
 

 
 

 

Invitation 

Tema: Debatmøde om fremtidens udbud af arbejdskraft, 

nøglen til virksomhedernes vækst 

Vi er udfordret på fremtidens udbud af arbejdskraft, som er nøglen til vækst for virksomhederne. 

Derfor stiller vi skarpt på udfordringen med det mål, at vi sammen finder de bedste løsninger, til 

gavn for virksomhederne, borgerne og lokalsamfundet.  Derfor inviteres virksomhederne og de 

aktører, der arbejder med vækst, beskæftigelse og kompetenceudvikling m.v. med til mødet:  

 

Tid: Mandag den 23. november kl. 16.00 – 20.00 

Sted:  Martin Professionel A/S, Niels Bohrs vej 2, 9900 Frederikshavn 

 

Program: 
15.30-16.00 Kaffe, the, kage, frugt m.v. 

16.00-16.10 Velkomst v/ John Karlsson, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune 

16.10-16.15 Præsentation af program og oplægsholdere v/ Mads Kromann Fog, direktør i Mploy 

16.15-16.35 Anvendelsen af Fremkom 3 – en rapport om det nordjyske arbejdsmarked, oplæg v/ Lone Johansen, 

Udviklingskonsulent i Region Nordjylland   

16.35-17.00 Fremtidens udfordringer og løsninger på arbejdsmarkedet – set fra lønmodtagersiden, oplæg v/ 

Torben Andresen Lindhardt, sekretær Dansk Metal 

17.00-17.25 Fremtidens udfordringer og løsninger på arbejdsmarkedet – set fra arbejdsgiversiden, oplæg v/ 

Richard Fynbo, direktør Fynbo Foods 

17.25-17.40 Pause 

17.40-18.00 Et kig på arbejdskraftsituationen i brancherne i Frederikshavn Kommune, oplæg v/ Flemming Søborg, 

centerchef i Center for Arbejdsmarked, Frederikshavn Kommune   

18.00-18.20 Hvordan kan man overvåge arbejdskraftsituationen – eksempler fra andre steder i landet, Oplæg v/ 

Mads Kromann Fog, Mploy 

18.20-19.05 Drøftelser ved bordene – hvordan kan der skaffes viden om den løbende arbejdskraftsituation i 

Frederikshavn Kommune? 

 

1. Er det en god idé at styrke vores viden om arbejdskraftsituationen i kommunen? 

2. Hvordan kan der etableres en løbende viden om arbejdskraftsituationen? 

3. Hvilke aktører kan medvirke til at styrke viden om arbejdskraftsituationen i kommunen, og hvad 

kan aktørerne bidrage med? 

4. Hvordan kan vi bruge den viden vi får? Hvilke aktiviteter skal vi sætte i gang for at være proaktive i 

forhold til den opnåede viden? 

 

19.05-19.55 Opsamling i plenum – hvilke budskaber og forslag er fra borddrøftelserne? 

19.55-20.00 Afrunding v/ John Karlsson, formand for Arbejdsmarkedsudvalget 

20.00- Sandwich mv.  

 

Tilmelding til debatmødet kan ske til Hans Henrik Borup Jørgensen, Center for Arbejdsmarked på 

mail: hhbj@frederikshavn.dk, senest den 16. november kl. 12.00. Deltagelse er gratis.  

 

Arbejdsmarkedsudvalget Frederikshavn Kommune   Frederikshavn Erhvervsråd 

John Karlsson, fmd.     Karl Erik Slynge, fmd. 
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