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En region – 22 kommuner 
Areal 

12.255 km2 
 

Befolkningstal  

1,2 mio. indbyggere 

 

De tre største kommuner 

Odense: 197.500 indbyggere  
Esbjerg: 115.400 indbyggere 

Vejle: 110.500 indbyggere 
 

De tre mindste kommuner 
 

Langeland: 12.650 indbyggere  
Ærø: 6.280 indbyggere 

Fanø: 3.260 indbyggere 
 

(tal fra 2015)   
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Regionens 4 hovedområder 

Sundhed 
- sygehuse, sygesikring, patientbefordring m.v. 
 
 

Social 
- tilbud til borgere med fysisk og psykisk handicap 
 
 

Psykiatri 
- ambulant psykiatrisk behandling 

Regional Udvikling 
- erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø og kollektiv  
trafik 



Afsættet er Det gode liv som vækstskaber 
- vækst- og udviklingsstrategien  
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Syddansk Vækstforums strategiske 
ramme 
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Udfordringer 
•   For få højtuddannede til at sikre vækst og beskæftigelse i 

syddanske virksomheder over de næste 10 år 

•   Flere unge med potentiale til mellem- og lange videregående 
uddannelse flytter ud end ind i regionen (4000 flere i 2010) 

• Forventet mangel på 21.000 højtuddannede nationalt i 2020 

•  I 2025 vil mangle ca. 9.300 ingeniører og ca. 4.200 
naturvidenskabelige kandidater ifølge fælles beregninger fra 
IDA og DI. 
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Hvorfor arbejder vi med science? 

Kilder: Region Syddanmark, Fremtidens Kompetencebehov 

Konsekvenser 

Kilder: Region Syddanmark 

•   Udflytning af virksomheder til regioner eller lande med 
bedre adgang til højtkvalificeret arbejdskraft 

•   Det bliver sværere at tiltrække og skabe 
vækstvirksomheder, hvis der ikke er adgang til 
højtkvalificeret arbejdskraft 
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Science Region – hvad er det? 
 

     Syddanmark skal udvikles til en 
    Science Region – en region 
    hvor: 

 

•  Vi kan skabe, tiltrække og fastholde vækstvirksomheder 
indenfor natur, teknik og sundhed 

•  Vores arbejdsstyrke har de rette kompetencer 

•  Befolkningen har en almen dannelse inden for natur, teknik 
og sundhed 
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Konkrete initiativer/projekter 
•  Kommunale science strategier – netværksmøder (Astra) 
•  Projekter støttet af regionsrådets uddannelsespulje: 

–  Projekt Syd (Fra Børnehave til ph.d.) 
•  Undervisningsforløb med uformelle læringsmiljøer 

–  Projekt X 
•  Anderledes efteruddannelsesmodel til undervisere i grundskolen og på 

ungdomsuddannelser 
–  Flere til Science 

•  IT læringsspil over temaet Medicinens vej gennem kroppen 
–  Det Martitime Hus i Kerteminde 

•  Anvendelsesorienterede undervisningsforløb inden for science-området 
med fokus på havets ressourcer 

–  Se flere samt beskrivelser på: 
http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/projekter  

•  Årligt politikerseminar med de syddanske kommuner med fokus på 
understøttelse af de kommunale naturfaglige kulturer via udvikling og  

      forankring af lokale sciencestrategier.  
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Men hvordan går det så med at 
få de unge til at vælge en 

scienceuddannelse?  

– Virker det? 
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Uændret Science-andel på gymnasiet 

Kilde: Uddannelsesbarometer 2015 
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Flere vælger en videregående 
scienceuddannelse! 

Kilde: Uddannelsesbarometer 2015 
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Fakta om manglen på kvalificeret 
arbejdskraft 

13 



Kvalificeret arbejdskraft 
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Kilde: Strategi og Analyse. Seneste data indsamlet i februar-marts 2016, 624 svar fra et panel 
bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark.  



Udfordringen på arbejdsmarkedet – 
offshore branchen som eksempel  

Efterspørgsel på arbejdskraft inden for bestemte brancher 
•   Offshore branchen var der i 2012 ca. 27.000 beskæftiget. 

–  Heraf 10.000 i Syddanmark, flest i Esbjerg. 
•  Branchen forventer at det stiger til 36.000 i 2015 og 50.000 i 

2020. 
•  Vi skal levere den arbejdskraft, hvis virksomhederne skal 

være i vores land og/eller region. 
•  Det er teknisk uddannede medarbejdere 

–  Både ingeniører, maskinmestre og elektrikere 
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Hvad gør Region Syddanmark ift. 
kvalificeret arbejdskraft? 
•  Fælles kommunal/regional aktionsplan om kvalificeret 

arbejdskraft 
•  Vækstforums pulje for for kvalificeret arbejdskraft 
•  Region Syddanmarks Uddannelsespulje (20 mio. kr. årligt) 
•  Indsatser i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 

–  Flere og bedre faglærte 
–  Fokus på science 
–  Tag uddannelsen i Syddanmark 

•  Jobmuligheder for ægtefæller til medarbejdere på statslige 
arbejdspladser der udflyttes 

•  Særlig indsats for at få flygtninge i arbejde 
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Refleksion 

•  Hvordan får vi flere unge til at vælge en 
scienceuddannelse? 

 
•  Hvilke problemstillinger er relevante at tage op i 

de fælles drøftelser på de regionale 
netværksmøder for naturfagskoordinatorer? 

 
•  Hvilke indsatser kunne være relevante at 

samarbejde om på tværs af grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
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