
Beslutningssag: Kompetent arbejdskraft gennem et løft af 
erhvervsuddannelserne 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Vækst i hovedstadsregionen fordrer, at medarbejderne har de kompetencer, som virksomhederne har brug for. I den 
kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er det derfor et centralt indstsområde at sikre en 
kompetent arbejdsstyrke. Initiativet "Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020" udgør et væsentligt 
bidrag til indsatsen. Kvalitetsløftprogrammet benævnes fremadrettet Faglært til Vækst, hvorfor denne benævnelse af 
programmet også er benyttet her. 
  
Erhvervs- og vækstudvalget drøftede den 5. maj 2015 de centrale udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet og 
satte retning for administrationens videre arbejde med kvalitetsløftprogrammet. Den 24. juni 2015 drøftede udvalget 
administrationens udspil til beskrivelse af programmets mål, rammer og indsatsområder. Vækstforum Hovedstaden 
drøftede den 24. august 2015 perspektiverne ved et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne og udtrykte stor 
opbakning til administrationens forslag til kvalitetsløftprogram. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet 
anbefaler: 
  
at administrationen arbejder videre med kvalitetsløftprogrammet, Faglært til Vækst, for erhvervsuddannelserne 
inden for de beskrevne rammer. 

SAGSFREMSTILLING 

Mangel på faglært arbejdskraft 
Manglen på faglært arbejdskraft skaber allerede nu flaskehalse på arbejdsmarkedet og er med til at bremse den 
spirende vækst og jobskabelse i virksomhederne. I hovedstadsregionen forventes det, at der i 2020 vil mangle ca. 
8.000 faglærte, især inden for handel og kontor samt jern og metal. Allerede i årene 2016-18 vil de store 
anlægsbyggerier i regionen øge efterspørgslen på faglært arbejdskraft. 
  
Endelig er hovedstadsregionen aktuelt udfordret ved, at ca. 30.000 unge mellem 15 og 30 år hverken er i 
uddannelse eller job. 
  
I lyset af manglen på faglært arbejdskraft, vælger for få unge en erhvervsuddannelse. 14 % af regionens unge vælger 
en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse (19 % på landsplan), mens mange unge fravælger 
erhvervsuddannelserne på grund af dårligt ry og mangel på praktikpladser. 
  
Faglært til Vækst, et ambitiøst kvalitetsløftprogram for flere og dygtigere faglærte  
I den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er det derfor besluttet at udvikle et 
kvalitetsløftprogram, Faglært til Vækst, der skal føre til, at der uddannes flere og dygtigere faglærte, der kan bidrage 
til vækst og udvikling i hovedstadsregionen. 
  
Med Faglært til Vækst vil Region Hovedstaden binde sig op på de nationale målsætninger om, at 25 % af en 
ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, og at 60 % fuldfører den uddannelse, 
de er startet på. 
  
Faglært til Vækst vil bygge videre på de gode resultater fra bla. Next EUD, Copenhagen Skills og Den regionale 
Praktikpladsenhed. Disse indsatser har bidraget til bedre uddannelsesmiljøer, øget kendskab og parathed til 
erhvervsuddannelserne og flere praktikpladser. 
  



Etablering af strategisk rundbord - et politisk partnerskab 
Mange aktører arbejder for at sikre flere og dygtigere faglærte (skoler, kommuner, jobcentre, arbejdsmarkedets 
parter mfl.). Det er dog administrationens vurdering, at der er behov for en samlende aktør, som kan sikre fælles 
retning for og sammenhæng mellem de mange indsatser. 
  
Region Hovedstaden vil proaktivt tage dette ansvar og samle de centrale aktører om nytænkende og bæredygtige 
løsninger på de regionale udfordringer i forhold til manglen på faglært arbejdskraft. Der etableres derfor et 
partnerskab i form af et strategisk rundbord. 
  
Formålet med rundbordetsdrøftelserne er at sikre bred opbakning til det fælles mål om flere og dygtigere faglærte, 
der kan bidrage til vækst i hovedstadsregionen. Resultatet af rundbordsdrøftelserne vil være en fælles vision, 
målsætninger og eksekveringsplan for kvalitetsløftprogrammet Faglært til Vækst. Det er et succeskriterium, at 
Faglært til Vækst kommer til at præge den uddannelsespolitiske dagsorden. 
  
Rundbordet sammensættes af centrale beslutningstagere, der som helhed repræsenterer erhvervsskoler, elever, 
virksomheder, kommuner, arbejdsmarkedets parter og videregående uddannelser. Deltagerne vil blive personligt 
inviterede til at deltage i rundbordet og skal kunne bidrage aktivt til både udvikling, kvalificering og implementering af 
programmet. Regionsrådsformanden leder rundbordsdrøftelserne. 
  
Region Hovedstadens indspil til rundbordets drøftelser 
Faglært til Vækst vil sætte rammen for en ambitiøs og samlet indsats. Administrationen har foreslået, at initiativerne i 
kvalitetsløftprogrammet gennemføres inden for nedenstående fire spor. 

l Bedre overgange mellem uddannelser fra grundskole til erhvervsuddannelse og fra erhvervsuddannelse til 
videregående uddannelse 

l Bedre udbud af erhvervsuddannelser og et styrket ungdomsuddannelsesmiljø 

l En regional praktikpladsgaranti 

l Kvalificeret arbejdskraft målrettet erhvervslivets behov 

Erhvervs- og vækstudvalget og Vækstforum har tidligere tilsluttet sig, at initiativerne målrettes inden for disse spor. 
De fire spor vil således udgøre Region Hovedstadens indspil til rundbordsdrøftelserne. 
  
Proces frem til igangsætning af Faglært til Vækst 
I efterår 2015 nedsættes rundbordet, og første møde afholdes sidst på året. Yderligere to eller tre møder 
gennemføres første halvår 2016. Forslag til fælles vision og eksekveringsplan for kvalitetsløftprogrammet vil 
foreligge før sommeren 2016.  
  
I efteråret 2016 planlægges og organiseres den konkrete udmøntning af Faglært til Vækst med start den 1. januar 
2017. De konkrete initiativer og projekter udføres af skoler, offentlige institutioner, interesseorganisationer med flere.
  
Administrationen har afgivet budgetforslag for 2016 vedr. finansiering af startfasen på kvalitetsløftprogrammet på 6 
millioner kr. Budgetforslaget omfatter ud over rundbordet og indledende analysearbejde også videreførelsen af 
Copenhagen Skills, der har opnået bred opbakning blandt kommuner og erhvervsskoler. 
  
Ved budgetprocessen for 2017 kvalificerer administrationen rundbordets eksekveringsplan og afgiver et større 
budgetforslag for 2017 med henblik på implementering af det ambitiøse program. 
  
I forbindelse med implementeringen af den kommende ReVUS har Region Hovedstaden sammen med de 29 
kommuner udvalgt ti indsatsområder. To af disse omhandler erhvervsuddannelserne og understøtter 
kvalitetsløftprogrammet. Disse finansieres med midler afsat til ReVUS-processen. 
  
Navngivning af kvalitetsløftprogrammet 



Der er fra flere sider udtrykt forbehold overfor formuleringen ”Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne”. Dels er den 
netop gennemførte reform for erhvervsuddannelserne lanceret som et kvalitetsløft, dels opfatter skoleområdet 
formuleringen som et udtryk for manglende tillid til deres indsats. For ikke at opbygge en barriere over for 
programmet navngives det ”Faglært til Vækst”. Denne benævnelse er også benyttet her. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 

Der planlægges en kommunikationsindsats i relation til det politisk-strategiske rundbord. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. november og regionsrådet den 17. november 2015. 
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