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Analysen viser at der er risiko for mangel på arbejdskraft på flere uddannelsesområder inden for 

bygge- og anlægssektoren de kommende år. Baggrunden herfor er bl.a., at tilgangen til de forskellige 

uddannelser inden for byggeri- og anlæg er faldet i de senere år. Det betyder, at det samlede udbud af 

især faglærte inden for bygge- og anlægsområdet vil falde i de kommende år i takt med, at store 

grupper samtidig vil forlade arbejdsmarkedet som følge af alder.  

Generelt om bygge- og anlægsbranchen: 

 Det danske arbejdsmarked har over de seneste 10 år gennemgået en meget markant 

omstilling. Antallet af arbejdspladser er på 10 år blevet reduceret med 53.000 – og ser man 

udelukkende på perioden siden finanskrisens start (2007), er der forsvundet 170.000 private 

arbejdspladser i Danmark. Den bornholmske beskæftigelse er hen over krisen (fra 2007 til 

2012) blevet reduceret med knapt 2.000 jobs, således at der i dag er ca. 17.500 beskæftigede 

på Bornholm.  

 Rent beskæftigelsesmæssigt udgør bygge- og anlægssektoren en af de tunge brancher på 

Bornholm, med en samlet beskæftigelse på ca. 1.200 personer (2012), svarende til 6,9 % af den 

bornholmske beskæftigelse. 

 Cirka 1.400 personer i den bornholmske arbejdsstyrke har en erhvervsfaglig uddannelse inden 

for bygge- og anlægsområdet. Heraf arbejder dog kun 554 personer inden for bygge-

anlægssektoren på Bornholm. Resten er beskæftiget i andre brancher.  

 65 % af de beskæftigede inden for den bornholmske bygge- og anlægssektor har en 

erhvervsfaglig uddannelse og 27 % er ufaglærte. Over en årrække er beskæftigelsen for 

ufaglærte blevet reduceret overalt i samfundet. Denne tendens har også været gældende inden 

for den bornholmske bygge- og anlægsbranche. 

 Sammenlignet med bygge- og anlægsbranchen i det øvrige land beskæftiger de bornholmske 

virksomheder relativt få personer med en videregående uddannelse (7,7% af de beskæftigede i 

bygge- og anlæsgbranchen på Bornholm har en videregående uddannelse, hvor det tilsvarende 

tilsvarende tal for hele landet er 11,3%). Til gengæld er andelen af beskæftigede med en 

erhvervsfaglig uddannelse højere på Bornholm end i det øvrige land. 

Uddannelse på bygge- og anlægsområdet: 

 Tilgangen af unge til bygge- og anlægsuddannelserne har, som for de øvrige erhvervsfaglige 

uddannelser, været faldende gennem en årrække. I 2013 blev der således kun optaget 36 

elever på grundforløbet ”Bygge- og anlæg” mod 90 elever pr. år lige før krisen. 

 Inden for bygge- og anlægsfagene er det kun muligt at blive tømrer på Bornholm. Her er lige nu 

(2013) 28 elever i gang med uddannelsen, hvilket cirka svarer til, at der kan uddannes cirka  9 

tømrere pr. år. 

 Indenfor bygge- og anlægsområdet er der lige nu (2013) følgende elever under uddannelse på 

Bornholm1: 28 tømrerelever, 15 murerelever, 25 elektrikerelever2, 9 VVS-elever, 8 

bygningsmalerelever og 6 struktør/brolæggerelever. Bortset fra tømrereleverne skal de øvrige 

elever tage deres skoleforløb uden for Bornholm. 

                                                           
1 Antal uddannelsesaftaler pr. december 2013 i bornholmske virksomheder 
2 Denne uddannelse hører under uddannelsesgruppen ”Strøm, styring og IT”, men branchemæssigt henregnes de til bygge- og 
anlæg 
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 Antallet af praktikpladser (uddannelsesaftaler) i bygge- og anlægsbranchen på Bornholm er 

halveret siden finanskrisen begyndelse. Antallet af igangværende aftaler er faldet fra 185 i 

december 2007 til 93 i november 2013.  Tilbagegangen (halveringen) i antal 

uddannelsesaftaler har været langt kraftigere end den generelle beskæftigelsestilbagegang 

(hvor beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren er blevet reduceret med 20% fra 2007 til 

2013).  

 En betragtelig del af de beskæftigede med en byggefaglig uddannelse er at finde inden for helt 

andre brancher end bygge- og anlæg. I en situation med lavkonjunktur er dette i en vis 

udstrækning udtryk for, at arbejdsstyrken ”af nød” søger til andre erhverv, men selv under en 

højkonjunktur vil en betragtelig del af de bygningsuddannede være beskæftiget inden for 

andre erhverv. Dette illustrerer samtidigt, hvorfor der også i et fremadrettet perspektiv må 

uddannes flere personer til et givet fagområde end der efterfølgende kan forventes at opnå 

beskæftigelse inden for det pågældende fagområde. 

 

Mangel på kvalificeret arbejdskraft? 

 Cirka 2.000 personer af de beskæftigede på Bornholm er i dag (opgjort 2012) over 60 år, og en 

stor del af disse forventes at forlade arbejdsmarkedet inden for de næste fem år. For de 

bygningsrelevante uddannelser3 er der knapt 200 personer over 60 år, og af disse forventes 

hovedparten at forlade arbejdsmarkedet over de næste fem år. 

 På landsplan forventes beskæftigelsen at blive øget med knapt 26.000 jobs fra 2013 til 2020 

inden for de erhvervsfaglige uddannelser på bygge-anlægsområdet. 

 På Bornholm forventes beskæftigelsen (antallet af jobs) inden for de erhvervsfaglige 

uddannelser på bygge- og anlægsområdet at blive øget med 265 jobs fra 2013 til 2020. 

 En stor del af den ældre del af arbejdsstyrken forventes at gå på pension inden for de næste 

fem år, hvilket resulterer i mangel på arbejdskraft inden for bygge- og anlægsområdet. I 2020 

forventes der således at mangle 255 personer med en erhvervsfaglig uddannelse inden for 

bygge- og anlæg på Bornholm. 

 Blandt de erhvervsfagligt uddannede personer vil der især bliver mangel på tømrere og 

elektrikere. I 2020 forventes der således at mangle op i mod 128 tømrere, 64 elektrikere, 30 

VVS’ere, 24 murere, og 9 inden for det øvrige erhvervsfaglige område4 på Bornholm. 

Bygningsmaler ser som den eneste erhvervsfaglige uddannelse inden for området ud til at 

være i nogenlunde balance. Sådanne flerårige fremskrivninger må selvfølgelig altid tages med 

et gran salt, men tallene siger noget om størrelsesordenen på den forventede ubalance.   

 Ud over mangel på personer med erhvervsfaglige uddannelser inden for bygge- og anlæg 

forventes der generelt at blive mangel på erhvervsfagligt uddannede (herunder bl.a. 

kontoruddannede) samt personer med en videregående uddannelser indenfor byggeri og 

anlæg.  

 Det vil blive vanskeligt at løse problemet med mangel på uddannet arbejdskraft ved øget 

tilflytning/indpendling fra det øvrige land, da manglen på kvalificeret (især faglært) 

arbejdskraft efterhånden forventes at bliver et landsdækkende fænomen. 

                                                           
3 Både faglærte og personer med en videregående bygningsrelevant uddannelse 
4 Øvrige erhvervsfaglige uddannelser omfatter: Glarmester, skorstensfejer, kedelanlægstekniker, tagdækker samt 

kloakmester 
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Erhvervsstruktur inden for bygge- og anlæg: 

 Krisen har været hård ved især de mindre virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren. 

Således er antallet af selvstændige inden for den bornholmske bygge- og anlægsbranche blevet 

reduceret med 22 % i perioden fra 2009 til 2012, og der er i dag 165 selvstændige personligt 

ejede virksomheder inden for branchen på Bornholm. Tilbagegangen i antal selvstændige 

inden for branchen har været stærkere end den generelle tilbagegang i antal selvstændige på 

Bornholm. For alle brancher under ét er antallet af selvstændige på Bornholm reduceret med 8 

% siden 2009.  

 Tømrer-, maler- og murervirksomheder er de tre mest typiske virksomhedstyper inden for 

bygge- og anlægssektoren på Bornholm. 

 Bygge- og anlægsvirksomheder er generelt set små virksomheder. Ofte  

enkeltmandsvirksomheder der kun beskæftiger ejeren selv. 43 % af virksomhederne 

(svarende til 92 virksomheder) har således kun 1 person eller mindre beskæftiget. 

Gennemsnitlig er der 4,6 fuldtidsbeskæftiget pr. bygge- og anlægsvirksomhed på Bornholm. 

Den registerbaserede beskæftigelse (november-beskæftigelsen) svarer til ca. 5,6 beskæftiget 

pr. virksomhed. 

 Det, der karakteriserer Bornholm, er, at de store virksomheder mangler. På landsplan er 

således 21 % af de beskæftigede i branchen ansat i virksomheder med mindst 100 ansatte. På 

Bornholm er der kun en enkelt virksomhed i denne størrelsesorden. 

 Værdiskabelsen pr. beskæftiget i de bornholmske bygge- og anlægsvirksomheder har tidligere 

ligget på niveau med de andre brancher på Bornholm og en smule under niveauet i det øvrige 

land. Siden 2008 er værdiskabelsen imidlertid faldet meget, både i forhold til de andre 

brancher på Bornholm og i forhold til bygge- og anlægsbranchen i det øvrige land. 

 

Generationsskifte: 

 

 45 % af de selvstændige inden for bygge- og anlægssektoren på Bornholm er over 50 år. 

 121 bygge- og anlægsvirksomheder beskæftiger mere end 1 person. Af disse ”større” 

virksomheder vurderes 55 at have en ejer/leder over 50 år. Det er disse 55 virksomheder, der 

som udgangspunkt må forventes at skulle generationsskiftes inden for de næste 10 – 15 år. 

 Vurderingen er, at 45 ud af de 55 virksomheder i målgruppen endnu ikke har konkrete 

generationsskifteplaner.  

 De helt dominerende udfordringer i relation til generationsskifte er dels at finde de personer 

der ønsker og evner at overtage virksomhederne og dels at finansiere selve overdragelsen.   
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Iværksætteri: 

Iværksætteri har stor betydning for dynamikken i erhvervslivet, således også på Bornholm. I 10-

året 2002 – 2011 er der således etableret 1.837 virksomheder på Bornholm, og 1.042 af disse 

virksomheder er stadig fungerende i 2011. Endvidere beskæftiger disse nye virksomheder 3.381 

personer, svarende til 19 % af den samlede bornholmske beskæftigelse. 

 

 På bygge- og anlægsområdet er der i perioden 2002 til 2011 etableret 127 virksomheder, som 

stadig eksisterede i 2011. Disse nye virksomheder beskæftigede 468 personer i 2011, svarende 

til 3,7 beskæftigede pr. virksomhed.  Meget naturligt er de nyetablere virksomheder således 

mindre end den gennemsnitlige virksomhed i branchen. Ikke desto mindre er 23 % af de 

beskæftigede inden for bygge- og anlægsbranchen ansat i nyetablerede virksomheder. 

Nyetablerede virksomheder betyder mere for beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen end i 

de øvrige bornholmske brancher set under ét (hvor 19 % af de beskæftigede arbejder i 

nyetablerede virksomheder).        
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Anbefalinger 

Analysen viser potentiel mangel på arbejdskraft inden for flere faggrupper i løbet af det kommende 

årti. Der kan derfor være grund til at overveje handlemuligheder i forhold til mangel på konkrete typer 

arbejdskraft. Nedenstående skal måske ikke i så høj grad ses som ”anbefalinger”, men mere som en 

gennemgang af måder, hvorpå systemet sandsynligvis vil tilpasse sig en situation med ubalancer på 

arbejdsmarkedet.  

I den udstrækning det har været muligt, er det forsøgt at målrette anbefalingerne til de enkelte aktører 

på området.  I en vis udstrækning har det dog været nødvendigt at arbejde med generelle anbefalinger, 

da disse vedrører flere aktører.  

Den manglende søgning til erhvervsuddannelserne, det høje frafald undervejs i uddannelsen samt 

manglen på praktikpladser udgør en sammenhængende og kompleks problemstilling. Den kommende 

erhvervsskolereform har bl.a. til formål at rette op på nogle af disse problemer, men samtidigt er det 

ikke sandsynligt, at denne reform i sig selv vil løse problemerne. På den ene side har erhvervet 

problemer med at få oprettet et tilstrækkeligt antal praktikpladser, på den anden side har 

erhvervsuddannelsesinstitutionerne problemer med at få et tilstrækkeligt antal fagligt motiverede og 

dygtige elever igennem uddannelsessystemet. Problemstillingen har ikke været i fokus i denne 

undersøgelse, men andre undersøgelser har vist, at erhvervsuddannelserne har problemer med mange 

svage elever og manglende faglig støtte til disse elever. Samtidigt er der en del af de fagligt stærke 

elever, der ikke føler sig tilstrækkelig fagligt udfordret. Endvidere nævnes (manglende) socialt miljø 

på erhvervsuddannelserne som en begrundelse for at fravælge disse uddannelser. 

Erhvervsuddannelsesreformen samt den planlagte (fysiske) etablering af Campus Bornholm 

adresserer i en vis udstrækning disse problemer, men spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt? 

UU-Bornholm informerer om den forventede fremtidige mangel på faglærte. Endvidere er 

brancheorganisationerne, herunder Dansk Byggeri, også aktive og opsøgende i relation til information 

til grundskolerne, men endnu kan der ikke registreres en øget interesse for erhvervsuddannelserne. At 

der kan blive mangel på faglært arbejdskraft er heller ikke ny viden på Bornholm, og i lyset af tidligere 

analyser5 har Dansk Byggeri Bornholm i 2012 og 2013 gennemført en praktikpladskampagne, men 

målt på antal igangværende uddannelsesaftaler har resultatet dog også her hidtil været begrænset.  

Overordnet set har vi store uddannelsesambitioner i Danmark og målsætningen om, at 95 pct. af en 

ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er inden for rækkevidde. Men samtidig er 

målet at en større andel af de unge tager en erhvervsrettet uddannelse, der matcher den fremtidige 

efterspørgsel på faglært arbejdskraft.  Uddannelsesinstitutionerne skal være med til at klæde de unge 

på til at vælge den rette uddannelsesvej, vejledere skal skabe afklaring og virksomhederne skal åbne 

dørene, så de unge får bedre forståelse for, hvad arbejdslivet kan byde på. At gøre de unge 

uddannelsesparate er en opgave, ingen kan løfte alene. Med andre ord; alle skal arbejde sammen og 

dele ansvaret for, at flere unge tager en uddannelse, de kan bruge til noget. 

  

                                                           
5 Bl.a. analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm (CRT, 2011) 
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  Generelle anbefalinger: 

 Antallet af uddannelsesaftaler på bygge- og anlægsområdet på Bornholm er halveret siden 

2007 og er ikke tilstrækkelig til at kunne forsyne erhvervet med kvalificeret arbejdskraft i 

fremtiden. På de største optagelsesområder indgås der årligt følgende antal uddannelsesaftaler 

(i gennemsnit over 3 år): 9 på træfagene, 8 elektrikere, 5 murere og 3 VVS’er. Det årlige optag 

af lærlinge (antallet af indgåede uddannelsesaftaler) bør øges markant. Hvis optaget fortsætter 

på det nuværende niveau kan der allerede i 2020 forventes mangel på faglærte inden for en 

række fagområder. Som minimum bør antallet af årligt indgåede uddannelsesaftaler fordobles. 

På både tømrer- og elektrikerområdet bør optaget nærmere tredobles for at undgå 

arbejdskraftsmangel i 2020  

 Omkring 15 % af de elever, der gennemfører en gymnasial uddannelse, tager efterfølgende en 

erhvervsfaglig uddannelse. Er det muligt i et samarbejde mellem de gymnasiale uddannelser, 

de erhvervsfaglige udannelser og erhvervslivet, at målrette informationsaktiviteter mod de 

studerende, der ikke trives på de gymnasiale uddannelser, således at de på et tidligere 

tidspunkt har mulighed for at overveje et omvalg i retning af de erhvervsfaglige uddannelser? 

Da man på Bornholm har samlet ungdomsuddannelserne under Campus Bornholm, burde 

denne indsats relativt uproblematisk kunne gennemføres. 

 Elever der afslutter en gymnasial uddannelse med en knap så god afgangseksamen vil havde 

begrænsede muligheder for at blive optaget på en videregående uddannelse. Da disse unge har 

en ungdomsuddannelse er de ikke længere målgruppe for UU-indsatsen. Er det muligt, 

eventuelt i et samarbejde mellem brancheorganisationer og Campus Bornholm, at målrette 

informationsaktiviteter mod denne gruppe, for at få dem til at vælge en erhvervsfaglig 

uddannelse? 

 Det er i stor udstrækning de samme virksomheder, der igen og igen har lærlinge. Kan man gøre 

noget for i større udstrækning at trække på den samlede pulje af virksomheder, der allerede i 

dag er godkendt som praktikvirksomheder og kan man gøre noget for at inddrage de 

virksomheder der i dag ikke er godkendt til lærlinge, således at disse virksomheder bliver 

godkendt og kan tage del i opgaven med at oplære de nye generationer?  

 Mere information til de unge om beskæftigelses- og indtjeningsmuligheder ved forskellige 

uddannelser/brancher. Dette gælder ved udskolingen fra folkeskolen samt under 

grungforløbet. Dette kan medvirke til at motivere de unge til at vælge/fastholde en 

erhvervsuddannelse     
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Til virksomhederne: 

Såfremt der, som forventet, opstår mangel på faglært arbejdskraft, kan fokus rettes mod: 

 Rekruttering af byggeuddannede der pt. arbejder i andre brancher. En betydelig andel 

(omkring 50%) af de personer der har en erhvervsfaglig uddannelse inden for bygge- og 

anlæg, arbejder i dag inden for andre brancher på Bornholm. Disse udgør en potentiel og 

veluddannet arbejdskraftreserve for bygge- og anlægsbranchen. 

 Rekruttering af ufaglært arbejdskraft der via tillæring, fx efter gennemførelse af relevante 

kurser kan løse arbejde arbejdsopgaver, som normalt betragtes som faglærte funktioner. Frem 

mod 2020 kan der imidlertid forventes stigende konkurrence, også efter ufaglært arbejdskraft 

og i særlig grad efter ufaglært arbejdskraft, der har gennemført en gymnasial uddannelse 

 Nogle arbejdsgivere kan vælge at rekruttere udenøs arbejdskraft, enten direkte eller ved 

samarbejde med udenøs underleverandører. På grund af den relativt kraftige reduktion i den 

bornholmske arbejdsstyrke vil der sandsynligvis først opstå mangel på arbejdskraft inden for 

den bornholmske bygge- og anlægsbranchen, og senere i den øvrige del af landet. Derfor kan 

tiltrækning af udenøs arbejdskraft i første omgang rettes mod det øvrige land og efterfølgende 

mod det nære udland. Branchen kan eventuelt vælge at samarbejde med Business Center 

Bornholm og Bornholms Regionskommune om fremtidige tilflytterkampagner.  

 

Til erhvervets organisationer6 og de faglige uddannelsesudvalg: 

 Folkeskolereformen opprioriterer udskolingsindsatsen og giver bedre mulighed for 

samarbejde med de omgivende samfund. Herunder lægges der op til udvidet samarbejde med 

erhvervslivet (virksomhedsbesøg, erhvervsorienteret undervisning etc). Dette giver mulighed 

for at målrette nye informationsaktiviteter mod grundskolens afgangselever og 

vejledningssystemet, med det formål at få en større andel af (de skrumpende) 

ungdomsårgange til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse.  

 Erhvervsorganisationen Dansk Byggeri har bl.a. udviklet forskelligt undervisningsmateriale, 

der er målrettet motivationsarbejdet til erhvervsuddannelser i folkeskolen: ”Regn med 

byggeriet” til matematikundervisningen og ”Skolen på byggepladsen” til at afvikle det nemme 

virksomhedsbesøg på en byggeplads. Kendskab til dette materiale skal helt ud på de enkelte 

skoler. 

  

                                                           
6 Bl.a. Dansk Byggeri og TEKNIQ, installatørernes organisation 
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Campus Bornholm: 

 Information til de unge om, hvilke erhvervsuddannelser det er muligt at gennemføre på 

Bornholm, samt oplysninger om hvor det med uddannelsesgaranti er muligt at gennemføre 

erhvervsuddannelser (hvilke fag) uden for Bornholm kan forbedres. Det kræver under alle 

omstændigheder et betydelig personligt engagement fra elevens side at indhente disse 

oplysninger. Som led i Erhvervsuddannelsesreformen er det aftalt at Undervisningsministeriet 

skal tilvejebringe en oversigt over, hvilke muligheder for skolepraktik og uddannelsesskift et 

gennemført grundforløb giver eleven. Det anbefales at denne oversigt hurtigst muligt 

distribueres til UU-vejlederne.  

 Information om mulighed for at få hjælp til bosætning (skolehjem) i forbindelse med 

erhvervsuddannelser (skoleophold) uden for Bornholm kan forbedres. Også her er eleven i vid 

udstrækning henvist til på egen hånd at skulle indhente de nødvendige informationer. 

 Frafaldet på erhvervsuddannelserne ligger i hele landet på et meget højt niveau, og der er brug 

for initiativer, der kan reducere dette frafald. På Bornholm ligger frafaldet på ”Bygge- og 

anlæg”, både under grundforløbet og i overgangen mellem grund- og hovedforløb, på et lidt 

højere niveau end for resten af landet under ét (Bornholm ligger 2 – 5 procentpoint over 

landsniveauet). Det bør undersøges hvad der på Bornholm kan gøres for at reducere dette 

frafald. I den forbindelse kan man skelne til grundforløbet ”Produktion og udvikling” der på 

Bornholm specielt har succes med at bringe eleverne fra afsluttet grundforløb til et påbegyndt 

hovedforløb.   

 Erhvervsuddannelsesreformen indfører adgangsbegrænsning til erhvervsuddannelserne 

forstået på den måde, at det fremover kræves, at eleven har bestået grundskolens 

afgangsprøve i dansk og matematik. Dette vil sandsynligvis øge gennemførelsesandelen en 

smule, men samtidigt reducere optaget og skabe en restgruppe af unge. Analyser7 viser at 

omkring 20% af dem der gennemførte en erhvervsuddannelse i 2011, ikke havde bestået 

adgangsprøverne i dansk og matematik. Alene af den grund kan optaget på de bornholmske 

grundforløb derfor forventes reduceret med omkring 50 personer (7 – 8 personer på bygge- og 

anlæg) med virkning fra 2015. 

 At eleverne har bestået grundskolens afgangseksamen er imidlertid en ganske ringe indikator 

for elevernes evne til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Analyser8 viser således at 45 – 

50% af dem der ikke havde bestået afgangsprøverne i dansk og matematik efterfølgende (7 år 

efter) har gennemført en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelsesreformen åbner op for at 

der lokalt kan eksperimenteres (i 15 udvalgte kommuner) med andre former for selektion. De 

anbefales, at man på Bornholm søger om tilladelse til at eksperimentere med 

optagelsessamtaler eventuelt i kombination med stopprøver efter 1 år, således at der kommer 

mere vægt på engagement og ikke-boglige kompetencer.           

 En gruppe unge vil ikke opfylder Erhvervsuddannelsesreformens nye karakterkrav til 

erhvervsuddannelserne og det er på nuværende tidspunkt (april 2014) uafklaret hvorledes 

denne gruppe skal håndteres i uddannelsessystemet. 

                                                           
7 Hvidtfeldt og Tranæs, 2013: Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne. Rockwool 

Fondens Forskningsenhed, arbejdspapir 29. 
8 Jacobsen, 2013: Karakterkrav på erhvervsskoler reducerer kun frafald marginalt. Kraka-analyse, 

september 2013. 
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 Campus Bornholm er godkendt som praktikpladscenter, på bygge- og anlægsområdet dog kun 

for så vidt angår tømreruddannelsen. Information til virksomhedernes om deres mulighed for 

at have delelærlinge (også uden for tømreruddannelsen) kan tilsyneladende forbedres. Under 

alle omstændigheder er omfanget at delaftaler ganske begrænset.  

 

Jobcentret / UU-vejledningen 

 De unge starter tilsyneladende ofte uafklaret på en erhvervsuddannelse; de mange omvalg 

relativt tidligt i uddannelsesforløbet tyder på en vis usikkerhed. 

Erhvervsuddannelsesreformen lægger imidlertid op til at den individuelle rådgivning skal 

målrettes de ikke uddannelsesparate elever (vurderet til 20% af en årgang), de resterende 

80% af eleverne skal fremover primært vejledes ved brug af digitale midler9. Den lokale UU-

vejledning vil derfor i vid udstrækning være henvist til fremover at benytte kollektive 

foranstaltninger hvis de unges kendskab til erhvervsuddannelserne skal øges. Den 

manglende mulighed for individuelt at vejlede de unge i forbindelse med det komplicerede 

valg af erhvervsuddannelse er ganske problematisk. Det bør undersøges om det, via lokale 

initiativer, er muligt at fastholde en vis udstrækning af individuel vejledning, også overfor 

gruppen af uddannelsesparate elever.  

 Indsatsen for at opkvalificere ufaglærte inden for bygge- og anlægsområdet kan øges. 

Tidligere analyser har indikeret, at der kan forventes mangel på (ufaglærte) med specifik 

viden om betonkonstruktion samt maskinførere af forskellig slags. Det anbefales 

indledningsvist at tage kontakt med de bornholmske bygge- og anlægsvirksomheder for at 

afdække konkrete behov.  

  

                                                           
9 Bl.a. Uddannelsesguiden www.ug.dk og eVejledningen 
 http://www.ug.dk/eVejledning/Om%20eVejledning.aspx 

 

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/eVejledning/Om%20eVejledning.aspx
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Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen: 

 I samarbejde med virksomhederne kan der gennemføres kampagner med henblik på at 

tiltrække medarbejdere med enten en videregående eller en erhvervsfaglig uddannelse inden 

for bygge- og anlægsområdet. Sådanne kampagner kan være rettet både mod det øvrige land 

eller det nære udland. 

 En relativ stor del af virksomhedsejere over 50 år er uafklarede med hensyn til 

tilrettelæggelse af det fremtidige generationsskifte.  

 55 virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren har mere end 1 beskæftiget og en 

ejer/leder over 50 år. En eventuel generationsskifterådgivning kan målrettes denne gruppe 

af virksomheder. 

 De nuværende virksomhedsejerne opfatter kontakt til eventuelt nye ejere (hvem er 

interesseret i at overtage en virksomhed?) samt finansiering af selve 

virksomhedsoverdragelsen, som de to væsentligste udfordringer i forbindelse med 

generationsskifte.  

 Et eventuelt initiativ fra Business Center Bornholm eller Væksthus Hovedstaden, gerne i 

samarbejde med brancheorganisationerne, kunne derfor tage udgangspunkt i en 

kursusrække for unge håndværkere med interesse for selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Kurset skal sikre at deltagerne klædes på til at drive en sund forretning og opnå kompetencer 

inden for vigtige områder som jura, kundepleje, bank, forsikring og regnskab.  Samtidig skal 

det være denne ”pulje” af engagerede kompetente håndværkere der skal være 

udgangspunktet for den efterfølgende kontakt/dialog med eksisterende virksomheder 

omkring virksomhedsoverdragelse. Kontakten til de potentielle virksomhedsejere kan 

fastholdes i en form for netværk, dels med henblik på gensidig sparring i gruppen og dels for 

at sikre at gruppen udgøre en aktiv og opdateret – og dermed interessant - pulje af 

potentielle virksomhedskøbere. 

 


