Hvor
enig/uenig er du i følgende udsagn: I løbet af de næste fem år kommer vi til at have brug for kompetencer, der relaterer sig til grøn omstilling?
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Figur 7 viser, hvilke faglige kompetencer virksomhe-

re: innovation i forhold til produkter, processer og

der anser som relevante i forhold til grøn omstilling.

løsninger (56 pct.); planlægning og procesoptimering

Her viser figuren, at der er en stor andel, som angiver,

(55 pct.), og tekniske specialistkompetencer (54 pct.).

at en række faglige kompetencer er vigtige i forhold

Desuden angiver 39 pct., at analytiske evner, herun-

til den grønne omstilling. Over halvdelen af virksom-

der brug af data, samt 29 pct. at design-, adfærds- og

hederne mener, at kompetencer inden for tre

brugerforståelse vil være vigtigere eller meget

områder enten vil blive vigtigere eller meget vigtige-

vigtigere i fremtiden.

Figur 7: Faglige kompetencer i forhold til grøn omstilling som
arbejdspladserne anser som relevante for organisationens fremtid
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Anm.: N= 162. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

En anden informant fra en større entreprenørvirk-

noget om CO2 udledning. Vi mangler også priser

somhed uddyber i interview, at der er behov for

på CO2, så vi kan lave beregninger. […] Der er ikke

ingeniører el.lign., der kan beregne CO2-udledning i

standarder, og vi mangler viden og uddannelse i

byggeprojekter, dvs. arbejdskraft med en videregå-

hele sektoren. Man skal definere fra regeringens

ende uddannelse. Ligeledes fremhæves et behov for,

eller regionens side, hvad standarderne er, og

at politiske beslutninger om CO2-standarder bliver

derefter se på uddannelserne.” (byggeri)

fulgt op med uddannelse.
Forsyningsselskaberne har lidt andre overvejelser i
”Måske kommer omstillingen så hurtigt, at mange

forbindelse med kompetencebehov inden for grøn

ikke kan følge med i forhold til at beregne fx CO2

omstilling. Her bliver der investeret i mere miljøven-

aftryk. Vi kommer til at mangle nye folk, der ved

ligt udstyr, som skal vedligeholdes.
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”Vi har et produktionsanlæg, der bruger meget

”Helt konkret er vi gået i gang med at undersøge,

strøm, og nu stiller vi et solcelleanlæg op, der

hvordan vi kan udvikle vores kommunikation til

producerer en del af den strøm, vi internt skal

vores forbrugere. Vi er rimelig godt stillet, vi har

bruge, så vores aftryk bliver grønt. Sådan et

ikke særlig mange konflikter med forbrugere. Vi

solcelleanlæg skal jo gerne passe sig selv, men

skal have fokus på at kommunikere den grønne

intet passer sig selv uden at skulle vedligeholdes.

historie til forbrugere. Vi skal derfor kigge på de

Der kommer lidt nye opgaver der i forhold til drift

kompetencer som medarbejdere har som skal

og vedligeholdelse. Det ligger meget på den

have kontakt udadtil. Kommunikationen vil

praktiske side.” (forsyning)

særligt være i forhold til det grønne.”

Et andet forsyningsselskab oplever også, at der er

I figur 8 fremgår det, at flere af de listede personlige

behov for nogle andre kompetencer, som de ikke har

kompetencer anses som væsentlige for den grønne

haft særlig meget brug for hidtil. Det er i forhold til

omstilling. Flest angiver omstillingsparathed (67 pct.),

kommunikation, fordi deres kunder, forbrugerne,

problemløsning (54 pct.) og samarbejdsevner (48

forventer mere information:

pct.) som vigtige personlige kompetencer.

Figur 8: Personlige kompetencer som arbejdspladserne anser som
væsentlige for den grønne omstilling
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Anm.: N= 162. Der kan vælges flere svar.
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

En del af den teknologiske forandring, der skal ske i

”Vi er ved at bygge et nyt kæmpe grønt anlæg

forsyningssektoren i forbindelse med den grønne om-

[med varmepumper, red.]. Der skal vi have en del

stilling, kræver netop en høj grad af omstilling internt

kurser i samarbejde med leverandører. Der er

samt fokus på samarbejdsevner. Disse kompetencer

meget fokus på trial and error. Det er nødvendigt

til at omstille sig og samarbejde er nødvendigt for at

at samarbejde tæt med leverandører.”

få viden ind og kunne udnytte den. Der er bl.a. også
et behov for samarbejde med eksterne leverandører.
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3.2 Automatisering, digitalisering og behovet for

”I relation til kompetenceudvikling så skal der

STEM-kompetencer

være fokus på, hvordan vi hele tiden sørger for at
tage alle virksomheder og gøre dem marginalt

Især forsyningsområdet vurderes fortsat at have et

mere professionelle hele tiden. … Det skal være

stort potentiale i forhold til at digitalisere yderligere.

meget håndgribeligt. Det er ofte ejerledere og

En del af den digitale omstilling er drevet af den

mindre virksomheder.” (byggeri)

grønne omstilling men også af den teknologiske
udvikling, hvor fx er adgang til langt flere data i ”real

Men perspektivet om at der er et stort potentiale

time” på grund af fjernaflæste målere. Som det

deles ikke nødvendigvis af den enkelte ejer af en lille

udtrykkes i disse to citater fra interview med forsy-

håndværkervirksomhed. På spørgsmålet om hvorvidt

ningsselskab, er det en nødvendighed og et poten-

digitale kompetencer bliver vigtige de næste fem år

tiale:

for virksomheder, svarer en ejerleder:

”Helt klart får vi brug for flere digitale kompeten-

”Nej, det [digitale kompetencer, red.] er ikke

cer. Vi vil gerne være med til det. Vi er nødt til at

relevant overhovedet. Og det bliver det heller

videreuddanne folk til det. Man kan ikke bare

ikke.”(byggeri)

tage en mand og sige, nu kører vi.”
Figur 9 nedenfor viser, at mere end halvdelen af

(forsyning)

virksomhederne har forventninger til en stigende
”Det hele er styret af computere. Kan man øge

betydning af STEM-kompetencer inden for byggeri

virkningsgrad med bare 1%, så hjælper det meget

og forsyning.
Det fremgår, at 63 pct. af virksomhederne forven-

på aftrykket.” (forsyning)

ter, at kompetencer til at bruge teknologi og digitale
I byggeriet er behovet i forhold til digitalisering på

løsninger forretningsmæssigt enten bliver mere

mange måder mere basalt, og man er også mange

vigtige eller meget mere vigtige. Dernæst forventer

steder på et mere basalt niveau. Det skyldes, at

57 pct. af virksomhederne, at kompetencer til at

mange virksomheder er små virksomheder med en

kunne anvende avanceret teknologi, herunder

lille administration og et meget praktisk anlagt drift,

digitale løsninger, vil blive mere eller meget mere

der foregår på byggepladserne. Potentialet vurderes

vigtige. Endeligt forventer 43 pct., at kompetencer til

at være der ifølge eksperter, men det skal være

at udvikle tekniske og it-baserede løsninger bliver en-

praktisk anlagt:

ten mere eller meget mere vigtige.

Figur 9: Arbejdspladsernes forventninger til betydning af STEMkompetencer i sektoren
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Anm.: N= 162 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Når andelen, der angiver, at digitale kompetencer bliver vigtige, ikke er større, kan det skyldes den opfattelse, der
fremgik af citatet ovenfor, at det grundlæggende ikke er relevant.
Figur 10 viser hvilke uddannelsesgrupper, der ifølge virksomhederne, skal have STEM-kompetencer. Ikke
overraskende er det den faglærte arbejdskraft, som flest - 43 pct. - peger på, og det trumfer andelene, der
angiver, at det bliver vigtigere, at arbejdskraften med lange videregående uddannelser og ledelsen har
STEM-kompetencer.

Figur 10: Uddannelsesgrupper hvor arbejdspladserne vurderer, at det
bliver vigtigt at have STEM - i fremtiden kompetencer
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Anm.: N= 162. Det var muligt at angive flere uddannelsesgrupper i svarmulighederne. Det var ikke muligt at angive en eller flere uddannelsesgrupper og samtidig angive ”ved ikke”.Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Ekspertinterviews bekræfter et stort behov for

alle virksomheder og gøre dem marginalt mere

kompetenceudvikling i forhold til at kunne bruge

professionelle. Vi skal hele tiden have fokus på

teknologi og digitale løsninger forretningsmæssigt,

næste skridt. Fakturering, GPS-signaler, kan man

fx anvende digitale simuleringer af byggeprojekter.

sælge produkter på en anden måde? Administra-

Det gælder særligt de mindre og ofte ejerledte

tionen er ikke særlig stor i en byggevirksomhed.

virksomheder. Der er meget iværksætteri i branchen,

Det skal være meget håndgribeligt.” (byggeri)

men skalering sker oftere tilfældigt snarere end baseret på strategi.

Ligeledes fremhæver de behov for kompetencer til at
kunne anvende avanceret teknologi, herunder

”Basal professionalisering kan halte efter. […] Tit

digitale løsninger. Jf. citaterne nedenfor fremhæver

har man meget små virksomheder, hvor hele

forsyningsselskaberne specifikke kompetencebehov

konfigurationen af et it-system kan ende i kløerne

inden for dette område.

på folk, der vil snyde dem […]. Løsningerne er ikke
tilpasset den enkelte virksomhed, hvorfor der tit er

”Vi er i færd med en digitaliseringsproces, og det

mange ubrugelige funktioner, som stadig vil

betyder, at vi skal have nogle, der er gode til tal og

oppebære omkostninger.” (byggeri)

kan kigge på en skærm og lave noget systemanalyse. Så de kan se hvorfor der sker noget unor-

”I relation til kompetenceudvikling skal der være

malt, hvad årsagen er, og hvad vi kan gøre ved

fokus på, hvordan vi hele tiden sørger for at tage

det.” (forsyning)
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Kompetencer til at udvikle tekniske og it-baserede

pladsen ikke lever op til de forventninger, som

løsninger vægter mindre hos de interviewede

medarbejderne har.

eksperter og virksomheder, da disse specialistkom-

Sektoranalysen tyder på, at man ikke har så meget

petencer indkøbes oftest af ekstern leverandør. Dog

fokus på de vigtige ting, der gør, at en arbejdsplads

hænger dette sammen med kompetencebehovet

opleves som attraktiv af yngre medarbejdere i

introduceret ovenfor i forhold til indkøb af digitale

henhold til den medarbejderdagsorden, som vi kan

løsninger.

konstatere fylder mere, når unge vælger job. En leder
af en forsyningsvirksomhed svarer sådan til et
spørgsmål om, hvad der er årsagerne til, at de har

3.3 Medarbejderdagsorden

svært ved at tiltrække og fastholde medarbejdere:

Medarbejderdagsordenen er en samlet betegnelse,

”Jeg ved ikke, hvad det er, det er svært at sige. Jeg

som vi har anvendt i FremKom4-analysen, om den

tror generelt, at vi er i en situation, hvor nogle

trend, der handler om, at især yngre medarbejdere

opfatter vores virksomhed som et lidt kedeligt

fremadrettet har nogle øgede forventninger og krav

sted, hvis ikke man kender til det i forvejen. Hvis

til deres arbejdsplads for, at den opleves som

man kender lidt til det, kan man tænke det er

attraktiv.

dejlig fast arbejde, fordi vi ikke bare fyrer hele

Krav og forventningerne retter sig mod, at arbejds-

tiden. Men der kan være nogle, der tænker, at der

pladserne skal tilbyde medarbejderne udviklingsmu-

ikke er nok udfordring i det, og det er særligt de

ligheder, muligheder for at få indflydelse og medbe-

unge. Nogle gange kommer der også ældre, som

stemmelse samt en mening med at arbejde det

er færdige med det ræs, og gerne vil have et mere

pågældende sted.

fast arbejde. Jeg tror, det er noget, vi alle oplever

Medarbejderdagsordenen bliver aktuelt i et

indenfor vores branche.”(forsyning)

rekrutterings- og fastholdelsesperspektiv, fordi der
ses klare tendenser til at yngre medarbejdere er

I forhold til fastholdelse lader det til, at man anvender

meget udviklingsorienterede og derfor mindre

lidt mere traditionelle virkemidler såsom lønnen. På

tilbøjelige til at blive på den samme arbejdsplads på

spørgsmålet om, hvad man gør for at fastholde

samme måde, som tidligere generationer er blevet

arbejdskraften, udtaler en leder for en forsyningsvirk-

det. De bliver ikke på arbejdspladsen, hvis arbejds-

somhed sådan:
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”Jamen, der er noget med at følge lønnen, men

at se et større formål med jobbet, varierende ar-

det kan være svært, fordi der er nogle rådgiv-

bejdsopgaver, udfordrende arbejdsopgaver og

ningsvirksomheder, som kan give noget mere i

fleksible arbejdstider.

løn. Det er der mange af de unge, som gerne vil,

Det fremgår af figur 11, at virksomheder inden for

og måske noget mere afveksling i arbejdet. Men

byggeri og forsyning sammenlignet med det regio-

det er svært at konkurrere med de mere private

nale gennemsnit generelt lægger mindre vægt på

virksomheder.”

de parametre, der indgår i medarbejderdagsordenen og også på de øvrige parametre, der er nævnt.

Figur 11 viser elementer, der gør tiltrækning/fasthol-

Det er dog med undtagelse af høje lønninger, hvor

delse af medarbejdere nemmere for byggeri og

44 pct. angiver, at det er et tiltræknings-/fastholdel-

forsyning samt det regionale gennemsnit.

seselement (sammenlignet med et regionalt gen-

Spørgsmålet er, om der i sektoren er tilstrækkelig

nemsnit på 37 pct.). De tre vigtigste elementer inden

stor opmærksomhed på de parametre, der er en del

for byggeri og forsyning angives at være indflydelse

af medarbejderdagsordenen? De fem parameter,

på egne arbejdsopgaver (63 pct.), varierende arbejds-

der bedst er et udtryk for, hvad der indgår i medar-

opgaver (59 pct.) og udfordrende arbejdsopgaver (53

bejderdagsordenen er: indflydelse på egne opgaver,

pct.).

Figur 11: Elementer, som arbejdspladserne vurderer, gør tiltrækning/
fastholdelse af medarbejdere nemmere
Byggeri og forsyning

Regional t gennemsnit
63%
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Anm.: Byggeri og Forsyning: N= 162. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Der kan vælges flere svar.
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Netop løn bliver i interviews fremhævet som et konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække og fastholde
arbejdskraft, og det kan netop være et resultat af et
meget opskruet arbejdsmarked.
Forsyningsselskaberne har ikke den samme mulighed

”Det er svært at tiltrække
gode medarbejdere. […]

for at konkurrere på løn, men de oplever ligeledes

Virksomhederne konkur-

udfordringer med at tiltrække arbejdskraft, jf citatet i

rerer ofte på løn og

starten af dette afsnit.

’stjæler’ fra hinanden.”(byggeri)
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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4. Behovet for efter- og
videreuddannelse i sektoren
Behovet for at styrke efter- og videreuddannelse

Figur 12 viser behovet for efter- og videreuddannelse

anerkendes bredt i sektoren. Både på medarbejder-

som en mulig løsning på fremtidig arbejdskraft. Det

niveauet men også på lederniveauet, fordi man

fremgår, at 63 pct. af virksomhederne er enige eller

typisk har en håndværkeruddannelse som bag-

meget enige i, at efter- og videreuddannelse er

grund.

vigtigt i forhold til at løse eventuelle arbejdskraftudfordringer. 69 pct. af virksomhederne er enten enige

”Det vil være meget vigtigt for os at kunne efter-

eller meget enige i, at det bliver vigtigere, at de selv

og videreuddanne folk. Vi kommer nok til at bruge

påtager sig den nødvendige efter- og videreuddan-

det mere fremover, fordi vi har et efterslæb. Der er

nelse. Endeligt er 56 enige eller meget enige i, at der

gået nogle år under Corona, hvor folk ikke har

er behov for et tættere samarbejde med efter- og

været på kurser, og nu skal vi have opgraderet

videreuddannelsesinstitutioner for at dække behovet

nogle kompetencer.”

for om- og opkvalificering.

Figur 12: Arbejdspladsernes syn på efter- og videreuddannelse som mulig
løsning på fremtidigt arbejdskraftbehov
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Anm.: N= 162. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 13 bekræfter, at efter- og videreuddannelse er er vigtigt tema for sektoren på den måde, at et flertal vil gøre
mere brug af efter- og videreuddannelse i de kommende fem år. Det er en højere andel end det regionale
gennemsnit. Konkret er det 56 pct. af virksomhederne, der angiver, at de vil øge brug af efter- og videreuddannelse i de kommende år.
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Figur 13: Arbejdspladsernes forventninger til øget brug af efter- og
videreuddannelse i de kommende fem år
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Anm.: Byggeri og Forsyning: N= 162. Regionalt gennemsnit: N= 1.556.
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 14 viser forventninger til, hvordan efter- og

snit). Størstedelen, 56 pct., forventer at benytte

videreuddannelsen vil foregå. Sammenlignet med

kurser udbudt af tekniske skoler, efterfulgt af 44 pct.

det regionale gennemsnit forventer flere virksomhe-

der forventer at benytte henholdsvis interne kurser

der inden for byggeri og forsyning at gøre brug af

eller intern sidemandsoplæring. 42 pct. forventer at

kurser udbudt af tekniske skoler (26 pct. over det

benytte kurser udbudt af private udbydere, og 41

regionale gennemsnit) samt kurser udbudt af

pct. forventer at benytte kurser udbudt af fagfor-

fagforeninger (13 pct. over det regionale gennem-

eninger.

Figur 14: Arbejdspladsernes forventninger til hvordan efter- og
videreuddannelsen vil foregå
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Anm.: Byggeri og Forsyning: N= 162. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Der var muligt at vælge flere typer.
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Af figur 15 fremgår det, at det særligt er hos uddannelsesgruppen faglærte, at der er et behov for efter- og
videreuddannelse. 53 pct. af virksomhederne inden for byggeri og forsyning angiver et behov for efter- og videreuddannelse af faglærte. Det er 21 pct. point højere end det regionale gennemsnit.

Figur 15: Arbejdspladsernes forventninger til hvilken uddannelsesgruppe
der især skal efter- og videreuddannes
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Anm.: Byggeri og Forsyning: N= 162. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Det var kun muligt at vælge én uddannelsesgruppe
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Jf. figur 16 forventer de fleste af virksomhederne, at der bliver behov for efter- og videreuddannelse inden for
områderne grønne kompetencer og teknisk indsigt i materiale (begge 46 pct.) samt produktion og driftsledelse
(begge 36 pct.).

Figur 16: Arbejdspladsernes forventninger til områder, hvor efter- og
videreuddannelse bliver relevant i de kommende fem år

Byggeri og forsyning

Regional t gennemsnit

28%

36%
28%

36%
27%

39%
32%

31%
33%

30%
30%

33%

29%
23%

20%
19%

17%
19%

10%
13%

ST
EM

M

on
ito
re
rin
g

0%

De
-ko
s ig
m
n
pe
te
nc
er
In
dk
øb
A
na
Ko
lys
m
m
e
un
ika
tio
n
Fo
rre
tn
Sa
in
Op
lg
gs
tim
ud
vi
er
kli
ing
ng
Ve
af
d
lig
re
ss
eh
ou
ol
d
rc
ef
or
br
Ku
ug
nd
e
Pe
be
rs
ho
on
v
al
ele
de
lse
Pr
od
uk
tio
Dr
Gr
n
ift
øn
s
le
ne
Te
de
kn
ko
lse
isk
m
pe
in
ds
te
nc
ig
ti
er
m
at
er
ial
e

10%
5%

8%
10%

15%

12%
17%

20%

26%

25%

25%
30%

35%
30%

25%

40%

40%

37%

46%

45%

46%

50%

Anm.: Byggeri og Forsyning: N= 162. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Det var muligt at angive flere områder
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

I byggebranchen bliver der i interviews særligt peget

Nøglemedarbejdere skal motiveres gennem andre

på behov for efter- og videreuddannelse i forhold til

ting end løn.” (byggeri)

ledelse og projektledelse. Ledelse, fordi der er mange
små ejerledte virksomheder i branchen, og projektle-

Nogle af virksomhederne, der er interviewet, har ikke

delse grundet den stigende kompleksitet i samarbejds-

fokus på efter- og videreuddannelse, men anvender

konstellationer i forbindelse med byggeprojekter.

primært interne forløb/sidemandsoplæring.

”Der skal ske en opkvalificering af ledere fordi de

”De kommer altid ind i et hold og bliver lært op

typisk ’bare’ er håndværksuddannede. UCN

lige så stille. Når jeg har skullet have et nyt hold,

tilbyder fx lederforløb. Man skal altid huske det

så splitter jeg holdene, så dem, der ved, hvad det

faglige og ikke blot det teoretiske.” (byggeri)

handler om, går med de nye, så de får oplæring.
De kan arbejde og lære op samtidigt.” (byggeri)

”Stigende organisatorisk kompleksitet gør, at det
kræver nogle helt andre kompetencer i forhold til

Forsyningsselskaber lægger vægt på at tilbyde

at samarbejde med mange typer af medarbejdere

medarbejdere efter- og videreuddannelse. Der findes

og underleverandører. Vi skal sørge for at give

fx relevante kurser inden for drikkevand og spilde-

dem organisatoriske kompetencer. Man skal

vand. Det anses som værende vigtigt, at organisatio-

huske at fastholde og motivere medarbejdere.

nen følger med i udviklingen på feltet.
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