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Velkommen til 
FremKom4 Regional Konference
v. Regionsrådsformand Mads Duedahl
Comwell Hvide Hus 4. maj 2022
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Har vi de rette kompetencer i Nordjylland?

• De rette kompetencer er en vigtig nøgle til vækst og positiv 
udvikling i Nordjylland i fremtiden

• Fremkom4 analysen giver os et fælles strategisk indblik i 
arbejdskraft- og kompetencebehovet

• Fælles stærkt afsæt for drøftelse af kompetenceudfordringer og 
muligheder

• Mulighed for fælles opfølgende proaktive handlinger og initiativer



4

FremKom4 samarbejdet 
Et geografisk bredt og tværsektorielt samarbejde mellem 
nordjyske aktører om fremtidens kompetencebehov 

Beskæftigelsesområdet

Erhvervsområdet

Uddannelsesområdet
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Konferencens 3 hovedtemaer

Grøn omstilling
Automatisering og Digitalisering, herunder STEM-kompetencer
Medarbejderudfordringen
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Program
Kl. 08:00 Registrering og morgenmad
Kl. 08:30 Velkommen 

Mads Duedahl, Regionsrådsformand i Nordjylland 
Kl. 08:45 FremKom4 hovedresultater

Charlotte Bisbjerg, Formand for styre- og ekspertgruppen
Kl. 09:15 Grøn Omstilling

Peter Nymann, Teknisk chef fra Hanstholm Havn
Jonas Pagh Jensen, EHS specialist hos Siemens Gamesa

Kl. 09:45 Automatisering og Digitalisering, herunder STEM-kompetencer
Michael Gram, Direktør hos MapsPeople
Anders Kold, Direktør hos MekoPrint

Kl. 10:15 Pause
Kl. 10:30 Medarbejderudfordringen

Lisbeth Kjær Lagoni, Sygeplejefaglig Direktør hos Region Nordjylland 
Mads Kjærgaard Larsen, Direktør hos RuleStore

Kl. 11:30 Paneldebat
Kl. 12:15 Afrunding og tak for i dag

Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland 
Kl. 12:30 Frokost
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FremKom4 analysen 2022

V/ Formand for Styregruppen, Charlotte Bisbjerg, Region Nordjylland
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Disposition

Forventet efterspørgsel 2026

Fremkom4 – tværgående temaer

• Grøn omstilling

• Digital transformation og behovet for STEM-kompetencer

• Medarbejderdagsorden

Nordjyllands kompetencedagsorden - 2026

• Matchudfordring

• Balanceudfordring

• Omstillingsudfordring

Oplandenes forskellighed

Metode og datagrundlag
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Frem mod 2026: Udfordringer med jobskabelsen i Nordjylland
Den samlede efterspørgsel efter 
beskæftigede i Nordjylland forventes at 
vokse med 1 pct. fra 2019-2026. 

Det svarer til ca. 4.000 beskæftigede til 
285.000 i 2026.

Historisk og fremskrevet udvikling i 
beskæftigelsen i de 16 FremKom-
sektorer, i %.

Tværgående resultater

Kilde: SAM-K/LINE®_REA2021_OKT (CRT)
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Landbrug, fiskeri og råstoffer (13.129)
Højteknologisk industri (11.563)

Mellemteknologisk industri (11.739)
Lavteknologisk industri (15.375)

Byggeri og forsyning (21.815)
Handel (42.449)

Transport (9.570)
Hotel, Restauration og Kultur (16.886)

IT, Telekommunikation, og Medier (7.532)
Finans, forsikring og ejendomshandel (9.490)

Videnservice (9.899)
Operationel service (19.804)

Offentlig administration (15.488)
Undervisning (22.496)

Sundhedsvæsen (17.462)
Sociale institutioner (35.307)

Nordjylland i alt
Resten af landet i alt

2012-2019 2019-2026
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Beskæftigelsesudviklingen i oplandene
Forventede antal ansatte

Tværgående resultater

Kilde: SAM-K/LINE®_REA2021_OKT (CRT)

Opland Beskæftigelse

2019 Andel af regional 
beskæftigelse 2026 Andel af regional 

beskæftigelse

Aalborg 113.348 40,3% 116.877 41%

Himmerland 49.893 17,7% 50.745 17,7%

Vendsyssel-Han 
Herred 86.747 31,8% 86.153 30,8%

Thy-Mors 31.267 11,1% 31.303 11,0%
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Trods udsigterne er der optimisme
Forventninger om frem- eller tilbagegang i antal ansatte i de kommende fem år. N=1.556

Tværgående resultater

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Trods udsigterne er der optimisme i nordjyske virksomheder
Det er i høj grad er virksomhedens egne vækstambitioner, der spiller ind på, om man forventer flere ansatte.   

Tværgående resultater

”Det [at ansætte flere, red.] er 
planen, men det skal ske via vækst. 
For hvis du spørger mig i forhold til 
branchen, så tror jeg ikke på, at der 
skal være flere i finansbranchen de 
næste fem år. [Vi skal have en, red.] 
større markedsandel, for der vil 
være mere, der bliver afløst af øget 
digitalisering, det er jeg ikke i tvivl 
om.” (Finans, forsikring og 
ejendomshandel)

”Ja, det [vækst, red.] 
forventer jeg… Vores 
virksomhed har en 
ambitiøs 
vækststrategi.” 
(Lavteknologisk 
industri)

” Der er en stor 
vækst i branchen, 
og efterspørgslen 
efter arbejdskraft er 
stor.” (Videnservice)
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Udsigt til mangel på arbejdskraft, især teknisk og sundhedsfagligt uddannede
Tværgående resultater

Anm.: Differencen mellem udbud og efterspørgsel er angivet i nominelle tal. Negative værdier angiver et forventet underskud af arbejdskraft, jf. fremskrivningen i 2026. ”Uoplyst” uddannelsesniveau indgår ikke i figuren. KVU
står for kort videregående uddannelse, MVU står for mellemlang videregående uddannelse og LVU for lang videregående uddannelse. STEM dækker over videnskab, teknologi, ingeniørkundskab og matematik. Kategorien opgør
her ubalancer i forhold til de typer af STEM-uddannelser, der findes på tværs af uddannelsesniveauerne. Kilde: SAM-K/LINE®_REA2021_OKT (CRT)

2298

-2028

-4711

-241

145

1973

-3451

-6.000

-5.000

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000
Grundskole Gymanisal Faglærte KVU MVU/BACH LVU/ph.d STEM

Forskel



4

Uddannelsesniveau Uddannelsesgruppe Ubalance

Faglærte Det tekniske område -1.906

Faglærte Omsorg, sundhed og pædagogik -946

Korte videregående uddannelser Tekniske KVU’er -255

Mellemlange videregående uddannelser Sundhedsfaglige MVU’er -480

Mellemlange videregående uddannelser Samfundsvidenskabelige MVU’er +730

Balancer på udvalgte uddannelsesgrupper
Tværgående resultater

Anm.: Differencen mellem udbud og efterspørgsel er angivet i nominelle tal. Negative værdier angiver et forventet underskud af arbejdskraft, jf. fremskrivningen i 2026. Der er
kun medtaget udvalgte uddannelsesgrupper i tabellen, og det fulde overblik fremgår af FremKom4’s hovedrapport. Kilde: SAM-K/LINE®_REA2021_OKT (CRT)
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Udsigt til mangel på arbejdskraft, især teknisk og sundhedsfagligt uddannede 
Andelen af virksomheder i udvalgte vækstsektorer, der forventer rekrutteringsudfordringer i forhold til forskellige typer arbejdskraft, 
efter uddannelsesniveau

Tværgående resultater

Anm: N=632, respondenter der angiver, at de i ”lav grad” eller ”meget lav grad” forventer, at de kan rekruttere tilstrækkeligt arbejdskraft de næste fem år.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Kompetencer ift. grøn omstilling

Digital omstilling og automatisering

Medarbejderdagsorden
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Kompetencebehovene i forhold til grønne omstilling: Klar strategi eller pragmatisme? 
Tværgående resultater

”[D]en grønne omstilling …er både en 
brændende platform i regionen, men også 
en brændende ambition. Platformen er fordi, 
vi er en industritung region og Danmarks 
største CO2-udleder ligger her, Aalborg 
Portland, så vi udleder en masse CO2, som 
er en problemstilling for regionen, landet og 
klimaet generelt. Vi er opmærksomme på 
den grønne omstilling, som er i gang. Men 
på den brændende ambition, så er der 
nedsat vækstteams også i Region 
Nordjylland, som har fokus på CO2-fangst, 
anvendelse og lagring og kommercialisering, 
og der har vi stærke forskningspositioner på 
energiteknologi. Så det er både grøn 
omstilling af nød og lyst, fordi vi har noget at 
have det i, i forhold til vækst.” (Regional 
ekspert)

”Det [den grønne omstilling, 
red.] er baseret på 
forventninger hos vores 
kunder. Hele 
bæredygtighedsdagsordenen 
er rigtig vigtig.” 
(Lavteknologisk industri) 



4

” Der er behov for nogle konkrete 
kompetencer. Alle de 
erhvervsledere, jeg er i kontakt 
med, siger, at vi skal arbejde med 
miljø og grøn omstilling og 
verdensmål osv., det kommer vi til. 
Vi kommer ikke til at drive 
forretning uden. Det er klart, at der 
kræves kompetencer i hele 
virksomheden fra vedkommende, 
der sorterer sit affald til strategier 
til SoMe” (Regional ekspert) 

”Måske kommer 
omstillingen så hurtigt, at 
mange ikke kan følge med 
i forhold til at beregne 
f.eks. CO2-aftryk. Vi 
kommer til at mangle nye 
folk, der ved noget om 
CO2-udledning. Vi mangler 
også priser på CO2, så vi 
kan lave beregninger.” 
(Byggeri og forsyning) 
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Kompetencebehovene i forhold til grønne omstilling: Klar strategi eller pragmatisme?
Andel der er enig eller meget enig i, at i løbet af de næste fem år vil der være brug for kompetencer, der relaterer sig til grøn 
omstilling, efter sektor

Anm: N=694. Den stiplede linje angiver 50%.
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Kompetencer ift. grøn omstilling

Digital omstilling og automatisering

Medarbejderdagsorden
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Digitalisering og automatisering: Paratheden er forskellig

Kompetencer til betjening af 
digitale teknologier, avancerede 
maskiner, IT-værktøjer og lign.

Kompetencer til at kunne 
integrere teknologi og digitale 
løsninger i arbejdsgange og 

opgaveløsning.

Kompetencer til programmering, 
konstruktion og udvikling af 

digitale løsninger, avancerede 
maskiner og lign.

Tre typer STEM-kompetencer

Brugerkompetencer Integratorkompetencer Specialistkompetencer
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Digitalisering og automatisering: Paratheden er forskellig

Figur:  Andel af lav- mellem- og højteknologiske industrivirksomheders vurdering af STEM-kompetencer som vigtige, fordelt efter 
størrelsesgruppe

Anm: Der er kun angivet besvarelser for ”Vigtigere” og ”Meget Vigtigere”. Virksomheder med 201 eller flere medarbejdere er udeladt på baggrund af for få observationer, virksomheder med 51-200 medarbejdere tolkes varsomt
på baggrund af relativt få observationer. N=148. I parentes er sektorens beskæftigelse i Nordjylland i 2019 angivet. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Digitalisering og automatisering: Paratheden er forskellig
Tværgående resultater

”Ift. alle de digitale løsninger 
så er det vigtigt, at løsningerne 
bliver udviklet i samråd med 
brugerne. Hvis det ikke er 
tilpasset hverdagen, som 
sygeplejerskerne har, kan de 
ikke se fidusen i det. 
Teknologien skulle gerne gøre 
det nemmere. Det skal ikke 
besværliggøre hverdagen.” 
(Sundhedsvæsen)

”Jeg tror, at 
integratorkompetencer 
bliver vigtige for at kunne 
se mere holistisk på de 
løsninger, vi kommer 
med og de teknikker, vi 
finder. Hvordan de kan 
sættes ind i et større 
perspektiv, bliver vigtig.” 
(Højteknologisk industri) 

”Bruger- og integrator 
spiller lidt ind i hinanden 
og er forskellige led i 
virksomheden. Nogle i 
integratorkompetencen 
skal tydeliggøre 
gevinsterne og den vej 
igennem anspore til, at 
man bliver en bedre 
bruger.” (Byggeri & 
Forsyning)
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Kompetencer ift. grøn omstilling

Digital omstilling og automatisering

Medarbejderdagsorden
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Medarbejderdagsordenen: Nye krav som arbejdspladser skal honorere
Hvilke elementer gør det lettere for organisationen at fastholde/tiltrække medarbejdere. N=1.556

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Medarbejderdagsordenen: Nye krav som arbejdspladser skal honorere
Tværgående resultater

De unge generationer er 
sådan nogle, der kommer 
til at ønske sig mere 
fleksibilitet i jobfunktioner, 
mulighed for udvikling, og 
der er ikke de samme 
forventninger til at have 
job i 40 år blandt unge, det 
samme sted. Det stiller 
krav til arbejdsgiverne. 
(Regional ekspert)

Man er ikke bare en 
arbejdsplads, hvor man 
møder ind fra 8-16, men 
der er andre forventninger 
til arbejdspladsen og til 
måden at arbejde på.... Det 
kræver nye kompetencer 
hos os som virksomhed, for 
vi skal møde det, folk 
ønsker af deres 
arbejdsplads for at ville 
arbejde her. (It, 
Telekommunikation & 
Medier)
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Der er klart en større tendens til 
mindre loyalitet fra medarbejdere. 
X-, Y-, Z-generationer er mindre 
loyale. De yngre medarbejdere 
har et krav om et formål med det, 
de laver, og ellers finder de en 
anden organisation. Det er ikke 
så udtalt i branchen endnu, men 
det skal nok komme…. Vi skal 
være bedre til at tilbyde et 
arbejdsliv i balance og have en 
evne til at give feedback. 
(Videnservice)

Både arbejdsgiver og 
arbejdskraft, særligt 
medarbejdere, 
efterspørger mere 
mening i arbejdet... 
Der forventes mere af 
dig, og du forventer 
mere af arbejdet. 
(Regional ekspert)
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Nordjyllands kompetencedagsorden

Grøn omstilling
Digitale kompetencer
Medarbejderdagsorden

En 
omstillingsudfordring 

om den grønne 
omstilling og den 
fortsatte digitale 

parathed.

En 
matchudfordring 

uddannelse-
virksomhed -
medarbejder. 

En 
balanceudfordring, 

der handler om 
mismatch mellem 

udbud  og 
efterspørgsel. 
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Anbefalinger vedr. balanceudfordringen
Tværgående resultater

Der er opstillet tre anbefalinger til balanceudfordringen:

1. Sikring af et større optag og større gennemførelsesprocent på 
udvalgte tekniske og sundhedsfaglige uddannelser 

2. Flere veje for ledige ufaglærte og andre med lavere 
uddannelsesparathed til at få en uddannelse 

3. Prestige til erhvervsuddannelser: Et springbræt til flere 
fremtidsmuligheder
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Anbefalinger vedr. matchudfordringen

Der er opstillet tre anbefalinger omkring matchudfordringen:

1. Videregående uddannelser i samarbejde med lokale 
arbejdspladser

2. Interaktion mellem studerende og arbejdsmarkedet gennem 
erhvervspraktik, projektsamarbejder og case-samarbejde

3. Fokus på medarbejderdagsordenen på nogle 
arbejdspladser og sektorer

Tværgående resultater
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Anbefalinger vedr. omstillingsdagsordenen

1. På vej ind i den grønne omstilling – fokus på ledelse og 
bestyrelse

2. Tæt på digitaliseringen – digitaliseringsmodenheden skal 
næres

3. Sektorrapporterne peger på efteruddannelse – intent eller i 
samarbejde med udd. Institutionerne, gerne praksisnært. Både 
medarbejdere, men i høj grad også ledelse og bestyrelse

Tværgående resultater
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Oplandene
Aalborg, Thy-Mors, Hanherred –Vendsyssel og Himmerland
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Vendsyssel og 
Hanherred
B-grad = 73,22 %
86 % er lokale
Handel og sociale inst. samt fiskeri 
og landbrug

Himmerland
B-grad =75,7 % 
70 % er lokale
Industri og sociale institutioner

Aalborg
B-grad = 70,4 %
73% er lokale
Offentlige erhverv men meget sammensat

Thy og Mors
B-grad = 74%
87 % = lokale
Industri, alle former

Oplandene
Beskæftigelsesgrad Nordjylland = 72,6 %
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Metode
FremKom4-analyseprojektet har bestået af seks faser*

• Fase 1 er gennemført af Region Nordjylland
• Fase 2, 4, 5 og 6 er gennemført af Oxford Research
• Fase 3 er gennemført af Voxmeter

Konklusion og handlemuligheder

Ekspertseminar med deltagelse af både styregruppe og 
ekspertgruppe, samt eksterne eksperter fra fase 2, hvor 
analysens hovedkonklusioner og anbefalinger er blevet 
valideret og nuanceret.

Vidensgrundlag og data om Nordjylland
Analyser af både historisk og fremskrevet udbud og 
efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Nordjylland, samt de fire 
oplande og de 16 sektorer. Dette inkluderer både ind- og 
udpendling i regionen og de fire oplande, samt et særligt fokus 
på STEM-uddannelserne i regionen. Fremskrivningerne er med 
udgangspunkt i data fra august 2021. 

FASE 1*  

Kvalificering af vidensgrundlag og 
input til næste fase
28 interview med sektoreksperter fra de 16 sektorer til at belyse 
særskilte tendenser inden for hver sektor. 
4 fokusgruppeinterviews med i alt 11 eksperter til at afdække 
udfordringer i oplande. 
11 tværgående regionale eksperter om hvordan trends på 
arbejdsmarkedet påvirker Nordjylland.

FASE 2  

Stor, repræsentativ afdækning
Repræsentativ spørgeskemaundersøgelse gennemført dels 
digitalt dels pr. telefon blandt 1.556 offentlige og private 
arbejdspladser forstået som arbejdssteder, i Nordjylland.

FASE 3  

Dybdegående indsigt og fokus på fund    
fra afdækning 

66 kvalitative virksomhedsinterview foretaget både over telefon og 
ansigt-til-ansigt med nøglepersoner i offentlige organisationer og 
private virksomheder fordelt over de 16 sektorer i de fire oplande.

FASE 4  

Samlet analyse og afrapportering
Resultaterne af analyserne rapporteres i 20 rapporter:
• Hovedrapport, inklusive anbefalinger udarbejdet af Oxford 

Research.
• Pixi-udgave af hovedrapporten 
• Fire oplandsrapporter (om Aalborg, Vendsyssel og Han 

Herred, Thy og Mors samt Himmerland)
• 14 sektorrapporter  

FASE 5  

FASE 6  

*
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Tak for opmærksomheden
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Thy-Mors

• Flest er beskæftiget inden for den lav-, mellem-, og højteknologiske 
industri set under et, hvor oplandet tillige har en højere 
beskæftigelsesandel end landsgennemsnittet. Andre store sektorer er 
handel og sociale institutioner, hvor oplandet tillige har en højere 
beskæftigelsesandel end det nationale gennemsnit

• Der er en beskæftigelsesgrad på ca. 74 pct. i Thy-Mors, hvilket er højere 
end regionens gennemsnit. Ledigheden er på 4,0 pct. som også er lavere 
end regionens gennemsnitlige ledighedsprocent på 5,0 pct. 

• I kraft af Thy-Mors geografiske beliggenhed er oplandets arbejdsmarked 
det mest selvforsynende og mest lokale i regionen. Ca. 87 pct. af de 
beskæftigede på arbejdspladserne i oplandet bor også i Thy-Mors. 
Dermed er indpendlingen fra andre områder til jobs i Thy-Mors den 
laveste blandt oplandene i Nordjylland
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Vendsyssel-Han Herred

• De to største sektorer, målt på beskæftigelse, er handel og sociale 
institutioner. Dog har Vendsyssel-Han Herred en toneangivende 
beskæftigelsesandel indenfor primære erhverv, som landbrug og fiskeri. 

• Arbejdsmarkedet i Vendsyssel-Han Herred er genstand for en høj 
beskæftigelse. Beskæftigelsesfrekvensen højere end det regionale 
gennemsnit, og tilsvarende er ledighedsprocenten under det regionale 
gennemsnit.

• Arbejdsmarkedet i Vendsyssel-Han Herred er relativt afskåret fra resten 
af regionen, dog med betydelig forskel internt i oplandet. 
86 pct. af de beskæftigede i Vendsyssel-Han Herred er også bosat i 
oplandet. 
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Himmerland

• De tre største sektorer, målt på beskæftigelse, er industrien med ca. 
10.000 arbejdspladser, efterfulgt af handel med knap 8.000 og sociale 
institutioner med ca. 7.000

• Arbejdsmarkedet i Himmerland er kendetegnet ved en høj beskæftigelse. 
Beskæftigelsesfrekvensen er over det regionale gennemsnit, og 
tilsvarende er ledighedsprocenten under det regionale gennemsnit.

• Himmerland har, i højere grad end de resterende oplande omkring 
Aalborg, et åbent arbejdsmarked. Knap 70 pct. af indbyggerne i både bor 
og arbejder i Himmerland.
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Aalborg

• Den største sektor er handel. I øvrigt fylder offentlige erhverv, såsom 
sociale institutioner, offentlig administration, undervisning og 
sundhedsvæsenet. Aalborgs erhvervsstruktur adskiller sig fra de øvrige 
oplande. Erhvervsstrukturen afspejler, at Aalborg i en regional og også en 
dansk sammenhæng er en storby, der rummer mange byfunktioner og 
derfor også samlet set har en stor diversitet i erhvervsstrukturen. 

• Aalborg er også det opland med den laveste beskæftigelsesfrekvens på 
70,4 pct. og den højeste ledighed på 5,72 pct.

• Aalborg tiltrækker en stor mængde arbejdskraft fra de nære oplande. 
Dette viser, at Aalborgs arbejdsmarked trækker på et stort geografisk 
opland og er åbent. 73,5% af de beskæftigede i Aalborg har også bopæl i 
kommunen, så en fjerdedel pendler ud til andre oplande.
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Hanstholm 
Energifællesskab og
grøn omstilling på 
Hanstholm Havn

v. Hanstholm Havn
- teknisk chef Peter Nymann
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Grøn omstilling 
- indtil 2020

• Energireducerende tiltag (LED)

• Energistyring

• Landstrømanlæg til fartøjer

• Solceller på bygninger

• Udnyttelse af restprodukter
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Grøn energi som næste
store vækstdynamo for 

Hanstholm Havn
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Visionen er at skabe
Europas grønneste og første

co2-neutrale fiskerihavn
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Cirkulær tænkning kan 
gøre Hanstholm Havn til 

Europas grønneste



4



4



4



4

Vindmøllestrøm kan forvandles til skibsbrændstof

• Grøn strøm fra fx vindmøller kan forvandles 
til bæredygtige brændstoffer som fx 
metanol, der er et fossilfrit alternativ til de 
store dieselmotorer. 

• Hanstholms geografiske placering i Europas 
bedste vindbælte og den lokale produktion 
af vedvarende energi gør Hanstholm Havn 
til et oplagt centrum for produktion af grøn 
brændstof til fx fiskefartøjer og fragtskibe.
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Overskydende ilt kan bruges til fiskeopdræt

• Hanstholm Havn arbejder på at udvide 
forretningsområdet omkring akvakultur 
på land, hvor netop ilt spiller en 
afgørende rolle i rensning og sikring af 
det mest optimale vandmiljø. 
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Overskydende varme kan føres til fjernvarmeanlæg

• Et andet restprodukt er den varme, der 
opstår, når elektrolyseanlægget 
arbejder.

• Denne varme kan føres videre til 
fjernevarmeanlægget i Hanstholm som 
supplerende varmekilde.

• I den proces opstår endnu et biprodukt 
– nemlig koldt vand, som kan sættes i 
spil til fx nedkøling af havnens 
auktionshaller.
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Veje til operationel grøn omstilling på Hanstholm Havn
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Organisatoriske udfordringer

• Opgradering af ”havne” arbejdere

• Administration: Procesteknikker på 
mikroanlæg.

• Administrativt: Kombination af 
regnskab og teknik

• PR: Fortælling af sande historie

• Mangel på programmører (elektriker)
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Kan det betale sig?
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Spørgsmål? 



4

4
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Siemens Gamesa – Grøn omstilling i energisektoren

FremKom4 konference, 4. maj 2022
Jonas Pagh Jensen
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Siemens Gamesa Renewable Energy
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Siemens Gamesa i Danmark – Brande, Aalborg, Esbjerg & V  
58

Esbjerg

Brande

Vejle

Aalborg
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59

40 års konstant udvikling
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Grøn strøm, men hvor grøn?
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Understanding Siemens Gamesa’s product life cycle in relation to the environment

Materials 
Types and quantities of material and energy 

extracted and consumed to produce the turbine and 
elements needed to connect the wind power plant 

to the grid.

Manufacturing
Consumption data for manufacturing as well as 
waste and subsequent treatment. Transport of 

material included. 

Installation 
Consumption data for manufacturing as well as 
waste and subsequent treatment. Transport of 

materials included. 

Operation and Maintenance
Manpower, materials and energy required for 
service and maintenance over the turbine’s 

lifetime. Wake, availability and electrical losses 
included for a realistic estimate.

Dismantling and end-of-life 
Disassembly, transport of components and 

materials. Recycling, thermal treatment or landfill 
disposal according to current waste management 

options
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Improving our products’ performance while focusing on environmental requirements

Energy payback time: <7.4 months

80 turbines, 25 years

58,400,000 t
of CO2 savings

1,667 km2

Forest area

40,83 km

40
,8

3
km

865 g/kWh
6 g/kWh

SG 8.0-167 DD

475 g/kWh
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71%

06% 11% 12%

-19%
Materials Manufacturing Installation Operation EOL

Percentage of global warming 
contribution from each life cycle stage

Life Cycle Assessments helps understand and improve environmental performance

7,1
6,3

5,6

0

2

4

6

8

SWT-6.0-154 SWT-7.0-154 SG-8.0-167 DD

CO2-eq. emissions per kWh to grid 
(gram)

-11% -11%
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Har vi kompetencerne til at nå vores mål?
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© Siemens Gamesa Renewable Energy  

65

Har vi kompetencerne til at nå vores mål for grøn omstilling?

• Generelt er kompetencerne ‘derude’

• Hård kamp om faglærte særligt indenfor 
elektriker-faget pt

• Opkvalificering i særlig produktion efterspurgt
•
• Ingeniører er pt. udfordrende – men global og 

grøn hjælper, ikke nok i DK pt.

• Fremadrettet, stigende udfordring at få NOK 
uddannede.

• Summa summarum; vi har en god position, 
men vi skal fortsat uddanne og udvikle os!
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&
Fremtidens kompetencer

Michael Gram, CEO & Founder
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https://youtu.be/FuVVjz_jZtg
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Maps
have transformed

our lives
outdoor
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Pains Indoor

Loss of revenue 
for 

the venue 
owners

and

Lower 
productivity 

for management

Frustration

“Where do I buy 
my new Jimmy 

Choo’s?”

“1 in 2 shoppers prefer to use 
their own device for navigating 

to an item in-store”

Source: Deloitte Digital

Time consumption

“Why waste my time?”
“Workspace optimization is 

one of the most important IT 
focuses these years”

Source: KPMG
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Confusion  

“Where do I go?”

“92% of airport passengers would 
definitely use or consider using 

mobile airport navigation”

Source: SITA 2016
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Customer Cases
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Sports venues Daily operations Cloud Next Conf.
12 stadiums for EURO 2020

Virtuel Stadium tool.
Enhanced fan experience .

Saving expenses in planning.
Next options - Champions League 

a.o.

75M sq. ft world wide
Office optimization.

Real-time availability of desks.
Search for colleagues.

Next options - JPMC Real Estate.

SF - London - Tokyo
Mapping and navigation. 

+30K participants.
+2.000 events and POIs.

Next options - Google offices

UEFA JPMorgan Google
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Key Objectives

Earn More per M2
Retail / Stadiums / Airports / Conventions / Storage Facilities

Get More Done in Less Space
Corporate offices / Healthcare / Education



4

MapsPeople in short

95
Employees

5
Offices

40
Countries

36/64
%  ♀/♂

15
Nationalities

1000+
Customers
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Staff - Educational background
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Type of education
55%

40%

5%

Technical

Commercial / Economics

Creative

Level of education
50%

25%

20%

5%

5+ years

3-4 years

2 years

University

University College

Tech College

No education
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Biggest challenges
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Qualified employees

Recruitment / retention

Particular difficulties

● Developers
● Product and business development
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Success Metric
Fr

em
tid

en
s 

Ko
m

pe
te

nc
er

● Daily business / Business Development

● Lean / Digital business processes

● International mindset

● English as corporate language

● No requirement for Danish

● Diversity as a strategic asset
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International - Company Benefits
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● New Competences

● Culture inputs

● Support of multiple languages

● Insight in local business environment and culture
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International - Concerns
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● Smalltalk

● Religion

● Food

● Alcohol

● Challenges with the authorities
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International - Challenges
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● Recruitment on the distance

● Professional skills + specific language

● Flat organizational structure

● Working culture

● Danish humor / irony
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Benefits for the working environment
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● Cultural understanding

● International climate

● Humor

Become international
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Thank you
Michael Gram

mg@mapspeople.com
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Medarbejder udfordringen: Fastholdelse og rekruttering – Aalborg Universitetshospital
Sygeplejefaglig direktør Lisbeth Kjær Lagoni
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Kilde: Jonatan Schloss, tidl. direktør for PLO og 
nuværende direktør for Komponent Kommunernes Udviklingscenter
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Fremkom 4: + 1500 = rekrutteringsbehov i 2026

• Det samlede sundhedsvæsen er en af de sektorer i 
regionen, der ser ind i mest jobskabelse de næste 
fem år. I 2019 var der 17.462 ansatte i sektoren, og 
dette tal fremskrives til at stige med 8,8 pct. 
svarende til ca. 1.500 jobs mod 2026. 

• Sektorens andel af Nordjyllands samlede 
arbejdsmarked forventes at stige, så 
sundhedssektoren udgør 6,5 pct. af det 
samlede nordjyske arbejdsmarked i 2026 mod
6,2 pct. i dag. 

• Fremskrivningerne viser, at der frem mod 2026 
bliver størst mangel på arbejdskraft med 
sundhedsfaglige erhvervsuddannelser (ca. 900) og 
mellemlange videregående uddannelser (ca. 500). 
Adspurgt forventer sundhedssektoren mangel på 
sygeplejersker i særdeleshed, men også andre 
professioner. 
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Medarbejdernes dagsorden

Kun vagt hver 3. weekend

Arbejdsmiljø og trivsel

Faglighed i opgaveløsningen

Kompetenceudvikling

Synlig ledelse
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Ledelsesopgaven

• Skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser ved at 
• Nytænke patientforløbene - internt og tværsektorielt
• Stille skarpt på kerneopgaven
• Være tilgængelig
• Se og anerkende
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Fastholdelses og rekrutteringshjulet

Arbejdsmiljø og 
trivsel

Branding Onboarding

Attraktive stillinger

Kompetencer og 
opgaver

Rekruttering

International rekruttering og rekruttering fra andre brancher  

Medarbejderne som ambassadører
Kvalitetsløft - jobannoncering

Synlighed på uddannelsesinstitutionerne

” ”Den Hvide Verden”, studie- og erhvervspraktik

Gode opstartsforløb, herunder mentorordning

Grundig oplæring og instruktion, herunder
”Godt fra start” for nyuddannede sygeplejersker

Synlige karriereveje

Stillinger på tværs af funktioner

Attraktive seniorvilkår

Flere faggrupper i spil

Opstart uden for normering

Forskning og udvikling

Strategisk kompetenceudvikling

Mening i opgaven

Tydelighed på opgaven

Prioritering af opgaverne

Synlig ledelse 

https://denhvideverden.rn.dk/
https://rn.dk/da/Genveje/Karriere/Sygeplejerske/Godt-fra-start
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Indsatsen Knappe sygeplejerske ressoucer – flere faggrupper I spil
Fokus på de sygeplejefaglige kerneopgaver i en presset tid ved at inddrage andre faggrupper. 

• Som opstart: Hvad siger medarbejderne? Fokusgruppeinterviews – overblik over relevante opgaver og faggrupper

• Tydeligere forventning - Alle skal retænke – også en indsats i Handleplan 2022.

• Tydeligere rammer - Hvordan det kliniske team kan suppleres med andre fagligheder, så plejepersonalet kan 
bruge tid på det rigtige. 

• Positive fortællinger – videndeling og erfaringer på tværs. 
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FremKom4 Regional Konferen
Onsdag den 4. maj 2022, Comwell Hvide Hus
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• Mads Kjærgaard Larsen
• Cand. merc.
• Stifter, medejer og adm. direktør

RuleStore®
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• Digitalisering af forretningsviden til salg og produktion af kundetilpassede B2B produkter & 
services

• Gøre Produktionsdanmark til verdens førende via digitalisering 

RuleStore® - digital salgsplatform for 
kundetilpasset B2B 
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• Behov for højtuddannet og stærkt eftertraget arbejdskraft
• SMV med begrænsede ressourcer
• Firma placering udenfor storbyerne 
• Forholdsvis ukendt firma
• Relativ stor risiko ved fejlansættelse
• ”Ulige kamp” oplevelser indenfor rekruttering

Medarbejderudfordringen

”Change the rules of the (HR) 
game” 
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• Møde potentiel arbejdskraft langt tidligere (under uddannelse)
• Tiltrække de helt rigtige kompetencer uden geografiske begrænsninger
• Ansættelsessamtale på X måneder
• Evner, vilje, diversitet og mentalitet fremfor nationalitet
• Forstå værdien/relevans du kan tilbyde de studerende
• Find de rigtige før alle andre

• Samarbejde med UCN og AAU - praktik, projekter, stud. medhjælp og specialer
• Samarbejde med erhvervshuse - offentlige finansieringsmuligheder, f.eks. ”Vækst Via Viden”
• Samfundsgevinst - mindsker dimmitendledigheden og vi får et helt Danmark

Løsning: Rekruttering

” Gør dig relevant tidligere end alle 
andre” 
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• Fleksible arbejdsformer og tider – work/life balance
”Arbejdspladser, der formår at tilbyde de fleksible arbejdsformer, vil også være dem, der vinder talenterne” 
(Computerworld Danmark/IT-B, Okt 2021)

• Ansvar, selvbestemmelse og ejerskab – hvilke, hvordan og hvornår 
opgaver skal løses

• Visionære og krævende projekter - udfordrer medarbejders status quo
• 360 grader indsigt – kundemøder, udvikling, support, implementering, 

etc.
• Konferencer & videreuddannelse

Løsning: Fastholdelse & opkvalificering

”Fleksibilitet, tillid, indflydelse og 
vildskab” 
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Løsning: Fastholdelse & opkvalificering
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Medarbejderudfordringen løst!
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• Hvordan ser udfordringerne ud i din 
organisation?

• Hvilke handlinger er påkrævet i din 
organisation, for at arbejde med 
udfordringerne?

• Hvem er for din organisation de 
nødvendige samarbejdspartnere? 

Snak ved bordene…
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v/ Birgit Frederiksen, 
Formand for RAR Nordjylland

Har vi de rette
kompetencer i
Nordjylland?
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FremKom4 oplandskonferencer 

16. maj: Oplandskonference for Aalborg på TECHCOLLEGE
18. maj: Oplandskonference for Thy-Mors på EUC Nordvest 
19. maj: Oplandskonference for Himmerland på HEG -
Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
25. maj: Oplandskonference for Vendsyssel Han Herred på EUC 
Nord
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