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Direktør Merete Woltmann 



 

Bliver der mangel på højtuddannede? 
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Syddanmark kommer til at mangle 5500 med lange uddannelser i 2029  

viser Region Syddanmarks prognoser 
  

 

Kilde: Regional Udviklingsplan: Fremtidens kompetencebehov, 

Region Syddanmark, januar 2013 
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Mangel på kvalificeret arbejdskraft i dag 

Eks. fra den private sektor 

 

669 SMV’er er blevet spurgt,  

58% har svært ved at tiltrække 

kvalificeret arbejdskraft i 2013 
 
Kilde: Vækstbarometer, december 2013 

Region Syddanmark. 

Eks. fra den offentlige sektor 

 

Antal ubesatte lægestillinger i Region 

Syddanmark efterår 2013 

 
 

Kilde: P4 Trekanten, januar 2014 

og Region Syddanmark. 

 

• Speciallæger på sygehusene:  

25-30 indenfor røntgen, patologi og 

øjensygdomme  

 

• Psykiatrien: ca. 25 speciallæger  

 

• Praksisområdet (alment praktiserende 

læger):  15-20 ledige såkaldte 

”ydernumre” i Sønderjylland og ved 

vestkysten 
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12-06-2014 
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12-06-2014 

• Skole er primær blokering - 

Den internationale skoles 

kvalitet er nærmest vigtigere 

end løn ift. tiltrækning 

• Mange udlændinge er rejst igen 

pga. manglende job til 

ægtefælle: typisk er ægtefællen 

sygeplejerske eller cand. Merc. 

– hvor området ikke kan tilbyde 

jobs 

 

• Hvis ikke kæden hopper af i 

begyndelsen – så i den 

sociale integration – det kan 

tage over et år før man får 

venner 

 

 

• Danfoss skal bruge meget tid 

og energi på at håndtere det 

offentlige ved indrejse 

 

 

• Der er ingen tvivl om, at 

konkurrencen om de 

højtuddannede er 

skærpet betydeligt 

 

• Efterspørgslen på kvalificerede 

overstiger udbuddet i DK 

 

• Det er lettere at tiltrække Spaniere end 

Københavnere 

 

 

• Det tager ca. 50% flere 

ressourcer at ansætte en 

udlænding end en dansker 

 

Barrierer – hvad oplever virksomhederne? 
Syddanske virksomheder peger på barrierer i det offentlige og integrations- 

problemer i forhold til rekruttering af udlændinge 
  

http://www.set-sonderborg.dk/default.asp
http://www.set-sonderborg.dk/default.asp


Barrierer – hvad oplever tilflyttere? 

5 Kilde: Fra efterårets debat i Jyllands-Posten 

Tilflytterne peger på besværlige regler og den danske attitude som det 

 vanskelige ved at arbejde og bo i Danmark  



work-live-stay blev stiftet som den regionale 

aktør, der skal finde løsningerne 

 
 

 

 

 

 

Stiftet 9. november 2012  

 

Mission 
At sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet og 
specialiseret arbejdskraft, således at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed hos 
både offentlige og private virksomheder 

 

Bestyrelsen 
Direktører fra: 

Offshoreenergy.dk, Lodam Electronics, Lego, Ecco, Restaurant Dronning Louise, 
Region Syddanmark, workindenmark, Væksthus Syddanmark samt kommunerne: 
Esbjerg, Sønderborg, Vejle og Faaborg-Midtfyn 

 

Syddansk Universitet og Flensborg’s overborgmester er observatører  

 

Finansiering   
Region Syddanmark finansierer foreningen de første 3 år. Fra januar 2015 indføres 
der medlemskontingent, 25.000 kr. årligt for kommunerne 
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Talent Attraction – 
Southern Denmark 

Øget tiltrækning af 
danske og 

udenlandske 
højtuddannede 
gennem fælles 
markedsføring 

 

Bosætningskoordinator-initiativet 

Udvikling af koncept for modtagelse og fastholdelse 
af tilflyttere med kommunen som omdrejningspunkt  

– hver kommune sin bosætningskoordinator. 

 

At synliggøre 
attraktive 

jobmuligheder og det 
gode liv i 

Syddanmark 

At fjerne barrierer for 
virksomheders  
rekruttering af 

udenlandsk 
arbejdskraft  

At forbedre vilkårene 
for at tilflyttere fra 

ind- og udland falder 
til 

TILTRÆKNING MODTAGELSE FASTHOLDELSE 

Hvordan sikrer vi virksomhederne 

kvalificeret arbejdskraft? 
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Bosætningskoordinatorer 

De højtuddannede udenlandske tilflytteres  

oplevelse af at komme til Danmark i dag 

Ønskescenariet for de højtuddannede  

udenlandske tilflyttere 



Modtagelse: 

Nye modtagelsesopgaver 

• Køreskole 

• Bank 

• Forsikring  

• Boligsøgning 

• Etc. 

 

 

Fastholdelse:  

Nye fastholdelsesopgaver 

• Partnerjob 

• Social Integration 

• Etc. 

 

 

9 

work-live-stay’s ønsker til kommunerne  
En bosætningskoordinator-funktion i hver kommune som løser følgende nye 

opgaver ifm. modtagelse og fastholdelse 

 

Vi foreslår, at kommunerne påtager sig en aktiv og udfarende rolle overfor  

virksomhederne og tilbyder hjælp til at modtage og fastholde nye  

medarbejdere  

 

– så virksomheden og den nyansatte kan koncentrere sig om at arbejde! 
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Bosætningskoordinator-initiativet  
- Status på implementeringen 

● Havde en koordinator før wls blev stiftet i nov ‘12 

● Har udnævnt en koordinator efter wls blev stiftet i nov ‘12 
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Erfaringer fra et par kommuner  

Tønder – har haft en bosætningskoordinator i 5 år 

• 125 henvendelser pr år, støt stigende antal, 75 % 

danskere 

• ca. 20 af de 125 årlige henvendelser fører til tilflytning 

til kommunen  

• Tønder Gymnasium og ECCO er blandt de største 

kunder  

 

Esbjerg fra april 2013 – april 2014    

• 380 personer har gjort brug af ydelser fra 

bosætningsguiden  

• Bolig, social  integration, internationalt community  

og ikke mindst partnerjob   

• 10 ud af 70 har fået job 



 Hvad tilbyder work-live-stay kommunerne? 

 
• Bosætningsportal.dk: Videreudvikler og drifter portalen 

 

• Kompetenceudviklingstilbud til de kommunale bosætningskoordinatorer – konkret 

afholder wls heldagsseminar den 19. juni 

 

• Individuel hjælp til bosætningskoordinatorerne efter behov 

 

• Facilitering af 4 lokale netværk og spredning af viden og erfaringer i tæt 

samarbejde med de fire tovholdere (Esbjerg, Udvikling Fyn, Trekantområdet, 

Sønderborg) 

 

• Udvikling af nye tværgående initiativer indenfor netværkene om modtagelse og 

fastholdelse – konkret ift. partnerjob og social integration 

 

• Rådgivning og vejledning om udvikling af bosætningsstrategier i kommunerne – 

hvis det efterspørges? 

 

• Markedsføringsmaterialer til kommunens og virksomhedernes egen branding 
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Kortsigtede effekter  

• Ansættelse af en bosætningskoordinator giver en enkelhed og 

overskuelighed set fra tilflytterens side 

• Tilflyttere vil opleve en øget imødekommenhed 

• Flere medfølgende ægtefæller kommer i arbejde 

• Øget branding og brug af markedsføringsmaterialer vil skabe synlighed om 

de mange job og give flere ansøgere til de lokale virksomheder 

 

Langsigtede effekter 

• Flere SMV’er ”tør” ansætte udenlandsk arbejdskraft, når kommunen 

hjælper via bosætningskoordinatorer 

• Job til ægtefællen og bedre social integration får dem til at blive længere 

• Flere tilflyttere med høje indtægter til kommunen  

• Bedre mulighed for at tiltrække virksomheder 

 

• Øget vækst og beskæftigelse 
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Effekt og værdi af work-live-stay’s arbejde 



• At sætte talentudfordringen på dagsordenen i Syddanmark 

 

• At skabe samarbejder på tværs af brancher og geografi om at 

udvikle effektfulde løsninger på talentudfordringen 

 

• At varetage Syddanmarks interesser i nationale fora og initiativer for 

at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til Danmark 
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work-live-stay’s rolle  


