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MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT - NU OG I FREMTIDEN
Der er godt gang i debatten om mangel på arbejdskraft og de udfordringer, især
Bornholm og andre perifære områder står over for. Men hvad er egentlig op og
ned i debatten? Og hvor galt står det i grunden til?
Hos CRT forsker vi også i arbejdsmarked og uddannelse, og vi benytter blandt
andet vores samfundsøkonomiske model SAM/K-LINE® til at komme med vores
bud på den forventede udvikling på de regionale arbejdsmarkeder.
Vi synes, det er vigtigt at have et bud på, hvordan fremtiden kan udvikle sig.
Hvordan ser det ud, hvis vi ikke gør noget? På den måde får vi et indtryk af, hvor
presserende udfordringerne er, og vi får et redskab til at prioritere den fremtidige
arbejdsmarkeds- og uddannelsesindsats.
Uanset om du arbejder med arbejdsmarked eller uddannelse på Bornholm, eller
blot er nysgerrig efter at vide mere om, hvordan situationen ser ud, og hvad vi
kan forvente, så kom og blive klogere på CRT’s næste Videnscafe. Det er gratis at
være med, men vi har begrænset antal pladser, så skynd dig at melde dig til.
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VELKOMMEN OG INTRODUKTION TIL VIDENSCAFÉEN
Seniorforsker Jesper Manniche byder velkommen og indleder oplægsrækken med
at give os et indblik i aktuelle tendenser i Danmarks demografiske udvikling og
arbejdsmarked.
Hvordan udvikler udbuddet af og efterspørgslen efter forskellige typer af
arbejdskraft sig i disse år? Og hvordan ser det ud på landet og i byerne?
Hvilke typer af arbejdskraft kan vi forvente, der bliver mangel på fremover, og
hvilke typer arbejdskraft forventer vi et overskud af?
Chefkonsulent Anders Hedetoft tager de bornholmske
briller på og viser os, hvordan udviklingen i
beskæftigelse og arbejdsstyrke har været på Bornholm
de seneste år. Kort sagt: Hvad ved vi?
Dernæst er det på med fremtidsbrillerne, hvor Anders
præsenterer CRT’s beregninger af den fremtidige
udvikling. Hvad tror vi? Og hvilke forudsætninger ligger
til grund for denne tro?
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I det sidste oplæg stiller Allan Westh skarpt på arbejdsmarkedsindsatsen på
Bornholm: Hvad gør vi i dag, og hvad bør vi gøre mere af for at tage hånd om
de udfordringer, der allerede eksisterer samt de udfordringer, der former sig i
horisonten?
Hvem har egentlig ansvaret for at løse udfordringerne? Er det kommunen? Er det
virksomhederne? Hvad mener du?
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