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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 Frem-
kom-analyser.

Ud over at tegne et overordnet billede af kompetencesituationen i 
Nordjylland giver FremKom en detaljeret indsigt i kompetencebehove-
ne i 16 forskellige sektorer og i 4 geografi ske oplande; Himmerland, 
Thy-Mors, Vendsyssel - Han Herred og Aalborg.

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 naturvi-
denskabelige 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 arbejdsplad-
ser 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 uddan-
nelsen 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. Frem-
Kom4 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

Mads Duedahl

Regionsrådsformand

http://www.fremkom.dk


SEKTORRAPPORT  3 

INDHOLD

1. Indledning og sammenfatning ..................................................................................................4

2. Arbejdskraftbehov og udfordringer.........................................................................................6

3. Omstillingsdagsordenen i sektoren .......................................................................................10

3.1 Grøn omstilling og behovet for grønne kompetencer ............................................10

3.2 Automatisering, digitalisering og behovet for STEM-kompetencer .............12

3.3 Medarbejderdagsorden ...............................................................................................................14

4. Betydning af efter- og videreuddannelse i sektoren .................................................16

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 Frem-
kom-analyser. 

Ud over at tegne et overordnet billede af kompetencesituationen i 
Nordjylland giver FremKom en detaljeret indsigt i kompetencebehove-
ne i 16 forskellige sektorer og i 4 geografi ske oplande; Himmerland, 
Thy-Mors, Vendsyssel - Han Herred og Aalborg. 

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 naturvi-
denskabelige 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 arbejdsplad-
ser 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 uddan-
nelsen 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. Frem-
Kom4 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

Mads Duedahl

Regionsrådsformand



4 SEKTORRAPPORT

Sektorrapporten om offentlig administration 
er sammen med 13 andre sektorrapporter en 
del af FremKom4, som er den fjerde analyse 
af fremtidens arbejdskraft- og kompetence-
behov i Region Nordjylland. FremKom4 
indeholder derudover også fire oplandsrap-
porter og en samlet hovedrapport med de 
tværgående resultater.

Siden starten af FremKom-projektet har 
det været ambitionen med projektet at 
bidrage til, at det nordjyske arbejdsmarked er 
i stand til at efterleve de kompetencemæssi-
ge krav, der stilles på fremtidens arbejdsmar-
ked.

FremKom4 skal skabe en strategisk kort-
lægning af de kompetencemæssige behov 
og udfordringer, som det nordjyske arbejds-
marked står over for i den kommende femåri-
ge periode, fra 2021 til 2026.

Formålet med indeværende sektorrapport er 
at give et indblik i de tendenser, der gør sig 
gældende i den offentlige administration i 
forhold til fremtidig beskæftigelse og ar-
bejdskraftbehovet samt udfordringerne 
hermed.

Sektorrapporten for offentlig administration 
bygger på følgende datamateriale:
• En fremskrivning af 

arbejdskraftsefterspørg-slen (foretaget af 
Region Nordjylland på baggrund af data fra 
CRT)

• Interviews med 5 eksperter og repræsen-
tanter fra arbejdspladser i sektoren

• Spørgeskema med besvarelser fra 20 
arbejdspladser i sektoren. Derfor skal 
figurerne i denne rapport tolkes med 
forsigtighed.

Sektorrapport for Offentlig administration

Introduktion
Offentlig administration er en særegen sektor, idet 
den overordnet set omfatter relativt få, men store 
arbejdspladser, der løser meget ensartede opgaver i 
statsligt-, regionalt eller kommunalt regi. Disse 
karakteristika er værd at holde sig for øje i indevæ-
rende sektoranalyse, fordi det bl.a. betyder, at spørge-
skemaundersøgelsen for sektoren har forholdsvist få 
respondenter, som dækker over mange ansatte. 
Derfor skal figurerne i analysen tolkes med et forbe-
hold i forhold til de konkrete procentsatser, mens 
tendenserne kan ses som valide.

I alt beskæftigede sektoren knap 15.500 i 2019, 
hvilket ser ud til at stige til ca. 16.000 i 2026. Stignin-
gen svarer til en vækst i beskæftigelse i sektoren på 
3,3 pct. Både i 2019 og i fremskrivningen for 2026 
udgør offentlig administration lidt over 5 pct. af det 
samlede nordjyske arbejdsmarked.

Det er en sektor, som især beskæftiger ansatte 
med lange videregående uddannelser, typisk af 
samfundsvidenskabelig eller juridisk karakter samt 
faglærte med kontoruddannelser og lignende.

Sammenfatning: En sektor i vækst, men med 
rekrutteringsudfordringer i forhold til de primære 
ansatte

Overordnet ser offentlig administration i Nordjyl-
land ind i en femårig periode med jobskabelse, som 
er ca. 5 procentpoint lavere end forrige periode fra 
2012-2019. Dog ser sektoren stadig ind i en stigende 
jobskabelse, og disse positive forventninger er også 
at genfinde, når arbejdspladserne spørges.

Adspurgt vurderer sektorens arbejdspladser, at det 
især er arbejdskraft med længere videregående 
uddannelser samt faglærte, der vil blive et øget 
behov for de næste fem år. Imidlertid forventes der 
stor konkurrence om ansatte med lange videregåen-
de uddannelser, hvilket bl.a. skyldes, at der er kom-
met flere arbejdspladser inden for offentlig admini-
stration. Udviklingen der medfører flere offentlige 
arbejdspladser ser ikke ud til at stoppe foreløbigt. 
Rekrutteringsudfordringerne, som udviklingen 
bidrager til at skabe, har samtidig en geografisk 
dimension, idet de er mindre i Aalborg sammenlig-
net med andre oplande.

1. Indledning og sammenfatning
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I forhold til omstillingsdagsordenen er offentlig 
administration en sektor, hvor behovet for 
STEM-kompetencer, herunder primært bruger- og 
integratorkompetencer, bliver endnu mere presse-
rende de næste fem år, fordi digitalisering og auto-
matisering stiller stadigt større krav til de ansatte. 
Derudover er det en sektor, som har stort fokus på 
den grønne omstilling, hvilket bl.a. skyldes, at den 
politiske dagsorden tilsiger, at mange offentlige 
arbejdspladser har fokus på at bidrage til den grønne 
omstilling.

Imidlertid er der ikke tale om en sektor, hvor 
kerneopgaven kan omstilles i særlig høj grad, men 
derimod kan der være fokus på bl.a. indkøb og 
adfærd. Dertil kommer, at medarbejderdagsordenen 
fylder meget hos offentlig administration, herunder 
især indflydelse på egne arbejdsopgaver samt at se 
et større formål med sit job. Dette kan hænge 
sammen med, at mange arbejdspladser inden for 
offentlig administration konkurrerer med det private 
erhvervsliv om andelen af arbejdskraft med lange 
videregående uddannelser, og fordi de offentlige 
lønninger ikke altid kan følge med de private, tilbyder 
arbejdspladserne andre vilkår for at tiltrække og 
fastholde arbejdskraft.

Fremadrettede problemstillinger
En problemstilling, som sektoren med fordel kan 
fokusere på de næste fem år, er, hvordan de tiltrækker 
og fastholder arbejdskraft med lange videregående 
uddannelser. Allerede nu ses der tendenser til, at 
arbejdspladserne inden for offentlig administration 
dækker dette arbejdskraftbehov med nyuddannede, 
men at det kræver en særlig indsats i forhold til at 
onboarde dem tilstrækkeligt. Dette kræver dog, at 
man sætter tilstrækkeligt med midler af til rekrutte-
ring og onboarding samt en accept blandt arbejds-
pladserne om, at de ikke nødvendigvis opnår den 
efterspurgte ekspertise med det samme.

En anden problemstilling for sektoren offentlig 
administration er behovet for STEM-kompetencerne i 
relation til digitalisering. Det er noget, som allerede nu 
har stort fokus i sektoren, men interviewene vidner 
om, at den digitale understøttelse af mange processer 
i fx den offentlige sagsbehandling først gradvist er ved 
at blive implementeret. Dermed kræver det en 
prioritering af, at sektorens ansatte får de påkrævede 
bruger- og integratorkompetencer. Dette kan nemlig 
også være et led i at imødekomme rekrutteringsud-
fordringer, fordi opgaveløsningen bliver mere effektiv 
og derfor kræver færre ansatte til at løse den.
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Tabel 1: Fremskrevet udvikling i efterspørgslen efter arbejdskraft i Region 
Nordjylland. Opgjort på sektorniveau.

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)

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%

It, Telekommunikation og Medier 7.532 2,7% 7.577 2,7% 45 0,6%

Industrien 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% -2.042 -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% 22.421 7,9% -75 -0,3%

Videnservice 9.899 3,5% 10.018 3,5% 119 1,2%

Total 281.064 100% 285.078 100% 4.014 1,4%

Overordnet set vil offentlig administration opleve en 
øget efterspørgsel på beskæftigede de næste fem år, 
men dette er akkompagneret af rekrutteringsudfor-
dringer af særligt den erfarne arbejdskraft med lange 
videregående uddannelser som fx samfundsviden-
skabelige kandidater. For at kunne dække de nuvæ-
rende og fremtidige arbejdskraftbehov rekrutterer 
arbejdspladser i offentlig administration i højere grad 
nyuddannede.

Offentlig administration ser ind i et stigende 
arbejdskraftbehov, idet efterspørgslen på beskæfti-
gelse fremskrives til at vokse med 3,3 pct. frem mod 

2026. Dette svarer til, at der i Nordjylland vil efterspør-
ges 514 flere beskæftigede i denne sektor i 2026 
sammenlignet med i 2019. Det betyder, at der, ifølge 
fremskrivningen, vil være ca. 16.000 jobs inden for 
offentlig administration i 2026. Alt dette fremgår af 
tabel 1 herunder.

Selvom offentlig administration er blandt de sekto-
rer, der bidrager positivt til efterspørgslen på beskæfti-
gede i Nordjylland, er der tale om en mindre jobska-
belse sammenlignet med den foregående periode fra 
2012-2019, hvor sektoren voksede med 8 pct., bl.a. som 
følge af udflytning af statslige arbejdspladser.

2. Arbejdskraftbehov og udfordringer

Fremkom4-analysen er gennemført på 16 sektorer, men afrapporteret i 14 sektorrapporter, da de 3 sektorer Højteknologisk Industri, Mellemtekno-

logisk Industri og Lavteknologisk Industri er afrapporteret samlet i en sektorrapport for Industrien.
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Den beskedne vækst, som sektoren opnår ifølge fremskrivningen, stemmer godt overens med forventningerne 
hos arbejdspladserne i offentlig administration. Af figur 1 fremgår det nemlig, at 70 pct. af de offentlige arbejds-
pladser, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, forventer at holde det nuværende niveau i forhold til antal 
ansatte frem mod 2026. En andel på 20 pct. forventer en moderat stigning og 10 pct. forventer en høj stigning.

Anm.: N= 20 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

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

70% 20% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Et stort fald Et moderat fald Holde nuværende niveau En moderat stigning En høj stigning

Anm.: N= 20 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

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

Det særlige ved offentlig administration, sammenlig-
net med de andre sektorer, er, at der er tale om 100 
pct. offentlige arbejdspladser, hvilket betyder, at 
vækst i beskæftigelse i høj grad er politisk bestemt 
eller rammesat. Dette fremhæver nedenstående 
citat også:

”Jeg tænker, det kommer an på det politiske 
klima. Lige nu går det mod øget decentralisering.”

Citatet tydeliggør ligeledes, at øget jobskabelse på 

nordjyske arbejdspladser, inden for offentlig admini-
stration, særligt kommer af decentralisering og 
udflytning af statslige arbejdspladser. Dette er 
selvfølgelig undtaget den kommunale administrati-
on, der i sin natur er decentral. Derfor er vækstfor-
ventningerne i figur 1 også betinget af politisk 
prioritering.

Den øgede beskæftigelse i sektoren skal ifølge de 
20 respondenter i spørgeskemaundersøgelsen 
komme fra stort set alle uddannelsesgrupper med 
undtagelse af de ufaglærte. Dette ses i figur 2.
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25 pct. At de adspurgte angiver, at de skal bruge 
mere arbejdskraft med lange videregående uddan-
nelser, hvorimod 20 pct. peger på mere arbejdskraft 
med mellemlange videregående uddannelser, og 
endelig ønsker 15 pct. flere faglærte. Dette tegner 
billedet af en sektor, der efterspørger mange 

forskellige typer af arbejdskraft.
Ser man nærmere på, hvilke rekrutteringsudfordrin-

ger sektoren forventer, er det især arbejdskraft med 
lange videregående uddannelser samt faglærte, som 
arbejdspladserne forventer at få svært ved at rekrutte-
re jf. figur 3 nedenfor.

Anm.: N= 20 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 3: Andel arbejdspladser som forventer udfordringer med at 
rekruttere tilstrækkeligt arbejdskraft i fremtiden, efter uddannelsesniveau
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Således viser figur 3, at 20 pct. af organisationerne 
forventer, at de i lav eller meget lav grad kan få 
tilstrækkeligt med arbejdskraft med lange videregå-
ende uddannelser, mens det samme gør sig gælden-
de for 15 pct. i forhold til faglærte. 15 pct. af de ad-
spurgte vurderer også, at de i lav grad kan få 
tilstrækkeligt med ufaglærte, hvilket er interessant, 
da dette ikke udgør en uddannelsesgruppe, der 
efterspørges i højere grad jf. figur 2.

Interviewene understøtter særligt, at de nordjyske 
arbejdspladser, inden for offentlig administration, vil 
få svært ved at rekruttere erfaren arbejdskraft med 
lange videregående uddannelser som fx samfundsvi-
denskabelige kandidater, cand.merc’er eller nogen 
med softwarekompetencer. Herudover berettes der 
om, at tilkomsten af nye, store arbejdspladser i 
sektoren tidligere har haft konsekvenser for, hvor 
svært det er at rekruttere den rette arbejdskraft. Alt 
dette fremgår af de tre nedenstående citater:

”Vi oplevede et brain drain på jurister, da styrelser 
som skatteankestyrelsen blev etableret. Vores 
udbudsafdeling blev tømt på 2-3 år. Der kommer 
sådan nogle flaskehalse på udflytninger, eller når 
der sker andre, lignende ting. Vi er placeret i 
Hjørring, men universitetet ligger i Aalborg, og 
hvis vi skal have akademikere, skal de pendle fra 
Aalborg, hvor de bor.”

”Vi skal have flere softwaretyper […]. Der er 
rekrutteringsvanskeligheder bredt set og bl.a. 
cand.merc., cand.oecon. og nyuddannede er 
særligt relevante.”

”På akademikerområdet, ser jeg den største 
udfordring, og med HK/kontor er det lettere for os.”

Citaterne understreger både udfordringerne i forhold 
til arbejdskraft med lange videregående uddannel-
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ser, men de pointerer også, at det trods alt er lettere i 
forhold til de faglærte med specialer inden for den 
offentlige administration. Imidlertid viser fremskriv-
ninger i FremKom4’s hovedrapport, at der vil mangle 
ca. 1000 faglærte inden for kontor, handel og forret-
ningsservice i 2026 i regionen, hvilket udfordrer det 
billede, citaterne tegner. Ikke desto mindre ligger 
sektorens eget hovedfokus på rekrutteringsudfor-
dringer i forhold til akademikerne.
Ifølge nedenstående citat kan det have en geografisk 
dimension, som har betydning for de arbejdspladser i 
sektoren, der ligger uden for Aalborg:

”HK’ere er ikke et problem. De kommer fra oplandet.”

”Akademikere kigger ikke til Jammerbugt og 
landkommuner.”

Samtidig giver interviewene et indblik i, hvordan 
sektorens arbejdspladser forsøger at adressere de 
forventede rekrutteringsudfordringer, og de peger på 
især én væsentlig faktor: rekruttering af nyuddanne-
de.

”Altså umiddelbart er jeg ret meget optimist, og vi 
ser nogle andre muligheder. Nu skal vi snart 
ansætte nogle flere, og der kommer et nyt kuld fra 
universitetet nu her, og hvis 5 ud af 10 er nyuddan-
nede hvad så? De nyuddannede kan bare noget 
andet end en 54-årig […]. Vi skal lave et ordentligt 
setup, så de får en god oplæring, og de skal lære 
at være på en arbejdsplads, for det har de ikke 
altid prøvet.”

De nyuddannede akademikere har, som citatet 
pointerer, nogle andre behov i forhold til oplæring 
end mere erfarne medarbejdere, men det kan være 
essentielt i forhold til at dække det aktuelle og 
fremtidige arbejdsbehov, at de unge ses som en 
ressource for arbejdspladserne. Problemet med dette 
kan være, at de nyuddannede unge er hurtigere til at 
skifte job, hvis de for eksempel finder noget tættere 
på deres bopæl eller til en højere løn. Der er nemlig 
konkurrence om dem.

”Hvis først man bor i 
Aalborg bliver radiussen 
større, hvis man allerede 
pendler. Det bliver et 
større geografisk område 
at søge arbejde i som 
kandidat [-uddannet, 
red.] end som HK.”
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3. Omstillingsdagsordenen i sektoren

Offentlig administration påvirkes af omstillingsdags-
ordenen på flere måder. For det første gør automati-
sering og digitalisering i stigende grad indtog, og 
her påpeges det, at fremtiden byder på automatise-
ring af administrative processer. Medarbejderdags-
ordenen vil ligeledes få en stigende betydning, fordi 
der er rekrutteringsudfordringer i sektoren. Den 
grønne omstilling er noget, som sektorens arbejds-
pladser inkorporerer i den grad, det kan lade sig 
gøre, men der er begrænsninger for, hvor meget 
offentlig administration kan rykke på denne dagsor-
den, da det isoleret set ikke er en sektor med et 
stort klimaaftryk.1  For en uddybning af de tre dele af 
omstillingsdagsordenen henvises til FremKom4’s 
hovedrapport.

3.1 Grøn omstilling og behovet for grønne 
kompetencer
I offentlig administration er der et udtalt ønske om 

at bidrage positivt til den grønne omstilling i Dan-
mark. Ifølge respondenterne i sektoren er det især 
de ansatte med lange videregående uddannelser, 
som skal have kompetencer til at understøtte den 
grønne omstilling. Imidlertid er der også tale om en 
sektor, som ikke kan omstille i stor skala på samme 
måde som for eksempel landbruget eller industrien. 
Den grønne omstilling i den offentlige forvaltning 
handler primært om, hvordan nogle forskellige 
støttefunktioner drives, fx offentlige indkøb, trans-
port og bygningsdrift, samt adfærd i forhold til spild 
og genbrug. Hertil kan der afledt være rapporte-
ringsopgaver fx i forhold til det politiske niveau.

De fleste i sektoren vurderer, at der vil være behov 
for kompetencer til at understøtte den grønne 
omstilling. Dette ses ved, at 55 pct. erklærer sig 
enige eller meget enige i, at der er brug for såkaldte 
grønne kompetencer jf. figur 4. Det er lidt over det 
regionale gennemsnit.

Anm.: Lavteknologisk industri: N= 69. Mellemteknologisk industri: N= 39. Høj teknologisk industri: N= 40. Regionalt gennemsnit: N= 1.556

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 4: Andel arbejdspladser som ser et behov for kompetencer 
i relation til grøn omstilling i sektoren

1   det omfang at den offentlige administration har en styringsrolle i forhold til sektorer, der har et stort klimaaftryk, for eksempel sundhedsvæse-

net, har den offentlige administration jo indirekte et stort klimaaftryk. 
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Det relativt store fokus på kompetencer relateret til den grønne omstilling kan givetvis stamme fra, at sektoren er 
offentlig og i sidste ende politisk styret. Dette kommer til udtryk i citatet herunder, idet kernedriften i den offentlige 
sagsbehandling, typisk ikke kræver specifikke kompetencer relateret til den grønne omstilling.
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”Det [den grønne omstilling, red.] kommer til at 
spille en rolle. Vi er bundet op af regeringens mål. 
Det ligger i hele vores opdrag, at vi skal have fokus 
på det.”

Idet grøn omstilling og bæredygtighed er noget, der 
fylder meget i den offentlige debat, og derudover er 
en del af den politiske dagsorden, bliver det også 
noget, som de nordjyske arbejdspladser inden for 
offentlig administration beskæftiger sig med.

I datagrundlaget for denne sektorrapport ses der 
tendenser til, at det særligt er arbejdskraften med 
lange videregående uddannelser, der skal have 
kompetencer til at understøtte den grønne omstil-
ling. Det kan hænge sammen med, at offentlig 
administration har mange akademikere ansat, og at 
det typisk er denne type arbejdskraft, der bliver 
ledere i sektoren. Nedenstående citat illustrerer i 
hvert fald, at den grønne omstilling også er et 
ledelsesanliggende:

”Agendaen på ledelsesgangen, så den ligger 
derude, men ikke i virkeligheden endnu.”

Datagrundlaget indikerer dog også, at arbejdspladser 
i sektoren forventer, at fagområder som forretnings-
udvikling, design, produktion og logistik samt indkøb 
vil skulle tilføres grønne kompetencer i fremtiden. 
Eksempelvis fremhæves indkøb og logistik i intervie-
wene med nordjyske arbejdspladser i sektoren:

”Det handler om grønne indkøb og bæredygtighed 
i bygninger, vi skal kigge på alt muligt, som gør det 
mere grønt, så de grønne kompetencer skal ud i 
forretningen.”

”Logistik og hvordan vi kommer rundt i kommu-
nen. Fokus er primært på transport. Indkøb af 
udstyr og grej skal også være bæredygtigt. Vi skal 
bruge tingene mere, end vi gjorde tidligere.”

”Lavpraktisk handler det om at afskaffe papir. 
Ledelsen får udleveret iPads fremfor at printe alt. 
Før corona fløj vi meget frem og tilbage fra Køben-
havn. Nu har corona gjort en forskel, og det gør 
man ikke så meget mere.”

Alle tre citater fremhæver forskellige tiltag i regi af den 
grønne omstilling inden for offentlig administration, 
men det er også tydeligt, at det sjældent er kerneop-
gaven i offentlig administration, der kan undergå en 
grøn omstilling. Derimod er det transport, indkøb, 
bygninger og adfærd.

Ser man nærmere på, hvilke faglige kompetencer 
sektoren vurderer vil blive relevante for den grønne 
omstilling, er det klart innovation, der efterspørges. 
Således vurderer 60 pct. af respondenterne, inden for 
offentlig administration, at innovation vil være 
relevant for den grønne omstilling hos dem, hvilket 
fremgår af figur 5 nedenfor. Figuren viser også, at 
analytiske evner og design-, adfærds- og brugerfor-
ståelse bliver mere relevante for sektoren i forhold til 
den grønne omstilling.
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Anm.: N= 20 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 5: Faglige kompetencer i forhold til grøn omstilling som 
arbejdspladserne anser som relevante for organisationens fremtid
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Citatet herunder er med til at understøtte, at der er 
behov for at tænke kreativt i sektoren i forhold til den 
grønne omstilling:

”Det er en tendens efter corona, at vi kigger på 
tilrettelægning af arbejdet mere fleksibelt […]. Det 
er fleksibilitet for medarbejderen, og vi kan spare 
kvadratmeter, og vi har bæredygtighed, for vi 
sparer CO2.”

Citatet nævner en form for innovation, der omfatter 

indretning af arbejdspladsen på en måde, som både 
er grønnere, men også mere fleksibel for medarbej-
derne.

Behovet for fleksibilitet i sektoren, i forbindelse 
med den grønne omstilling, kommer også til udtryk i 
figur 6 nedenfor. Her angiver 50 pct. omstillingspa-
rathed og lederegenskaber som personlige kompe-
tencer, der er væsentlige for den grønne omstilling. 
Dernæst fremhæves problemløsning og samar-
bejdsevner (40 pct.), efterfulgt af kreativitet og 
kulturforståelse (35 pct.).

Figur 6: Personlige kompetencer som arbejdspladserne anser som 
væsentlige for den grønne omstilling

Anm.: N= 20. Der kan vælges flere svar. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Behovet for lederegenskaber belyses også i intervie-
wene og ses fx l i lyset af, at arbejdspladser inden for 
offentlig administration har handleplaner:

”Vi har lige lavet en grøn handleplan frem mod 
2025, som kommer til at bo i min division… Vi har 
miljø og energiledelse som standard”

Figur 6 understreger blot, at der er mange personlige 
kompetencer, der vurderes at være relevante for den 
grønne omstilling i offentlig administration, hvilket 
kan være en indikation på, at det handler mere om 
de ansattes adfærd frem for en større omstilling af 
sektoren.

3.2 Automatisering, digitalisering og behovet for 
STEM-kompetencer

STEM-kompetencer vil blive mere efterspurgte inden 
for offentlig administration hen over de næste fem år. 
Det skyldes bl.a., at digitalisering og automatisering 
er en trend, der er kommet for at blive, og særligt 
automatisering af administrative opgaver vil blive 
mere udbredt frem mod 2026, hvilket stiller nye krav 
til STEM-kompetencerne hos dem, der lige nu 
varetager sådanne opgaver. Desuden vil integrator-
kompetencer blive nødvendige i forhold til at digitali-
sere yderligere.

At det er særligt bruger- og integratorkompeten-
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cer, som efterspørges blandt arbejdspladser i offentlig administration, fremgår af figur 7 nedenfor. Således angi-
ver 70 pct. forventninger til, at hhv. kompetencer til at anvende avanceret teknologi, herunder digitale løsninger, 
samt kompetencer til at bruge teknologi og digitale løsninger forretningsmæssigt, vil blive mere vigtige eller 
meget mere vigtige. Det samme gør sig gældende for 55 pct. i forhold til kompetencer til at udvikle tekniske og 
it-baserede løsninger.

Figur 7: Arbejdspladsernes forventninger til betydning af STEM-
kompetencer i sektoren

Anm.: N= 20 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

I interviewene fremhæves det bl.a., at brugerkompe-
tencerne især vil blive efterspurgt hos ansatte, der 
arbejder med administrative kontoropgaver, fordi 
deres opgaver i stigende grad løses vha. automatise-
ring og digitalisering:

”Så er der brugerkompetencer, at man skal som 
bruger klædes på til systemerne og kan se værdi-
en i dem. Man skal kunne stille krav til dem som 
bruger. Hvis ikke de ved, hvad digitalisering er, 
bliver der stillet krav til det, der minder om det, vi 
har i dag. Flere løsninger kører på software, men 
ligner gamle ark eller blanketter. Det er ikke 
digitalisering. Digitalisering er en app, der hænger 
sammen med stamdata og interaktion ml. syste-
mer, så man kun taster en gang og der er standar-
disering, så data kan trækkes ud.”

” Vi skal kunne bruge nogle digitale værktøjer i 
dagligdagen som telefon, iPad og læringsplatfor-
me.”

”Vi kunne for eksempel have softwarerobotter, 
som for eksempel er automatisk opdatering af 
valutakurser.”

Citaterne tydeliggør ligeledes, at blot fordi man har 
talt om digitalisering i offentlig administration 
længe, så er det ikke altid, at software er lig med 
digitalisering – det kræver ændret brugeradfærd, og 
det er der, integratorkompetencerne sætter ind:

”At vi kan tænke arbejdsgange sammen med 
software, så vi får lavet det rigtige snit og de 
rigtige modeller.”

”Der er mest brug for integratorkompetencer… De 
skal fungere som en oversætterfunktion fra koder 
til kunder.”

Inden for offentlig administration er det især arbejds-
kraft med de længerevideregående uddannelser, der 
skal have STEM-kompetencer som vist i figur 8. 55 
pct. af respondenterne fra sektoren mener, at det er 
dem med lange videregående uddannelser, mens 40 
pct. vurderer, at det er arbejdskraft med mellemlan-
ge videregående uddannelser, der især skal besidde 
STEM-kompetencer. 40 pct. angiver også, at det er 
vigtigt med STEM-kompetencer i ledelsen, hvilket 
kan skyldes det store behov for integratorkompeten-
cer, der udtrykkes både i interviews og figur 7.
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Figur 8: Uddannelsesgrupper hvor arbejdspladserne vurderer, at det bliver 
vigtigt at have STEM- i fremtiden kompetencer

Anm.: N= 20. Det var muligt at angive flere uddannelsesgrupper i svarmulighederne. Det var ikke muligt at angive en eller flere uddannelses-

grupper og samtidig angive ”ved ikke”. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Endnu en vigtig pointe vedrørende digitalisering og 
automatisering inden for offentlig administration er, 
at anvendelsen af digitale eller automatiserede 
løsninger kan være en måde, hvorpå arbejdspladser-
ne i sektoren kan imødekomme rekrutteringsudfor-
dringer, som det kommer til udtryk i følgende citat:

”Det kan godt være, det krævede 2 mennesker i 
går, men måske kræver det kun 1,5 i morgen pga. 
smartere løsninger.”

Men udnyttelsen af de smarte løsninger kræver, som 
resten af afsnittet viser, at der er STEM-kompetencer 
til stede i organisationen.

3.3 Medarbejderdagsorden

I offentlig administration er arbejdspladserne meget 
optagede af medarbejderdagsordenen. Dette kan 
være forårsaget af de rekrutteringsudfordringer, som 
sektoren jf. kapitel 2 ser ind i de næste fem år, men 
også fordi offentlig administration, qua det at være 
offentlig, ikke kan konkurrere med private arbejds-
pladser på lønvilkår for især arbejdskraft med længere 
videregående uddannelser. Derfor må sektorens 
arbejdspladser i højere grad sælge sig selv på andre 
parametre for at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Figur 9 herunder viser, at offentlig administration 
generelt vægter alle elementer højere end det 
regionale. For eksempel angiver 90 pct. af respon-
denterne, at indflydelse på egne opgaver samt at se 
et større formål med jobbet er essentielle i forhold til 
tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere.
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Figur 9: Elementer, som arbejdspladserne vurderer, gør tiltrækning/ 
fastholdelse af medarbejdere nemmere

Anm.: Offentlig administration: N= 20. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Der kan vælges flere svar. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 

arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Samtidig fremgår det også, at udfordrende arbejds-
opgaver, mulighed for hjemmearbejde samt fleksible 
arbejdstider er blandt de tiltag, som de nordjyske 
arbejdspladser i sektoren vægter højt, idet 80-85 pct. 
af respondenterne angiver disse.

Imidlertid er høje lønninger ét af de parametre, 
hvor offentlig administration ligger lavere end det 
regionale gennemsnit. Dette underbygges af citatet 
nedenfor:

”Du har ret i, der er konkurrence i sektoren og 

også i forhold til det private erhvervsliv. […] Der er 
nogle, der rykker i dem, fordi det går stærkt andre 
steder. Vi er underlagt markedskræfter […]. Der er 
et lønpres, som også udfordrer os.”

Konkurrencen om arbejdskraften og på lønniveau, 
der nævnes i citatet ovenfor, kan være med til at 
underbygge, hvorfor den offentlige administration 
har så stort fokus på mange andre elementer, for hvis 
arbejdspladserne ikke formår at være attraktive i 
forhold til lønnen, må de være det på anden vis.
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4. Betydning af efter- 
og videreuddannelse i sektoren

Offentlig administration er en sektor, der anvender 
mulighederne for efter- og videreuddannelse i høj 
grad - både historisk set og de kommende fem år. 
Behovet for efter- og videreuddannelse i sektoren ser 
ud til at stige de næste fem år for især arbejdskraft 
med lange videregående uddannelser. Der er nemlig 
behov for forbedrede kompetencer i forhold til 
kommunikation og personaleledelse. Desuden ses 
efter- og videreuddannelse som en måde, hvorved 
arbejdspladserne kan imødekomme rekrutterings-
udfordringer ved fx at opkvalificere kontoruddanne-

de til at kunne varetage arbejdsopgaver, der ellers 
typisk varetages af arbejdskraft med lange videregå-
ende uddannelser.

Figur 10 beretter om, at arbejdspladser inden for 
offentlig administration kan være med til at løse 
eventuelle arbejdskraftudfordringer i fremtiden. 75 
pct. af respondenterne er således enige eller meget 
enige i dette. Desuden fremgår det også, at der er en 
vis enighed i sektoren om, at det i løbet af de næste 
fem år bliver vigtigere for organisationerne i sektoren 
at påtage sig efter- og videreuddannelse.

Figur 10: Arbejdspladsernes syn på efter- og videreuddannelse som mulig 
løsning på fremtidigt arbejdskraftbehov

Anm.: N= 20 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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En af interviewpersonerne peger på, at efter- og 
videreuddannelse er en vigtig del af at holde sig 
opdaterede:

”Hele tiden skal vi være relevante for de unge. Vi 
skal uddanne os indenfor markedsføring. Vi skal 
lære de nye platforme at kende. Det er en gruppe-
opgave, med mig som leder der driver den. Det 
handler om at påtage os rollen som drivkraft.”

I ovenstående citat er det også understreget, at 
arbejdspladsen selv har et stort ansvar for efter- og 
videreuddannelse, idet det er deres opgave at være 
drivkraft, hvilket bekræfter den midterste del af figur 10.

Figur 11 understøtter også det billede, der tegnes i 
citatet ovenfor, idet 60 pct. af arbejdspladser i offent-
lig administration forventer at bruge efter- og 
videreuddannelse mere i fremtiden, hvilket ligger 
over det regionale gennemsnit på 49 pct.
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Figur 11: Arbejdspladsernes forventninger til øget brug af efter- og 
videreuddannelse i de kommende fem år

Anm.: Offentlig administration: N= 20. Regionalt gennemsnit: N= 1.556 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland 

gennemført i efteråret 2021.

Tendenserne i figur 11 kan ifølge et interview 
skyldes, at der i Nordjylland er et efter- og videre-
uddannelsesudbud, der passer godt til den offentli-
ge administrations behov:

”At vi har universitetet, gør at vi kan det her […]. 
Der er godt miljø for efteruddannelse i Nordjyl-
land, så vi skal ikke sende folk andre steder hen. 
Jeg tænker, at vi er godt dækket ind. HD-uddan-
nelsen, som mange kontoruddannede synes, er 
interessant, og jeg tog den på Aalborg Universitet, 
men de første to moduler kører nu i Frederikshavn, 
så man ikke skal køre så langt, og det er med til 

at sørge for, at man flytter uddannelserne ud til 
folk.”

Det faktum at der er de rette muligheder i nærmiljø-
et betyder, at det bliver mindre omstændigt for den 
enkelte medarbejder og arbejdsplads at tage efter- 
og videreuddannelse, hvilket øger sandsynligheden 
for, at mulighederne bliver brugt. Selvom Aalborg 
Universitet er den uddannelsesinstitution, der 
fremhæves specifikt i citatet, viser nedenstående 
figur 12, at offentlig administration generelt forventer 
at bruge mange forskellige udbydere af efter- og 
videreuddannelse de næste fem år.
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Figur 12: Arbejdspladsernes forventninger til hvordan efter- og 
videreuddannelsen vil foregå

Anm.: Offentlig administration: N= 20. 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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For det første illustrerer figur 12, at flere offentlige 
organisationer, sammenlignet med det regionale 
gennemsnit, generelt forventer at gøre brug af stort 
set samtlige uddannelsesudbydere. Herunder angiver 
størstedelen af respondenterne interne kurser (75 
pct.), mens 65 pct. forventer at efter- og videreuddan-
nelse vil foregå ved brug af kurser udbudt af hhv. 
universiteter, professionshøjskoler, private uddannel-

sesudbydere samt intern sidemandsoplæring. Dette 
er blot med til at understøtte det generelle billede af 
offentlig administration som en sektor med stort 
fokus på efter- og videreuddannelse.

Figur 13 viser dog, at det primært er ansatte med 
lange videregående uddannelser, som sektoren 
forventer skal efter- og videreuddannes frem mod 
2026.

Figur 13: Arbejdspladsernes forventninger til hvilken uddannelsesgruppe 
der især skal efter- og videreuddannes

Anm.: Offentlig administration: N= 20. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Det var kun muligt at vælge én uddannelsesgruppe Kilde: Spørgeske-

maundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Således vurderer 45 pct. af respondenterne fra 
offentlig administration, at især arbejdskraft med 
lange videregående uddannelser skal efter- og 
videreuddannes de næste fem år, hvilket er 35 
procentpoint højere end det regionale gennemsnit. 
Derimod angiver 10-15 pct., at det er en af de andre 
uddannelsesgrupper eller ledelsen.

Imidlertid tyder interviewdata på, at der i sektoren 
også er stort fokus på opkvalificering af kontorud-

dannede, fordi deres rolle og opgaver kommer til at 
ændre sig i fremtiden:

”De har en stor opgave i forhold til at flytte og 
udvikle HK-rollen. De skal have en opkvalificering 
[…]. Vi vil indgå samarbejder med HK for at 
tilbyde uddannelse og opkvalificering. Forandrin-
ger for den gruppe er typisk ikke så ønskvær-
digt.”
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Figur 14: Arbejdspladsernes forventninger til områder, hvor efter- og 
videreuddannelse bliver relevant i de kommende fem år

Anm.: Offentlig administration: N= 20. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Det var muligt at angive flere områder Kilde: Spørgeskemaundersøgelse 

blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Nedenstående citat understøtter, at personaleledelse er på sektorens radar:

”Dels kører vi strategisk kompetenceudvikling, og ledelseskompetencer er vores fokus lige nu, for vi har 
meget faglighed hos lederne, men ikke så meget ledelsesmæssig faglighed, og det har vi kæmpet med.”

Citatet er desuden med til at påpege, hvorfor personaleledelse bliver vigtigere i forhold til efter- og videreuddan-
nelse i offentlig administration de næste fem år: Det har været et underprioriteret område. Dette betyder, at der 
er plads til forbedringer her.

Udover at indikere et behov for opkvalif icering af 
kontoruddannede, peger citatet også på en vis 
grad af forandringsresistens hos gruppen af 
ansatte, hvilket kan være en årsag til, at kun 10 
pct. af respondenterne i sektoren f inder, at det 
især er de faglærte, der skal efter- og videreud-
dannes.

Fordelt på fagområder så er det særligt kommu-
nikation (70 pct) og personaleledelse (55 pct), som 
offentlig administration fremhæver som fokus-
punkter. Derudover er forretningsudvikling samt 
grønne- og STEM-kompetencer også på ønskesed-

len. Fælles for alle fagområder, med undtagelse af 
grønne kompetencer, er, at offentlig administrati-
on er mere tilbøjelige til at ville efter- og videreud-
danne inden for dem over de næste fem år sam-
menlignet med det regionale gennemsnit.

I hvilken grad sektoren vil prioritere at efter- og 
videreuddanne inden for de forskellige fagområ-
der kan ses på f igur 14 herunder. Her ses det 
sammenlignet med det regionale gennemsnit, og 
der er det også tydeligt, at offentlig administrati-
on vil prioritere f ire af de fem førnævnte fagområ-
der højere end det regionale gennemsnit.
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