
Nutidens UNGE 
- Fremtidens MEDARBEJDERE

Hvad nu Nordjylland?
Er Nordjylland udkant - vandkant - el-
ler bare verdens navle, og hvad kan vi 
som borgere i regionen gøre for at føl-
ge med udviklingen og sikre fortsat 
vækst fra Skagen til Hobro, fra Læsø til 
Klitmøller? Det sætter P4 Nordjylland 
og TV2 Nord fokus på i uge 19 sammen 
med de 11 nordjyske kommuner og Re-

gion Nordjylland i samarbejdsprojektet: 
Hvad nu Nordjylland?, og alle nord-
jyder inviteres til at deltage i debat-
ten om fremtidens Nordjylland, når vi 
7. maj holder borgermøder i alle nord-
jyske kommuner. Følg med i optakten 
fra den 4. maj på P4 Nordjylland og TV2 
Nord. Deltag i debatten på www.face-
book.com/HvadNuNordjylland?

Debatmøde: Alle er velkomne på Hotel Viking i Sæby, 
7. maj kl. 19.00-21.00

Virksomhederne i Frederikshavn kommune har vind i sejlene. Flere ordrer giver flere job, og 
investeringer i udvidelser af Skagen Havn og Frederikshavn Havn bidrager til yderligere vækst. 
Allerede nu stiger virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. 

Mange mennesker forlader arbejdsmarkedet i løbet af få år, hvilket skaber et stigende behov for, at 
flere unge tager en erhvervsuddannelse. Målet er, at 45 procent af de unge vælger en 
erhvervsuddannelse for at kunne varetage de job, der er mange af i vores område.

Et forsigtigt bud på jobskabelsen er ca. 2.000 nye arbejdspladser. Kommunens demografiske 
udvikling viser samtidig et fald på 2.500 personer i den erhvervsaktive alder. Vi kommer altså 
samlet set til at mangle ca. 4.500 mennesker med de rette kompetencer indenfor få år.

Hvad kan give unge lyst til at uddanne sig og gribe jobmulighederne i vores område?

Aftenens panel giver bolden op kl. 19.00:

• Velkomst v/ Birgit S. Hansen, borgmester 
• Indlæg v/ Mikael Jentsch, kommunaldirektør
• Indlæg v/ Niels Christensen, direktør i Erhvervshus Nord 
• Indlæg v/ Henrik Overby Kristensen, maskinmesterstuderende og medlem af MARTECs bestyrelse

Aftenens ordstyrer er Michael Frederiksen, Kasano Kommunikation.

Kom og vær med til at drøfte, hvordan vi løser vores største fælles udfordring. 
Fremtiden lander lige om lidt!


