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FORHISTORIEN
- b e h o v  i  N æ st ve d ?

Baggrund
• Private virksomheder udvalgt efter målgruppe for teknisk/naturvidenskabelige medarbejdere hos STAR. 
• Afdækning af jobopslag for de seneste 3 år for medarbejdere med teknisk/naturvidenskabelige 

uddannelser hos jobnet.dk for NK (marts 2019).

Stillingsbetegnelse Potentielle virksomheder i NK (ca.) Antal jobopslag jobnet.dk 
(36 måneder)

Ingeniør (13 kategorier) 109 10

Byggetekniker 101 1

Bygningskonstruktør 102 15

Industritekniker 97 28

Maskinoperatør 77 12

Projektleder, bygge- og anlæg 100 9

Procesteknolog/operatør 74 6



HOVEDBUDSKABER

1. Både offentlige og private virksomheder i Næstved Kommune vurderer, at de overordnet set kan rekruttere de kvalificerede 

medarbejdere, som de har brug for – med undtagelse af enkelte ”flaskehalse”, hvor der opleves udfordringer. 

Dette er særligt inden for fagene bygge- og anlæg, pædagogisk og socialt arbejde, sundhed og omsorg samt ledelse, HR og 
projektledelse.

2. Både offentlige og private virksomheder i Næstved Kommune vurderer, at Næstved har de uddannelser, som det lokale 

erhvervsliv har brug for. 

I Næstved udbydes fx 19 af de 20 mest efterspurgte erhvervsuddannelser på landsplan Der mangler kun landbrugsuddannelsen.

3. Den demografiske udvikling med små ungdomsårgange og stigende antal faglærte, der forlader arbejdsmarkedet, vil dog betyde, 

at der vil mangle et stort antal faglærte med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer i Region Sjælland (op mod 15.000 
medarbejdere i 2030).

Dette vil også gøre sig gældende for Næstved Kommune. Det er derfor vigtigt, at der gøres en særlig indsats for sikre et øget optag 
på erhvervsuddannelserne – så der kommer flere unge med de rigtige (fag)uddannelser i fremtiden. 



HOVEDPOINTER
- resumé

• Seneste Uddannelsesanalyse 2018 fra Region Sjælland viser, at der især vil mangle faglærte med tekniske og 
naturvidenskabelige kompetencer i Region Sjælland (op mod 15.000 medarbejdere i 2030). 

• Arbejdsmarkedsbalancen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at der er mangel eller omfattende 
mangel på kvalificeret arbejdskraft; særligt inden for sundhed og omsorg, håndværksfag, transport og IT (marts 2019).

• Derfor der brug for, at flere unge tager ”erhvervsrettede uddannelser” som faglærte og på professionsuddannelser. 

Temperaturmålingen af arbejdsmarkedet i Næstved Kommune understøtter ovenstående ved at pege på:

• Der er stor bevægelse i arbejdsmarkedet – langt hovedparten af både private og offentlige virksomheder har ansat nye 
medarbejdere (81,4%) inden for det seneste år. 59,3% forventer at skulle ansætte nye medarbejdere inden for 12 måneder. 

• Det er dog muligt at finde medarbejdere med den rigtige faglige profil (71,8% af de adspurgte svarer dette).
• Der er en relativ stor andel af ufaglærte (16,7%) blandt nuværende medarbejdere.
• Det er særligt inden for fagene bygge- og anlæg, pædagogisk og socialt arbejde, sundhed og omsorg samt ledelse, HR og 

projektledelse, at der opleves udfordringer og forventes udfordringer med rekruttering blandt de adspurgte. 
• Generelt er der dog ikke problemer med at finde elever/lærlinge i Næstved (lidt flere private virksomheder oplever dog en 

mangel). 
• Overordnet svarer hovedparten også (52%), at Næstved har de uddannelser, som erhvervslivet har brug for. 
• Listen over ”ønskede uddannelser” i Næstved fra virksomhedernes side peger på, at der skal skabes større synlighed over de 

uddannelser, der allerede findes her.  



HVAD S IGER FAKTA?



Det  er  svært  at  f inde  dygt ige  medarbejdere  
– og det  b l iver  værre!  



F lere  unge med de  r igt ige  ( fag)uddannelser  



RAMMEN FOR UNDERSØGELSEN

• Spørgeskema til i alt 681 virksomheder i Næstved Kommune,
private (ca. 480) og offentlige (ca. 200) virksomheder i maj 
2019.

• 191 fra Næstved og 67 fra andre byer i kommunen.
• Offentlige virksomheder inden for primært sociale 

område/sundhed/omsorg/undervisning.
• Stor svarprocent på hele 38%! (258 virksomheder – 118 private 

og 140 offentlige)
• Fordeling på fx 22,1% på industri, produktion og bygge- og 

anlæg, 30,2% sundhed og omsorg og 17% undervisning.
• Stor interesse fra erhvervslivet om spørgsmål om kvalificeret 

arbejdskraft og rekruttering af nye medarbejdere.



RAMMEN FOR UNDERSØGELSEN
- fordel ingen af  pr ivate v i rksomheder  (118)



RAMMEN FOR UNDERSØGELSEN
- fordel ingen af  offent l ige v i rksomheder  (140)



HVAD VISER UNDERSØGELSEN SAMLET SET?
- anta l  medarbejdere
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HVAD VISER UNDERSØGELSEN?
- nøgleta l

• Relativ stor andel af ufaglærte (16,7%) blandt 
nuværende medarbejdere.

• 81,4% har ansat nye medarbejdere inden for de 
seneste 12 måneder.

• I gennemsnit er der ansat 5,2 medarbejdere per 
virksomhed. 

• Nyansatte har den ønskede faglige profil (71,8%) –
dvs. ikke ansat medarbejdere med anden faglighed. 

• 59,3% forventer at skulle ansætte nye medarbejdere 
inden for de næste 12 måneder (3,3 medarbejdere per 
virksomhed) -> optimisme.



HVAD VISER UNDERSØGELSEN?
- rekrutter ingskana ler
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ER DER UDFORDRINGER MED REKRUT TERING?
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Højdespringere:
• Bygge- og anlæg (24%)
• Pædagogisk og socialt arbejde (37%)
• Sundhed og omsorg (33%)
• Ledelse, HR og projektledelse (26%)



FORVENTES  DER UDFORDRINGER MED REKRUT TERING?
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Samme højdespringere:
• Bygge- og anlæg (28%)
• Sundhed og omsorg (36%)
• Ledelse, HR og projektledelse (26%)



FORSKEL  PÅ PRIVATE OG OFFENTLIGE
- Et  udpluk  af  svar

Offentlige
(primært store)

Private
(primært små/mellemstore)

Ansat nye medarbejdere Ja (91%) Ja (69%)

Ansat medarbejdere med anden faglig profil Ja (32%) Ja (21%)

Forventer at ansætte nye medarbejdere Ja (61%) Ja (56%)

Mangel på lærlinge/elever Ja (3%) Nej (78%) Ja (11%) Nej (56%)

Mangel på uddannelser Ja (7%) Nej (56%) Ja (16%) Nej (47%)

• 68% oplever, at der ikke er mangel på lærlinge/elever.
• 52% mener, at Næstved har de uddannelser, der er brug for, 

mens 11% siger, at der mangler uddannelser i Næstved. 



HVAD S IGER VIRKSOMHEDERNE?
- om manglende uddannelser

Uredigeret

IT bachelorer og højere uddannelser

Pædagoger

Teknisk skole er for slap

Pædagogiske uddannelser

Jernbane

Ingeniører

Salg- og markedsføring

Industritekniker-lærlinge

Kleinsmede

Mekanikerlærlinge

Indkøb og udbud

Ingeniør /tekniker

Pædagog

Skiltetekniker

Grafisk designer

Markedsføringsøkonom

Automaler

Folkeskolelærer

Bygge- og anlæg

Folkeskolelærer

Markedsføringsøkonom

Lager og logistik

Automatik, teknologi og digitale fag

Ingeniør

Kloak



HVAD S IGER VIRKSOMHEDERNE?
- fors lag  t i l  t i l tag ,  st rateg ier  og  løsn inger  

Samlet antal besvarelser: 69 (antal)

Fastholdelse af eksisterede ansatte (1)

Øget brug af virksomhedspraktik (2)

Positiv markedsføring af Næstved Kommune og virksomheder her (5)

Øget optag på sundheds/sygeplejerske -uddannelser (7)

Ingeniøruddannelser (1)

Jobmesser og virksomhedsmatch (3)

Tættere samarbejde mellem uddannelser, virksomheder og jobcenter (7)

Nye uddannelser, fx CBS-uddannelser (2)

Bedre transporttid/muligheder fra KBH til Næstved (2)

Innovation og entreprenørskab i skolen (1)

Næstved Kommune mere konkurrencedygtig end nabokommuner (3)

Bedre normeringer = flere ansøgere (2)

Øge uddannelseskapacitet  for sundhedsuddannelser -> bedre forhold for ansatte (1)

Mere efteruddannelse /talentudvikling af fx faglærere (2)

Øget brug af studerende (1)

Udbud af opgaver lokalt (2)


