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Mørke skyer over den 

økonomiske udvikling inden 

corona

▪ Renten er negativ – selv på 10 årige realkreditlån

▪ Det skyldes manglende investeringsmuligheder med lav 

risiko – og/eller en aldrende befolkning

▪ Nedgang i Tyskland og Kina – USA havde endnu det 

længste opsving nogensinde

▪ Sydeuropa tilbage i krisen

▪ Brexit ”komedien” ( Boris J) på vej mod tragedien 

▪ Men DK har 1.500 mia. kr. i formue i udlandet og statens 

gæld er lav. Vi havde meget lav arbejdsløshed



Så kom coronavirus

epidemien



En branchespecifik 

nedtur

▪ Det er bestemte brancher, der er hårdt ramt

▪ Det vil brede sig, men ikke nødvendigvis ret meget

▪ Det er rejser, hoteller, nattelivet, koncerter og events, 

restauranter og bylivet som sådan, der er hårdest ramt

▪ Detailhandlen – fra butik til netsalg

▪ Dele af industrien og tjenestebrancherne 

▪ Det vil ramme bredere end de andre områder

▪ Andre har optur: Ejendomshandel, byggemarkeder, 

blomster, sommerhusudlejning, fritidsaktiviteter, natur 

og udeliv, samt bæredygtighedsbranchen

▪ Vi vil se en permanent ændring, der kræver omskoling



Eksport og import er 

ramt

51,4 aug 2020

47,5 aug 2020



Eksport og import af tjenester falder meget



Arbejdsløsheden steg og faldt en del igen

Nu afventer vi anden bølge….



Medarbejdere

▪ Vi var på vej mod dyb arbejdskraftmangel 

▪ Nu får vi et mere arbejdsløshedspræget 

arbejdsmarked i 2-3 år

▪ Automatisering, robotisering og nye 

forretningsmodeller fortsætter

▪ Udlagt produktion hjemtages – kortere 

forsyningskæder

▪ Rekruttere fra Øst og Sydøsteuropa – det bliver nok 

Sydeuropa, vi skal satse på



Roskilde kommune som 

arbejdsmarked

▪ Det er Kultur & Fritid, Handel & Transport og Industrien, der 

er hårdest ramt af arbejdsløshed lige nu (DK)

▪ Flere indenfor handel end i Hovedstadsområdet og hele 

landet – 16,5% (14%) 

▪ Flere i bygge- og anlæg 6,5% (4,5%)

▪ Lidt flere i undervisning

▪ Lidt flere i sundhedsvæsen

▪ Er ellers et ret normalt arbejdsmarked

▪ Men befolkningen arbejder også alle mulige andre steder –

pendling



Ca. 62% pendler ud af kommunen

Roskilde er en integreret del af 

Hovedstadsområdets arbejdsmarked





Globalisering 3.0

(Industri 4.0)

▪ Automatisering, robotisering og effektivisering af alle 
processer i danske virksomheder

▪ Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye 
materialer, deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

▪ Konsekvens – en lille andel af højt specialiseret arbejds-
kraft vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

▪ En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny 
teknologi – men før coronakrisen ville de næste 5 år 
vise, at arbejdskraftmanglen blev større



De nye 

beskæftigelsestiltag

▪ Der er ikke politisk opbakning til ‘gulerod og 

pisk’ – og virker ikke længere økonomisk

▪ Vi skal en anden vej: Motivationsvejen –

andengenerationsreformer – eksempler:

▪ Når man som ledig ikke kan gennemskue 

dagpengesystemer handler man kortsigtet

▪ Alt for mange uddannelser og et forvirrende landskab 

af uddannelser skaber unge uden mulighed for 

beskæftigelse



Indsatsområder i 

den nye tilgang 
(Nina Smith)

▪ Fra ufaglært til faglært – motivation og sikkert også 

nødvendigt med belønning under uddannelse 

▪ Nyuddannedes ledighed – reduktion nødvendig, 

kulturændring kan være vejen

▪ Indsats på indvandrerområdet stadig påkrævet – løfte 

beskæftigelsesgraden

▪ Opkvalificering af arbejdskraften mens man er i arbejde

▪ Nedbringelse af sygefraværet – det offentlige fører 

stadig klart



Roskilde kommunes 

indsats

Særlige område med 

arbejdskraftmangel:

1. Bygge/anlæg 

2. Sosu

3. Industri 

4. Transport 

5. Pædagogisk område

6. Detailhandel (Fakta, 

Føtex)

Indsats fra ufaglært til faglært 

og i ny livsbane

1. Studenter-lærlinge 

2. Indvandrerkvinder mv.

3. Mange personer + udland

4. Chauffører i arbejde + 

5. Ledige med studentereks. 

6. Fra andre områder i  

detailhandlen 



Handicappede og 

beskæftigelse

▪ Beskæftigelsen af handicappede er ifølge SFI hverken 

gået frem eller tilbage de seneste 10-15 år

▪ Den følger beskæftigelsen for alle andre, men på en 

meget lavere niveau

▪ Psykisk handicappede og dem med læse- og 

skriveproblemer har særlige problemer med 

beskæftigelse 

▪ Er socialøkonomiske virksomheder en del af løsningen?

▪ De er jo virksomheder og skal gå rundt, men ellers ja!



Kompetencer for udsatte på 

arbejdsmarkedet

▪ Selv med arbejdskraftsmangel er det op ad bakke

▪ Mere uddannelse med faglig opkvalificering og digitale 
kompetencer 

▪ Være i stand til at passe et arbejde – både fysisk og 
mentalt (det mentale er ofte det sværeste)

▪ Personlige kvalifikationer:

▪ Kommunikative evner

▪ Refleksive evner – indlevelse, forståelse

▪ Interpersonelle evner: Samarbejde & teamwork, Fleksibilitet

▪ Selvgående – kunne tilrettelægge eget arbejde



Den nye tilgang til 

borgeren

▪ Service frem for kontrol og myndighed

▪ Fysioterapeut-tankegangen – hjælp til at kunne klare 

sig selv og blive i stand til at finde og beholde et job

▪ Vi servicerer dig og hjælper dig med at finde et job eller 

uddannelse, når du selv arbejder med 

▪ Den digitale indgang til jobcenteret er præget af 

upersonlig og myndighed som alle de andre

▪ En mere personlig og interaktiv tilgang til det at være 

ledig



Jesper Bo Jensen

Fremforsk
Saralyst Alle 53

8270 Højbjerg

E jbj@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

Instagram og twitter:

#fremforsk

@JesperBoJensen

Facebook: Fremforsk

LinkedIn: Fremforsk 

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131
http://www.fremforsk.dk/
https://www.fremforsk.dk/boeger/


Demografi Danmark
Absolutte tal 2020-2030

2020 2030 Ændring

0-9 616.140 694.228 78.088

10-19 681.979 628.300 -53.679

20-29 786.603 759.967 -26.636

30-39 688.927 810.779 121.852

40-49 756.728 680.319 -76.409

50-59 800.938 743.411 -57.527

60-69 664.188 757.461 93.273

70-79 564.199 574.778 10.579

80-89 226.608 364.803 138.195

90 + 44.612 59.723 15.111

I alt 5.830.922 6.073.769 242.847

Danmarks Statistik 2020




