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Erhvervsrådet i 
Kalundborg har 
lagt sig i selen for 
at stille skarpt på 
udfordringerne.

Der er brug for faglært arbejds-
kraft. Hårdt brug for faglært ar-
bejdskraft.

Udfordringen er stor mange 
steder. Derfor gøres der nu en 
kraftig indsats for at klarlægge, 
hvordan man bedst løser den.

I Kalundborg er Kalundborgeg-
nens Erhvervsråd i front. Dels som 
aktør i en stor undersøgelse af 
behovet for faglært arbejdskraft, 
dels for at få idéer frem til, hvor-
dan det bedst kan lade sig gøre at 
skaffe flere faglærte.

Erhvervsrådet har mest fokus 
på lokale behov i byen og på 
egnen, men undersøgelsen tager 
også sigte på, at der kan drages 

nytte af den på landsplan.
I sommer blev der i Kalund-

borg-Hallerne holdt kickoff-møde 
med fokus på problematikken. 
Erhvervsrådet havde inviteret Trine 
Sick - kendt fra tv - til at være mo-
derator. Hun var også medspiller i 
tilrettelæggelsen af konceptet for 
dagen. 

Deltagerne kom fra kommu-

nen, mange virksomheder og fra 
uddannelsesinstitutionerne. Der 
var i alt godt 60 med til mødet. 
Det blev en travl dag og en udbyt-
terig dag.

Mange idéer
Erhvervsrådet havde forberedt 
flere workshops med deltagerne 
inddelt i otte grupper. Gruppernes 

deltagere blev bedt om at komme 
med idéer til, hvordan det kan 
lade at anspore flere til at blive 
faglærte i Danmark.  

Der blev snakket, drøftet og 
samarbejdet om at nå frem til 
forslag, der kan føres ud i livet. 
I løbet af dagen blev fostret og 
fremsat en lang række idéer. 

Der blev arbejdet ivrigt, no-
teret lige så ivrigt og i det hele 
taget gået til opgaven med stor 
entusiasme. Her i efteråret vil er-
hvervsrådet arbejde videre med 
de mange idé-input, så ønsket om 
flere faglærte forhåbentlig kan 
imødekommes.

Panelet på kickoff-dagen be-
stod af: Kalundborg-borgmester 
Martin Damm, regionsrådsmed-
lem Susanne Lundvald, Steffen 
Lund, EUC Nordvestsjælland, Niels 
Jørgensen, Multi-Tech, Gordon 
Ørskou Madsen, Danmarks Lærer-
forening, Morten Smistrup, LO og 
Louise Pihl, Dansk Byggeri.

I aktion for at skaffe faglært arbejdskraft
Fra kickoff-dagen med Trine Sick som moderator.


