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Landdistrikternes evne til at producere faglært
arbejdskraft

Center for Regional- og
Turismeforskning

3730 Nexø

313.215 Center for Regional- og Turismeforskning søger med projektet at belyse landdistrikternes evne til at producere egen
faglært arbejdskraft gennem en analyse af erhvervsuddannelsesystemets virkning på de unges mobilitetsmønstre under
og efter gennemførelse af en erhvervsuddannelse.
Projektet vil bygge på korrelationsanalyse af data fra Danmarks Statistik og vil bl.a. behandle spørgsmål om betydningen
af praktikpladsernes beliggenhed, om uddannelsesudbuddets og den lokale branchestrukturs betydning for oprettelsen af
lokale praktikpladser og om lærlinge bliver ansat i nærheden af uddannelsesstedet efter endt uddannelse.
Centeret vil formidle projektets resultater til fire målgrupper: politiske og myndighedsudøvende landdistriktsaktører;
erhvervsskolesektoren; relevante brancheforeninger og arbejdsmarkedsaktører; samt forskere inden for
landdistriktsudvikling og uddannelsesforskning.

Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal
arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne.

Syddansk Universitet

6400 Sønderborg

802.233 En forskergruppe på tværs af tre SDU-afdelinger vil med projektet belyse langsigtede effekter på den samlede
beskæftigelse og på beskæftigelsen i private erhverv i landdistrikter ved udflytning af statslige arbejdspladser.
Undersøgelsen baseres på Sikkerhedsstyrelsens flytning til Esbjerg 2004/5 og SKAT Betalingscentrets flytning til
Ringkøbing i 2007. Forskergruppen fokuserer på to teoretiske effekter: At de nye statslige arbejdspladser komplementerer
og øger beskæftigelsen; eller at nye arbejdspladser forårsager knaphed på kompetent arbejdskraft, fortrænger
beskæftigelsen i den private sektor og giver lønstigninger. Undersøgelsen kombinerer spørgeskema- og
interviewundersøgelse med en økonometrisk metode med syntetiske kontrolgrupper for hver af de to cases.
Projektets erfaringer og resultater formidles med en rapport, debatindlæg, en instruktiv video, samt en workshop for
forskere, politiske beslutningstagere og repræsentanter fra landdistrikterne.

Nye borgeres veje mod selvforsørgelse: alsidige
beskæftigelsesforløb og kapacitetsopbygning i
danske landdistrikter

Professionshøjskolen
Absalon

4180 Sorø

476.415 Flygtninge og familiesammenførte udgør en befolkningstilvækst i landkommuner og et potentiale for fremtidig vækst i
landdistrikter, men har hidtil ikke formået at finde tilfredsstillende fodfæste på arbejdsmarkedet.
Absalon vil undersøge nye borgeres formelle og uformelle veje mod selvforsørgelse i to af Region Sjællands
landkommuner.
På baggrund af etnografisk feltarbejde i fire lokaliteter søger projektet at frembringe generelle indsigter, der kan skabe
basis for udviklingen af attraktive lokalsamfund og kvalificeret arbejdskraft, og således sikre den fremtidige bosætning,
økonomiske vækst og sammenhængskraft.
Projektet vil bl.a. blive formidlet i artikler, en workshop for integrationsmedarbejdere, virksomhedskonsulenter,
civilsamfundsorganisationer og beskæftigelsesaktører og i et professionsrettet casemateriale, som ABSALON vil bruge i
undervisningen og tilbyde landets øvrige professionshøjskoler mhp. at kvalificere fremtidens velfærdsprofessionelle.

Havne som udviklingsdynamo i udkantsområder

Aalborg Universitet

9000 Aalborg

600.000 Center for Mobilitet & Urbane Studier sætter med projektet fokus på de danske erhvervshavne og havnebyer og deres
potentiale for fremtidig erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i de danske landdistrikter. Projektet vil identificere både
positive og negative erfaringer med havneudvikling i forskellige danske havneområder for derigennem at opbygge en
mere generel forståelses af havne som mulige udviklingskatalysatorer for erhvervsudvikling i udkantsområder.
Projektet undersøger ti danske havne, som har eller fornylig har haft internationale færgeruter, og udvikler en metode
med kombination af statistik, dokumentstudier, luftfotos/kort og fysisk-rumlige stedsanalyser til at analysere
udviklingspotentialerne mellem by og havn i havnebyer. Et komparativt studie på tværs af de ti cases fører til projektets
generelle pointer.
De ti havne får hver især en vidensrapport med bud på mulige udviklingsstrategier, og på baggrund af
havneundersøgelserne udvikler projektet et generaliseret, webbaseret strategisk beslutningsstøtteværktøj, som stilles til
rådighed for aktører, der ønsker at arbejde med erhvervshavne som ramme for lokal udvikling.

Green Care - liv, sundhed og beskæftigelse på
landet

Dansk Green Care
Netværk

4100 Ringsted

125.000 Dansk Green Care Netværk vil afdække Green Care-branchen i Danmark og udgive en faglig rapport om green carebegrebet, aktører på området, regulering med betydning for området, fordele ved green care, udfordringer for udbydere
og aftagere af green care-ydelser samt inspiration fra andre europæiske lande, hvor green care er mere udbredt. Foruden
rapporten vil projektet resultere i en brochure med hovedpointer rettet mod iværksættere og praktikere.
Projektet forventes at samle og formidle viden, der erhvervsmæssigt og politisk kan understøtte udvikling af green care i
Danmark. Udvikling af branchen forventes at skabe nye arbejdspladser på landet, omkostningseffektive
behandlingsformer, positiv social udvikling og bidrage til, at landbrugene genvinder en flerdimensionel rolle i
lokalsamfundene.

2000 Frederiksberg

250.000 Oxford Research vil i samarbejde med Vordingborg Erhverv og Finn Sommer fra RUC tilvejebringe et overblik over
initiativer rettet mod landdistrikternes nuværende og fremtidige arbejdsmarkedsudfordringer samt understøtte
kommunal videndeling og erfaringsudveksling på tværs af landet.
Projektet består af en forundersøgelse af arbejdsmarkedet i landdistrikter og yderområder med litteraturstudier,
registerbaserede analyser og ekspertinterviews; en kortlægning og typologisering af kommunale og regionale initiativer,
der adresserer udfordringer på arbejdsmarkedet i landdistrikter og yderområder, samt mere indgående studier af
udvalgte, succesfulde initiativer. Desuden vil der i forbindelse med to workshops blive produceret en analyse og udviklet
anbefalinger og best practice-beskrivelser.
Projektets resultater formidles bl.a. gennem en temadag med samlet præsentation og overordnet diskussion samt tre
publikationer: Fremtidens arbejdsmarked i danske landdistrikter; initiativkatalog med initiativtyper og nøgleinformation;
og et lærings- og best practice-katalog med anbefalinger målrettet kommuner og regioner.

Et alsidigt arbejdsmarked - undersøgelse og
Oxford Research A/S
formidling af best practice i landdistriktskommuner

Akademi: Fremtidens arbejdsmarked for
nedbrydning og genanvendelse

Kuben Management A/S 2450 København SV

279.912 Kuben Management vil med projektpartneren Lendager Group modne markedet og anspore til jobskabelse igennem øget
genanvendelse af byggematerialer fra nedrivningsmodne bygninger i landdistrikterne. Projektet forventes at gøre
markedsaktører parate til nye cirkulære forretningsmodeller og kommunale aktører parate til strategisk tænkning
omkring nedrivning og genanvendelse og vil derigennem bidrage til bedre økonomi i nedrivningsindsatsen, sundere
byggematerialer og lokale arbejdspladser.
Parterne bygger informationsindsatsen på deres fælles rapport (2018) "Opbygning af Danmark". Konkret afvikles tre
forretningsudvilings-/ kompetenceudviklingsforløb for indbudte kommuner og markedsaktører samt et større, åbent
afslutningsseminar. Pointer og erfaringer fra de fire arrangementer sammenfattes og formidles skriftligt.

Analyse af hvordan landdistriktsvirksomheder med Hass Q & Co. ApS
stærkt omdømme har en positiv effekt på
fremtidens arbejdsmarked i nærområderne

8000 Aarhus C

150.000 Kommunikationsvirksomheden Hass Q & Co. vil med projektet belyse større og velrenommerede virksomheders funktion
som lokal vækstmotor. Projektet taler ind i det gensidige forhold mellem virksomhedernes betydning for landdistrikternes
fremtidige arbejdsmarked, og betydningen af bosætning og uddannelse i landdistrikterne i forhold til virksomhedernes
behov for arbejdskraft.
Projektet består dels af en empirisk undersøgelse og analyse af en række virksomheder og kommuner og dels af
produktion og formidling af en hvidbog med resultater og anbefalinger, evt. i kombination med en artikelserie eller
lignende samarbejde med en større dansk medieaktør.
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