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Ledighed: Slå koldt vand i 
blodet.

Sådan lyder meldingen 
fra den socialdemokratiske 
næstformand for udvalget 
for regional udvikling i Syd-
danmark, Karsten Uno Pe-
tersen (S) i kølvandet på de 
seneste dages historier om 
manglen på arbejdskraft i 
de syd- og sønderjyske kom-
muner.

Fredag foreslog SF's spids-
kandidat ved det kommende 
regionsrådsvalg, Villy Søvn-
dal, at regionen snarest mu-
ligt bør stå i spidsen for en 
national konference, der skal 
give en række bud på løsnin-
gerne af manglen på arbejds-
kraft.

- Jeg trækker på smilebån-
det over Villy Søvndals ud-
melding, for vi har allerede 
arbejdet på at løse manglen 
på kvalificeret arbejdskraft i 

fire år. I samme periode har 
vi også holdt to store kon-
ferencer med deltagelse af 
kommunerne, erhvervslivet 
og arbejdsmarkedets andre 
parter, fortæller Karsten Uno 
Petersen og tilføjer:

- Så vi er i fuld gang. Men 
det kommer ikke fra den 
ene dag til den anden. Vi 
gør, hvad vi kan for at skaf-
fe arbejdskraften, og på den 
korte bane skal vi både op-
kvalificere ufaglærte og vi-
dereuddanne faglærte, der 
det er den faglærte arbejds-
kraft, der er mangel på, for-
tæller han.

 

højtuddannet arbejdskraft
Han tilføjer, at regionen også 
på den lange bane står i spid-
sen for at få uddannet endnu 
mere højtuddannet arbejds-
kraft som enkeltvis ingeniø-
rer.

- Her er et eksempel for 
eksempel det samarbejde, 
der er lavet på Center for in-
dustriel elektronik på Syd-

dansk Universitet i Sønder-
borg, der sammen med re-
gionen, Linak og Danfoss er 
gået sammen om en helt ny 
uddannelse af ingeniører. 
Det handler blandt andet 
om, at vi som i Sønderborg 
kan lave uddannelser endnu 
tættere på end i dag, mener 
Karsten Uno Petersen.

Endelig peger han på pa-
radokset, hvor der er stor 
mangel på den kvalificerede 
og højtuddannede arbejds-
kraft, mens der samtidig er 
mange ufaglærte ledige, der 
står uden arbejde.

- Vi har stadig mange ledi-
ge, der ingen kvalifikationer 
har, og det før vi også noget 
ved. Så vi er i gang med det, 
som Villy Søvndal efterlyser, 
fastslår næstformanden for 
udvalget for regional udvik-
ling i Region Syddanmark. 

Mangel på arbejdskraft: Vi er i fuld gang
næstformanden for udvalget for regional udvikling i Syddanmark, Karsten Uno Petersen (S), fortæller, at regionen 
sammen med alle arbejdsmarkedets parter arbejder på fuld kraft for at løse manglen på især kvalificeret arbejdskraft.

F O R k e R t  A n n O n C e
På lørdagsavisens sportssider kom vi desværre til at bringe en forkert annonce. Der annonce-
redes for en håndboldkamp mellem Team Esbjerg og Randers - et opgør, der allerede er spillet, 
da det fandt sted i september. Den korrekte annonce omhandler kampen mellem Team Esbjerg 
og Viborg, der spilles mandag aften den 30. oktober. JV beklager forvirringen. 

 Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda har 
analyseret ledigheden i 24 a-kasser på tværs af landets 
kommuner.

Analysen viser, at i næsten hver fjerde af landets kommuner 
er der mindst otte a-kasser, der har en ledighed på under to 
procent, hvilket betegnes som fuld beskæftigelse.

I de ni analyserede syd- og sønderjyske kommuner er 
ledigheden endnu mindre, og antallet af de i alt 24 a-kasser, 
der melder om fuldbeskæftigelse med en ledighed på under 
to procent,er eksempelvis oppe på henholdsvis 16, 13 og 10 i 
Billund, Varde og Tønder.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i en fremskrivning 
anslået, at der er risiko for, at Danmark i 2025 kommer til at 
mangle omkring 70.000 med en faglært uddannelse, 25.000 
med kort videregående uddannelse og 40.000 personer med 
en mellemlang videregående uddannelse.

Samtidig vil Danmark have omkring 110.000 personer i 
overskud, som er ufaglærte eller med kun en gymnasial 
uddannelse.

Fredag foreslog SF's spidskandidat ved det kommende 
regionsrådsvalg i Syddanmark, Villy Søvndal, at der holdes en 
national konference med Region Syddanmark i spidsen for at 
få sat fokus på manglen på kvalificeret arbejdskraft.  

 

fAktA
MAngLen på ArbejdskrAft

- vi er i fuld gang, men det 
kommer ikke fra den ene 
dag til den anden, fortæller 
næstformanden for udvalget 
for regional udvikling i 
syddanmark, karsten Uno 
Petersen (s), i kølvandet på 
de seneste dages historier 
om manglen på kvalificeret 
arbejdskraft i de syd- og 
sønderjyske kommuner. 
Arkivfoto: Mette Mørk
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- giver dig et sundt indeklima.
Fakta om MAC500:
✔ Afhjælper vejrtrækningsproblemer og hoste, samt øvrige reaktioner

forårsaget af allergi, astma og KOL
✔ Reducerer lugtgener fra bl.a. rygning, brændeovne, fugt,

inkontinens, madlavning og manglende udluftning
✔ Skaber et bedre indeklima forbygger smitte og

fjerner luftbåren skimmelsvamp
✔ Den miljørigtige løsning

- Uden brug af kemikalier og filtre
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