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Vi gør det for at øge rekrutteringsmulig
hederne til virksomheder og uddannelse. Og
for at imødegå den demografiske udvikling i
Sønderjylland.
Denne strategi, ”Arbejdskraft til Vækst
og Velfærd”, er vores bud på, hvordan vi
løser fire grundlæggende udfordringer på det
sønderjyske arbejdsmarked og uddannelses
område.
Udfordringerne har strukturel karakter og er
derfor robuste over for høj- og lavkonjunk
turer samt kraftige påvirkninger som fx
COVID-19 i år 2020.

Sønderjylland, juni 2020

Leif Friis Jørgensen
Direktør i Naturmælk
Formand for
UdviklingsRåd Sønderjylland

Marita Geinits
Formand
3F Als

Hans Olling
Direktør i Dansk Sintermetal A/S
Formand for DI Sønderjylland

Jens Gaarde Gad
Head of GS North Europe
Danfoss A/S

Jens Juulsgaard Larsen
Videreuddannelseschef
University College Syddanmark

Bente Lyck-Damgaard
Direktør
VUC SYD

Bjarne G. Sørensen
Prorektor
Syddansk Universitet

Finn Karlsen
Direktør
EUC Syd

Peter Fosgrau
Adm. Direktør
Sygehus Sønderjylland

Mogens Therkelsen
Direktør
H. P. Therkelsen A/S

Tekst og layout
Sekretariatet for UdviklingsRåd Sønderjylland.
Tænk på miljøet.
Print kun hvis det er nødvendigt.
Læs online på www.soenderjylland.dk/downloads
2

Jesper Arkil
Adm. Direktør
Arkil A/S
JUNI 2020

3

UdviklingsRåd
Sønderjylland

Det, vi kan
gøre sammen

   

   

   

  

  

Sammen vil vi styrke varetagelsen af vores fælles
interesser på nationalt og regionalt niveau, så vi kan sikre
de bedste betingelser for udviklingen af arbejdsstyrken og
uddannelsesmulighederne.
Sønderjylland byder på spændende kar
rieremuligheder i private og offentlige
virksomheder samt attraktive uddan
nelser med stærke faglige miljøer.
Den fortsatte økonomiske vækst bliver
dog sat under pres af den demografiske
udvikling i landsdelen, hvor befolknin
gen i alderen 25-64 år ifølge prognoser
vil blive reduceret med 12 % fra 2019 til
2039.
Denne udvikling vil reducere arbejds
styrken, og landsdelens fremtidige
konkurrenceevne og vækstmulighe
der vil derfor være afhængige af vores
fortsatte evne til at uddanne, tiltrække
og fastholde den arbejdskraft, private
og offentlige virksomheder efterspør
ger.

Fælles om udvikling

   
  

 
  

De udfordringer, der går på tværs af
landsdelen, brancher og kommuner og
har mere langvarig karakter, løses efter
vores vurdering bedst ved en målrettet,
vedvarende og fælles indsats.
Vi har valgt at fokusere på fire indsats
områder, hvor vi vurderer, at lands
delen med effekt kan sætte ind:
•

Adgang til relevant uddannelse

•

Livslang læring

•

Tiltrækning og jobskabelse

•

Trivsel og fastholdelse.

På de efterfølgende sider vil vi uddybe
de fire indsatsområder, som vi ønsker at
udbygge samarbejdet omkring.

     

 

 


  


 


 
  

   

Indsatser på arbejdskraftområdet sker
dagligt i virksomheder, på uddan
nelsesinstitutioner, hos arbejdsmar
keds
parter og i kommuner rundt
omkring i landsdelen, og det er med
til at skabe arbejdskraft til vækst og
velfærd.
UdviklingsRåd Sønderjylland
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UdviklingsRåd
Sønderjylland

Indsatsområde

Adgang til
relevant uddannelse
Uddannelse, der giver arbejdsstyrken viden, færdigheder og
kompetencer.
En kvalificeret arbejdsstyrke er en for
ud
sæt
ning for, at virksomheder kan
udvikle deres forretning og fastholde
deres konkurrenceevne.
Derfor skal vi sammen udbygge den
uddannelsesmæssige værdikæde fra
grundskole til arbejdsmarked, så den
giver mening for det omkringliggende
erhvervsliv samt det offentlige arbejds
marked.
Vi skal sørge for, at vores erhvervs
struktur fortsat understøttes af rele
vante uddannelsestilbud, og at uddan
nelsesinstitutionerne har de bedste
betin
gelser for at leve op til dette.
Derudover skal vi gøre noget ved
de strukturelle udfordringer som fx
karakterniveau, frafald samt motivati
onen til at videreuddanne sig.

Partnerskaber og mærkesager:
• Vi vil sikre robusthed i landsdelens
uddannelsesinstitutioner - også i
tider med små årgange.
• Vi vil sikre adgang til et bredt ud
bud af uddannelser af høj kvalitet
- fra ungdomsuddannelserne til de
videregående uddannelser.
• Vi vil styrke vejledningen og rekrut
teringen til landsdelens uddannel
ser - og samtidig arbejde for at øge
optaget og reducere frafaldet på
ungdoms- og erhvervsuddannelser
ne.
• Vi vil arbejde for at tilpasse udbuds
ret og finansieringsmetoder for nye
uddannelser til de særlige forhold i
vores landsdel.

42 %
Her er en stærk erhvervsfaglig
uddannelsesprofil.
I 2019 havde 42 % af befolkningen
mellem 25-64 år i Sønderjylland en
erhvervsfaglig uddannelse som deres
højest fuldførte uddannelse.
Kilde: Danmarks Statistik - HFUDD10.

6

ARBEJDSKRAFT TIL VÆKST OG VELFÆRD

Automatik og process på EUC Syd. Foto: Lene Esthave.

JUNI 2020

7

UdviklingsRåd
Sønderjylland

Indsatsområde

Livslang
læring
Arbejdsstyrkens færdigheder og niveau skal løbende
udbygges til at matche behovene.
Derfor er det vigtigt, at efter- og videre
uddannelsestilbuddene fortsat udvik
les, så de matcher efterspørgselen på
kvalificeret arbejdskraft.
Samtidig skal der afprøves nye måder at
levere uddannelse og undervisning på.
Fx i form af fjernundervisning, e-læring
og sidemandsoplæring – alt sammen i
et tæt samarbejde mellem erhvervsliv
og uddannelsesinstitutioner.
Politikere og uddannelsesinstitutio
ner har et ønske om, at virksomheder
ne i stigende grad benytter sig af de
Voksen- og Efteruddannelsestilbud
(VEU), der er til rådighed, og forsøger
at skabe incitament gennem tilskuds
ordninger og midler til opkvalificering.
Det forudsætter dog, at man frem
mer kulturen blandt virksomheder og
ansatte, til at prioritere livslang læring,
og samtidig synliggører værdien af
vedvarende efter- og videreuddannelse.

Partnerskaber og mærkesager:
• Vi vil være med til at løfte det
samlede uddannelsesniveau i lands
delen på alle niveauer i arbejds
styrken.
• Vi vil arbejde for at udbygge virk
somhedernes kendskab til, og
mulighed for, at tilrettelægge og
gennemføre efter-og videreuddan
nelsesforløb for medarbejdere, fx
ved etablering af et karrierecenter.
• Vi vil understøtte den nødvendige
udvikling af nye digitale lærings
metoder og uddannelsestilbud.
• Samtidig vil vi arbejde for, at de
eksisterende godtgørelsesordninger
også tilgodeser disse nye digitale
uddannelsestilbud.

27 %
I 2019 havde 27 % af de
30-35-årige i Sønderjylland kun
en grundskoleuddannelse eller en
gymnasiel uddannelse som deres
højest fuldførte uddannelse.
Kilde: Danmarks Statistik - HFUDD10.
VUC Syd. Foto: ZENI arkitekter A/S.
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UdviklingsRåd
Sønderjylland

Indsatsområde

60 %
Fra 2010 til 2019 er antallet af
internationale medarbejdere
med dansk bopæl og ansættelse i
sønderjyske virksomheder steget
fra ca. 7.000 til ca. 11.400, svarende til
omkring 60 %.
Kilde: jobindsats.dk (2020)

Tiltrækning og
jobskabelse
Et attraktivt og dynamisk arbejdsmarked understøtter
tiltrækningen og tilgængeligheden af en kvalificeret
arbejdsstyrke.
Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
til landsdelens virksomheder samt
rekruttering af studerende til uddan
nelsesinstitutionerne er en vedvarende
proces.
På trods af konjunkturerne kan ind
satsen for at tiltrække kvalificeret
arbejdskraft med fordel også målrettes
nye og mindre grupper, som fx interna
tionale medarbejder og nyuddannede.
De internationale medarbejdere udgør
en vigtig del af vores arbejdsstyrke. De
er ofte højtuddannede, og de har ofte
partnere med, når de flytter til landsde
len. Derudover bidrager de også til en
øget mangfoldighed.
De studerende og nyuddannede er ofte
topmotiverede og ivrige efter at blive
en del af arbejdsmarkedet. Derudover
har de i mange tilfælde en anderledes
måde at se verden på - og dermed også
evnen til at udfordre status quo, til gavn
for innovation og udvikling.

Et arbejde er oftest omdrejningspunk
tet for bosætning, og dermed er fort
sat jobskabelse afgørende for at øge
arbejdsstyrken i landsdelen.
Vi vil derfor udvikle de rammebetin
gelser, der er til rådighed for virksom
hederne, hvad enten det er etablerede
virksomheder eller iværksættere.
Partnerskaber og mærkesager:
• Vi vil styrke Sønderjylland som
en attraktiv karrieredestination,
blandt andet ved at have et dyna
misk erhvervsliv og tilbyde et bredt
udbud af jobs og kvalitetsuddannel
ser. Samtidig vil vi styrke samarbej
det omkring globale talenter og job
garanti for studerende.
• Vi vil styrke kendskabet til lands
delens erhvervsliv og uddannelses
muligheder, både nationalt og
internationalt.
• Vi vil understøtte rammerne og
betingel
serne for en fortsat øget
vækst og jobskabelse i landsdelen.

Sønderjylland på Rådhuspladsen. Foto: Raymond Christian Ortiz.
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UdviklingsRåd
Sønderjylland

Indsatsområde

Trivsel og
fastholdelse
Gode rammer for at bo, arbejde og uddanne sig i
Sønderjylland.
Virksomhedernes produktivitet er helt
naturligt også påvirket af arbejdsmil
jø og trivsel for medarbejderne - på
arbejdspladsen såvel som i hjemmet.
Samtidig er der konkurrence om dygtige
medarbejdere. Dermed bliver fasthol
delse af eksisterende og nye medarbej
dere et vigtigt konkurrenceparameter
for offentlige og private virksomheder.
Som landsdel skal vi udbygge ram
merne for at skabe et godt liv for den
enkelte og familien. Rammerne inklu
derer, ud over et bredt arbejdsudbud,
gode arbejdspladser og uddannelses
institutioner, også et stærkt forenings
liv, mangfoldige kulturtilbud, en vel
fungerende infrastruktur, attraktive
ungdomsmiljøer samt boliger og lokal
områder af høj kvalitet.

Partnerskaber og mærkesager:
• Vi vil arbejde for, at tilflyttere,
herunder internationale, gives de
bedst mulige forudsætninger for
trivsel - hvad enten det er nye
studerende, medarbejdere eller
deres familie.
• Vi vil sikre unge og studerende gode
rammer for trivsel, så de tilvælger
landsdelen både under og efter endt
uddannelse - fx gennem attrakti
ve studieboliger, ungdomsmiljøer,
studiejobs, karrieremuligheder, job
garanti m.fl.
• Vi vil understøtte virksomhedernes
sociale ansvar - med henblik på at
styrke trivsel på arbejdspladsen og
fastholde medarbejderne.
• Vi vil reducere antallet af unge, der
hverken er i uddannelse eller job fx gennem mentorforløb, styrket
vejledning m.fl.

Foto: Kim Toft Jørgensen.
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Perspektivet
fremadrettet
En dynamisk udvikling af den uddannelsesmæssige
værdikæde fra grundskole til arbejdsmarked, der skaber
værdi for virksomhederne, den enkelte og samfundet.
En rivende teknologisk udvikling, øget
digitalisering, globalisering og fokus på
innovation, nye forretningsmodeller og
bæredygtighed vil påvirke de kompe
tencer, der efterspørges i fremtiden.
Forventningen er derfor at fremtidens
kompetencebehov vil fortsætte med at
være dynamisk. Derfor er det vigtigt, at
vi tager hånd om løbende at uddanne
og udvikle vores arbejdsstyrke. Dette
ansvar er placeret hos erhvervslivet, og
arbejdsmarkedets parter, men også hos
den enkelte medarbejder.

Vi skal samtidig styrke virksomheder
nes adgang til kvalificeret arbejdskraft,
både i forhold til den eksisterende
arbejdskraft i landsdelen, dem, vi
gerne vil tiltrække, og dem, der er på
vej ind på arbejdsmarkedet eller står på
kanten.
For at udbygge erhvervslivets konkur
renceevne fremadrettet vil vi - foruden
de fire strategiske indsatser - styr
ke samarbejdet om at gribe de nye
muligheder inden for følgende globale
vækstområder:

Bæredygtighed og grøn omstilling
Den bæredygtige dagsorden forventes at have store indvirkninger på
vores måde at forbruge og producere på. Derfor vil vores indsats på
arbejdskraft- og uddannelsesområdet også fremadrettet tage højde for
et øget fokus på grønne produkter, løsninger og kompetencer.
Læs mere i vores strategi: Grøn Landsdel 2030

Teknologi og innovation
Samspillet mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv er vigtigt,
for at vi kan opretholde vores innovative kapacitet på områder som
energiteknologi, mekatronik og industriel elektronik. Den innovative
kapacitet er med til at gøre Sønderjylland til en attraktiv karriere- og
uddannelsesdestination.
Læs mere i vores strategi: Business Region Sønderjylland

Mobilitet og infrastruktur
Arbejdskraftens bevægelighed er essentiel for de offentlige og
private virksomheders forudsætning for at tiltrække den nødvendi
ge arbejdskraft. Derfor vil vi arbejde for, at infrastrukturudviklingen i
vores landsdel bidrager positivt til en øget mobilitet.
Læs mere i vores strategi: Porten til Europa

Agilitet og mangfoldighed
Evnen til at omstille sig og skabe innovative løsninger skyldes i høj
grad virksomhedernes medarbejdere. Studier viser, at virksomheder
med høj diversitet blandt medarbejdere i form af uddannelsesbag
grund, nationalitet, køn, alder, m.m. er langt bedre til at tilpasse sig
den globale og teknologiske udvikling.
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Mentorkorps

Eksempler
fra landsdelen

I Tønder har man opbygget
et virksomhedsmentorkorps
bestående af over 100
mentorer, der har til formål
at hjælpe unge på kanten
af arbejdsmarkedet videre i
uddannelse eller arbejde.

Partnerliv (Job-til-2)
Forankret indsats fra projekt hos
WLS/URS i forhold til sparring
om jobsøgning til medflyttende
ægtefæller/partnere. Danske
såvel som internationale.

Vi gør allerede rigtig meget for at skabe et
attraktivt og dynamisk arbejdsmarked – men
i fællesskab og gennem partnerskaber kan vi
skabe endnu mere.

SDU Jobgaranti

Job Sønderjylland

Aftale mellem det sønderjyske
erhvervsliv og SDU Sønderborg
om at tage imod og forankre
nyuddannede ingeniører på
arbejdsmarkedet.

Arbejdskraft til virksomheder
på tværs af Sønderjylland via
samarbejde mellem de fire
sønderjyske jobcentre.

#jobskabelse
#tiltrækning
#fastholdelse

#tiltrækning
#fastholdelse
#trivsel

#tiltrækning
#trivsel
#fastholdelse

Ny skatteuddannelse

eCampus Syd
Projektsamarbejde om en
model for mere tilgængelig
kompetenceudvikling.
Projektsamarbejde mellem EUC
Syd, IBC, VUC Syd, UC Syd, EASV og
SDU.
#livslanglæring
#trivsel

Passage til virkeligheden
I Sønderborg Kommune giver
man grundskoleelever en tidlig
introduktion til erhvervslivet
gennem brobygningsaktiviteter.
#uddannelse
#vejledning
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#uddannelse
#trivsel

Læs mere på
www.soenderjylland.dk

Hos UC Syd i Haderslev har man
oprettet en professionsbachelor
i Skat, som skal være med til at
understøtte adgangen til kvalificeret
arbejdskraft for landsdelens
skattemyndigheder.
#uddannelse
#fastholdelse
#tiltrækning

KIK og KIK II
I Aabenraa Kommune har
man afsat midler til særlige
initiativer, der i samarbejde med
virksomheder og organisationer
skal hjælpe aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere videre i
uddannelse eller arbejde. Projektet
har allerede vist gode resultater.
#trivsel
#fatholdelse
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Vores
partnerskab

UdviklingsRåd
Sønderjylland

Vision 2030, og strategierne i den, er
mærkesager og udvikling af ramme
betingelser, der gør landsdelen til
et endnu bedre sted at bo, arbejde,
uddanne sig og drive virksomhed i
de kommende 10 år.

Vi er et forum for samarbejde mellem private og offentlige
aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en
dynamisk udvikling i Sønderjylland.
Målet er at positionere Sønderjylland som en innovativ landsdel med en
stærk identitet, hvor det er attraktivt at:
• Bo, arbejde og uddanne sig
• Drive og udvikle private og offentlige virksomheder
• Forretningsudvikle idéer.
Det sker ved at fokusere på at styrke og udvikle unikke erhvervsklynger,
rammebetingelser og relationer.

Medlemmer
JUNI 2020

Vores strategier

Hent dem online på www.soenderjylland.dk/downloads
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