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Resumé 

Kvalificeret faglært arbejdskraft er og bliver i stigende grad et afgørende parameter for at sikre 
fortsat vækst på Bornholm, såvel som i resten af landet. Antallet af faglærte er faldende, og 
efterspørgslen efter kvalificeret faglært arbejdskraft vil stige markant i de kommende år. Til 
trods for at Bornholm allerede nu lever op til regeringens 2025-målsætning om at 30 % af de 
unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, så er dette ikke til-
strækkelig til at sikre behovet for kvalificeret faglært arbejdskraft. Der er behov for at endnu 
flere unge tager en erhvervsuddannelse – til at understøtte dette er der opstillet en række 
konkrete tiltag. 
Med afsæt i kommunalbestyrelsens drøftelse af emnet den 27. april 2017 har Erhvervs- og Be-
skæftigelsesudvalget inviteret Børne- og Skoleudvalget til en temadrøftelse af det videre ar-
bejde med emnet. 

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, 
• at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på baggrund af temadrøftelse med Børne- og 

Skoleudvalget drøfter det videre arbejde 
 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2017: 

Drøftet, der videregives input fra drøftelse med Børne- og Skoleudvalget til § 17 stk. 4 uddan-
nelsesudvalget, herunder forslag om udarbejdelse af en handlingsplan. 

 
Kommunaldirektøren indstiller, 

a) at Børne- og Skoleudvalget drøfter § 17 stk. 4 udvalgets handleplan 

b) at udvalget drøfter hvorvidt det anbefales at handlingsplanen tages med i forhandlingerne omkring 

budget 2018. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 29. august 2017: 
Ad a) Drøftet. 
Ad b) Handleplanen oversendes til forhandlingerne omkring budget 2018. 

 
Kommunaldirektøren indstiller, 

a) at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter § 17 stk. 4 udvalgets handleplan 

b) at udvalget drøfter hvorvidt det anbefales at handlingsplanen tages med i forhandlingerne omkring 

budget 2018. 

 



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30. august 2017: 
 

Sagsfremstilling 

Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har hver især på deres 
aprilmøder drøftet ”flere unge i erhvervsuddannelser på Bornholm” med afsæt i KKR-
hovedstadens rammepapir. Denne sagsfremstilling tager afsæt i udvalgenes og kommunalbe-
styrelsens indledende drøftelser, hvor fokus var på at sikre et tilstrækkeligt udbud af faglærte i 
fremtiden.  
 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har inviteret Børne- og Skoleudvalget til en fælles tema-
drøftelse den 3. maj 2017 med henblik på at tilkendegive de politiske ønsker til det videre ar-
bejde.  
 
Kvalificeret arbejdskraft er og bliver i stigende grad et afgørende parameter for at sikre fortsat 
vækst - på Bornholm, såvel som i resten af landet. Antallet af faglærte er faldende, og efter-
spørgslen efter kvalificeret arbejdskraft vil stige markant i de kommende år. CRT’s fremskriv-
ning viser, at der i 2025 vil mangle omkring 425 faglærte på Bornholm og tilsvarende vil der 
mangle godt 270 med en videregående uddannelse. 
 
På Bornholm er der 117 unge der i 20171 har søgt ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 
10. klasse, svarende til 31,3 %. Regeringens målsætning er, at 30 % i 2025 vælger en er-
hvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. På Bornholm opfyldes således regeringens 
2025-mål allerede på nuværende tidspunkt, men selv en fastholdelse af den nuværende høje 
andel vil betyde at et lavere antal unge vælger en erhvervsuddannelse i år 2025 (fra 117 til 
115), hvilket skyldes den demografiske udvikling.  
 
I 2025 forventes det at omkring 371 unge forlader grundskolen for forhåbentlig alle at starte 
en uddannelse.  CRT’s fremskrivning viser, at der på dette tidspunkt mangle 425 faglærte på 
Bornholm. Sat på spidsen vil det med andre ord sige, at selv hvis det utænkelige skete, at alle 
der forlader grundskolen ensidigt vælger en erhvervsuddannelse, så vil der fortsat være et un-
derskud på 54 unge. Det er sat på spidsen da, de unge der forlader grundskolen naturligvis ik-
ke kan ”tælle” med som faglærte, når de lige har forladt grundskolen – ligesom det både er 
utænkeligt og uønsket at alle skulle vælge at påbegynde en erhvervsuddannelse, da dette blot 
vil flytte problemet. Men det sætter fokus på alvoren i situationen. 
 
Tabel 1: Fremskrivning (Bornholm) 

Årstal Antal 25% 30% 31% 31,3%* 32% 33% 34% 35% 40%

2018 398 99 119 123 123 127 131 135 139 159

2019 421 105 126 130 130 135 139 143 147 168

2020** 408 102 122 126 126 131 135 139 143 163

2021 414 103 124 128 128 132 136 141 145 165

2022 402 100 121 125 125 129 133 137 141 161

2023 415 104 124 129 129 133 137 141 145 166

2024 431 108 129 134 134 138 142 147 151 173

2025** 371 93 111 115 115 119 122 126 130 148

Forlader grundskolen Andel/antal der søger ind på en erhvervsuddannelse

 
Kilde: BRK-prognose og egne beregninger 
*) Niveauet på Bornholm i 2017. 
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**)Regeringens mål i 2020 og 2025 er henholdsvis 25 % og 30 % der forlader enten 9. eller 
10. klasse påbegynder en erhvervsuddannelse. 
 
Med et forventet ”underskud” af personer med en erhvervsfaglig uddannelse på 425 i år 2025, 
så er der behov for stigning i antal unge der påbegynder og gennemfører en erhvervsuddan-
nelse. Skal det ske, er det nødvendigt med et lokalt mål der er højere end 32 % der i 2025 vil 
svarer antalsmæssigt til 119 unge (117 i 2017) jf. ovenstående tabel. 

• Et lokalt mål om, at 33 % (i år 2025) der forlader 9. eller 10. klasse påbegynder 
en erhvervsuddannelse, svarer antalsmæssigt til 122 unge (+5 ift. 2017). 

• Et lokalt mål om, at 34 % (i år 2025) der forlader 9. eller 10. klasse påbegynder 
en erhvervsuddannelse, svarer antalsmæssigt til 126 unge (+9 ift. 2017). 

• Et lokalt mål om, at 35 % (i år 2025) der forlader 9. eller 10. klasse påbegynder 
en erhvervsuddannelse, svarer antalsmæssigt til 130 unge (+13 ift. 2017). 

• Et lokalt mål om, at 40 % (i år 2025) der forlader 9. eller 10. klasse påbegynder 
en erhvervsuddannelse, svarer antalsmæssigt til 148 unge (+31 ift. 2017). 

Det skal pointeres, at regeringens 2025-mål om 30 % er ambitiøst og for mange kommuner 
uopnåeligt. Men på Bornholm er behovet meget større end det der kan realiseres, med både 
40 %, 50 %, 60 % eller for den sags skyld 100 %.   
 
Der indstilles, at der vedtages et lokalt 2025-mål for Bornholm, om at 40 % vælger en er-
hvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. 
 
Det er et endog meget ambitiøst mål, at 40 % vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. 
og 10. klasse og successen vil afhænge af, at der igangsættes en række understøttende initia-
tiver. 

Styrket uddannelsesindsats gennem sammentænkt indsats 

På det videregående uddannelsesområde på Bornholm har der i gennem de seneste år været 
igangsat en række initiativer, herunder etableret flere nye uddannelser på øen. Resultaterne 
kan tilskrives, at der har været midler til at gennemføre indsatser på området. Midlerne til ind-
satsen på det videregående område er finansieret med midler fra det tidligere Bornholms Aka-
demi, der udelukkende må finde anvendelse inden for netop det videregående uddannelsesom-
råde. Hele erhvervs- og ungdomsuddannelsesområdet, kan forventeligt ligeledes styrkes, hvis 
der blev afsat midler til området.  
 
Der er behov for, at der fremadrettet gennemføres en helhedsorienteret indsats der dækker 
hele uddannelsesområdet (efter grundskolen). Der er et uudnyttet potentiale på uddannelses-
området, der først kan udnyttes hvis der bliver mulighed for at sammentænke og koordinere 
indsatserne på hele uddannelsesområdet, herunder ungdoms- og erhvervsuddannelser og de 
videregående uddannelser.  
 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børn og Skoleudvalget har tidligere drøftet behovet 
for en styrkelse af indsatsen på erhvervs- og ungdomsuddannelserne ligesom på det videregå-
ende uddannelsesområde.  
 
Der indstilles, at der i budget 2018 og frem afsættes midler til en samlet, sammentænkt og 
koordinerende uddannelsesindsats i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. 

Bedre karrierevejledning i grundskolen 

To større undersøgelser viser, at de unge har størst kendskab til de gymnasiale uddannelser 
og mindst til erhvervsuddannelserne – et kendskab og en viden, der grundlægges i grundsko-
len. Samtidigt viser undersøgelserne, at lærerne i grundskolen i høj grad forbereder eleverne 



til at starte på en almengymnasial ungdomsuddannelse, mens kun en meget lille andel vurde-
rer, at de forbereder eleverne til de erhvervsrettede uddannelser. Dette skyldes at lærerne har 
et stort kendskab til de gymnasiale ungdomsuddannelser, mens de kun i begrænset omfang 
har viden om og kendskab til erhvervsuddannelserne. Konsekvensen er at eleverne oplever at 
lærerne bruger mere tid på at italesætte kravene på de gymnasiale ungdomsuddannelser end 
til de erhvervsrettede, hvilket efterlader eleverne med et indtryk af, at faglighed og studie-
kompetencer er mindre væsentlige på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser – og dermed 
implicit italesætter de gymnasiale ungdomsuddannelser som mere attraktive (Uddrag fra Cen-
ter for Ungdomsforskning (2015) og EVA (2015)). 
 
Erhvervsuddannelsesreformen, bygger videre på tankerne bag folkeskolereformen, er trådt i 
kraft efter at ovennævnte undersøgelser lå færdige. Reformen har medført at UU’s vejled-
ningsindsats på individuelt og/eller gruppeniveau er målrettet de ikke-uddannelsesparate ele-
ver (20-40 % af en årgang), mens de uddannelsesparate og deres forældre herefter er henvist 
til uddannelsesvejledning på kollektivt niveau (typisk for hele årgange og/eller hele klasser) 
samt e-vejledning.  
 
Resultaterne af undersøgelserne viser en skævvredet forståelsesramme blandt de unge, der 
vægter de gymnasiale ungdomsuddannelser på bekostning af erhvervsuddannelserne. Der kan 
tænkes mange årsager til dette, men samlet set taler det for, at grundskolens elever fremad-
rette skal udfordres i forhold til deres uddannelsesvalg, f.eks. ved at flere unge tilbydes en 
professionel og institutionsuafhængig karrievejledning. Det er vurderingen at der kan skabes 
gode effekter ved at etablere et tæt samarbejde mellem skolerne og UU, der sammen gen-
nemfører og afprøver tiltag, hvor fokus er rettet mod at skabe kobling mellem undervisning og 
betydningen af at træffe valg, herunder valg af ungdomsuddannelse.  
 
Erhvervsuddannelsesreformen angav samtidig et krav om en større sammenhæng mellem den 
kollektive vejledning og faget Uddannelse og Job. Netop denne sidste del af reformen, er der 
behov for at finde nye veje til at gennemfører på en måde der tager afsæt i lokale udfordringer 
og muligheder. 
 
Det anbefales, at der i en forsøgsperiode på fem år gennemføres et samarbejdsprojekt mellem 
UU og grundskolerne, der skal understøtte en proces for den enkelte elev i forhold til at blive i 
stand til at træffe mere reflekterede og bevidste valg, herunder valg af ungdomsuddannelse. 
Det er afgørende at denne proces foretages på en uvildig, neutral og professionel måde såle-
des at dette kan bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 
10. klasse.  
 
Der indstilles, at der i budget 2018 og de efterfølgende fire år afsættes midler til vejledingspro-
jektet, der gennemføres i et samarbejde mellem UU og grundskolerne. Projektet indebærer 
bl.a. tilkøb af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) til varetagelsen af Uddannelse og Job 
undervisningen i grundskolen, hvorved der kan skabes en større kobling mellem den under-
støttende undervisning og vejledningsindsatsen, som forudsat i erhvervsuddannelsesreformen 
fra 2015. Indsatsen vil endvidere bidrage til et tættere samarbejde mellem UU og skolens læ-
rere og ledere, der vil kunne skabe et fagligt løft af såvel Uddannelse og Job undervisningen 
som de fag-faglige fag – og dermed styrke vejledningsindsatsen for alle elever uanset uddan-
nelsesparathed. 

Fastholdelse i uddannelse evt. via efterværnsmentor 

Som det fremgår, er det afgørende at der kommer flere unge i erhvervsuddannelserne, men 
det er mindst lige så afgørende at de gennemfører uddannelsen. UU støtter i dag udsatte unge 
med overgangsmentor ved overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, men den-
ne støtte er begrænset. En mulighed for at følge denne gruppe af udsatte unge i længere tid 
(”efterværnsstøtte”) vil have en gavnlig effekt på fastholdelsen af de unge i ungdomsuddan-
nelserne.   



 
Indsatsen skal gennemføres i et forpligtigende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og 
virksomheder, således at der er fokus på, at de unge rent faktisk gennemfører den ungdoms-
uddannelse, som de har valgt – også selvom, den unge f.eks. har gennemført et grundforløb 
og er overgået til hovedforløb og dermed er i lærlingeforhold. Indsatsen skal givet heraf forsø-
ges finansieret i et fællesskab mellem Regionskommunen og ungdomsuddannelserne.  
 
Der indstilles, at Regionskommunen på budget 2018 afsætter midler til kommunens andel af 
indsatsen, hvormed der ansættes en ”efterværnsmentor” (i UU/Ungeporten), der først slipper 
den unge, når ungdomsuddannelsen er gennemført. De unge, der evt. vil skulle bevilges en 
sådan mentorstøtte, vil blive udvalgt i samarbejde mellem UU, grundskolen og ungdomsud-
dannelserne. 

Praktikpladser - i et uddannelsesbevarende perspektiv 

Tilgængeligheden af uddannelser og praktikpladser er i væsentlig grad afgørende for, at det 
kan lykkes, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.  
 
En opgørelse pr. 7. april 2017 viser, at der i Regionskommune er ansat 151 elever jf. neden-
stående tabel. De tre sidstnævnte uddannelser er omfattet af regional dimensionering og ud-
gør knap 80 % af praktikpladserne. Mens der samlet er 12 elever, svarende til godt 7 %, inden 
for de tre uddannelsesområder; håndværkere; kontorelever; og ernæringsassistenter.  
 
Tabel 1: Praktikpladser i BRK 

Antal Andel Uddannelse

19 13% Erhvervsgrunduddannelse elever (EGU)

5 3% Håndværkerelever

2 1% Ernæringsassistentelever

5 3% Kontorelever

27 18% PAU-elever

46 30% Social- og sundhedsassistentelever

47 31% Social- og sundhedshjælperelever

151 100% Samlet 

Praktikpladser i BRK (EGU & EUD)

 
Kilde: Data fra Løn og Personale 
 

I februar 2017 godkendte kommunalbestyrelsen et uddannelsesbevarende tiltag ift. PAU-
uddannelsen, da kommunalbestyrelsen besluttede at øge (den nationalt nedsatte) dimensione-
ring, for derved at kunne fastholde PAU-uddannelsen på Bornholm. Overordnet set er der dog 
tale om en reducering af PAU-elever i Regionskommunen.  
Med udsigt til stigende efterspørgsel efter kvalificeret faglært arbejdskraft, så vil en tilsvarende 
uddannelsesbevarende tilgang på andre uddannelsesområder være hensigtsmæssig, med hen-
blik på at sikre dels kvalificeret arbejdskraft og dels at uddannelserne bevares på Bornholm. 
Udbuddet af uddannelser på Bornholm er afgørende for at kunne udnytte øens vækstpotentia-
le. 
 
Regionskommunen er en stor samfundsudviklende aktør på Bornholm, hvormed det vil være 
naturligt, at netop Regionskommunen går forrest. Og som sådan, tager en afgørende andel af 
de elevpladser, der er nødvendige for at opretholde uddannelserne på øen og derigennem sikre 
kvalificeret arbejdskraft. Regionskommunen vil fremadrettet mangle kvalificeret arbejdskraft 
på alle områder, hvorfor der er behov for både at øge antallet af elever og gøre det i et uddan-
nelsesbevarende perspektiv.  
 
I Regionskommunen svarer antallet af elever til 4,3 % af samtlige ansatte. Det er en mulighed 
at opstille et mål for hvor stor en andel elever Regionskommunen skal have ansat. Et mål på fx 



5 % svarer i 2017 til 174 elever, hvilket er 23 flere elever end i dag2. Det vil have en afgøren-
de uddannelsesbevarende effekt at fokusere en del af disse elevpladser inden for offentlig ad-
ministration (kontorelever), ernæringsassistenter og kokke-elever. 
 
De økonomiske konsekvenser vil, ud fra en gennemsnitspris svarer til en merudgift på ca. 
3.880.000 kr./årligt (gennemsnitsprisen (netto) for en elev er ca. 168.800 kr./årligt).  
  
Det vil være administrationens anbefaling, at der indledes et samarbejde med de øvrige offent-
lige institutioner på øen, med henblik på at indgå et partnerskab der skal sikre oprettelse af 
praktikpladser og fastholdelse af uddannelser på Bornholm. Det vil være afgørende, at der i 
partnerskabet sikres en tæt dialog Campus Bornholm. 

Projekt flere praktikpladser 

Valget af en erhvervsuddannelse - er det svære valg! Heri ligger, at der med mere end 100 ve-
je igennem erhvervsuddannelserne, hvilket er yderst vanskeligt at overskue, for de unge (og 
såvel for forældrene) når der skal træffes et uddannelsesvalg. Dertil kommer usikkerheden 
om, hvorvidt det overhovedet er muligt at få en praktikplads. En usikkerhed der kan være ud-
slagsgivende. 
 
En praktikplads-garanti vil antageligt skabe et helt nyt fundament for valget af en erhvervsud-
dannelse. BusinessCenter Bornholm har, taget initiativ til projektet Flere praktikpladser i sam-
arbejde med erhvervslivet, Regionskommunen og Campus Bornholm. Projektet har bl.a. til 
formål at udvikle en særlig Bornholmermodel, hvor praktikplads-garantier indgår som et tiltag. 
Det anbefales, at projektet følges tæt med henblik på evt. at igangsætte understøttende tiltag. 

Økonomiske konsekvenser 

- 

Supplerende sagsfremstilling og/eller 
Administrativ tilføjelse 

Den 14. august 2017: 

 

Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet forslag til Flere 
unge i erhvervsuddannelser på Bornholm. Input fra udvalgenes drøftelser er videresendt til § 
17, stk. 4 uddannelsesudvalget, med forslag om udarbejdelse af handlingsplan. 

§ 17, stk. 4 Uddannelsesudvalget har udarbejdet en handlingsplan som er vedlagt. Handlings-
planen er opdelt i tre afsnit, hvor sidste afsnit indeholder konkrete forslag til indsatser, der 
vurdereres at kunne skabe flere unge i erhvervsuddannelser på Bornholm, som udvalget evt. 
kan lade indgå i forhandlingerne omkring budget 2018.  

 

                                           
2
 Ønskes der en elev-andel på fx 5 % i Regionskommunen, skal det bemærkes, at antallet af PAU-elever falder efter 2018, 

hvilket i så fald nødvendiggør yderligere elevpladser inden for andre områder. Økonomisk antages dette at være udgifts-

neutral sammenholdt med 2017 og 2018, hvor udgiften allerede er eksisterende.   


