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Notat 
 
Til orientering 
 
Orientering om Jobcenter Svendborgs virksomheds- og 
beskæftigelsesrettede tiltag i forbindelse med anlæg af Femern-
forbindelsen.   
 
 
Sammenfatning 
Jobcenter Svendborg ser en mulighed for at den fynske bygge- og 
anlægsbranche profiterer af det kommende Femern-byggeri. Dette både i 
form af ledige, der forventes at gå i job, og lokale anlægs- og 
byggevirksomheder, som forventes at indgå som underleverandører.  
 
Jobcenter Svendborg har aftalt tæt samarbejde med Jobcenter 
Langeland om at indtage en koordinerende rolle i forbindelse med 
opkvalificering og rekruttering af arbejdskraft. Jobcenter Svendborg har 
derudover etableret kontakt til Jobcenter Lolland om bl.a. udveksling af 
om opkvalificeringskurser til ledige.  
 
Erhvervskontoret i Svendborg Kommune har oplyst, at de har etableret 
kontakt til Erhvervsskolen og Femern A/S. Jobcenter Svendborg 
koordinerer løbende med Erhvervskontoret.  
 
Jobcenter Svendborg er i løbende kontakt med kontaktperson hos 
Femern A/S vedr. hvilke brancher, der forventes jobs indenfor. 
 
Jobcenter Svendborg samarbejder med de andre fynske jobcentre i regi 
af  Rekrutteringsservice Fyn og vil derigennem understøtte rekrutteringen 
af kvalificeret fynsk arbejdskraft.  
 
Foreløbige forventninger til omfang af arbejdspladser, som Fyn kan 
byde ind på 

 Det forventes, at op mod 3.000 personer årligt vil være 
beskæftiget med at bygge Femern-forbindelsen på byggepladsen i 
Rødbyhavn. 

 Et lignende antal arbejdspladser vil blive skabt hos 
underleverandører, der kommer fra hele Danmark samt Europa. 

 Femern A/S forventer at der i fase 1 - Etablering af fabrik, 
servicebygninger og beboer faciliteter vil være jobs indenfor alle 
håndværkerfag, eksempelvis bygnings- og anlægsstruktører.  

 Femern A/S forventer, at der i fase 2 – Drift og servicering (op til 7 
år) vil kunne være jobs indenfor følgende brancher: 

o Detail (slagter, sportsudstyr, rep.af mobil og andet it udstyr, 
pakkeshop, cykelshop/udlejning mv.) 

o Hotel & Restauration (fastfood, foodtruck, pizzeria, 
restauranter, pølsevogn, sandwichbar, sportscafé mv. ) 
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o Service & Rengøring (vaskeri, vicevært, motionsrum, 
frisører mv.) 

o Sundhedsområdet (sygeplejersker, tandlæger og læger, 
kiropraktorer mv.) 

o Produktion  
o Jura/Regnskab 
o Bygge & Anlæg – Primært vedligehold 
o Affaldshåndtering 
o Femern A/S forventer, at der i fase 3 – Nedtagning vil være 

jobs indenfor primært brancher som entreprenører, 
nedbrydning og stilladsbyggere. 

 I alle tre faser forventes der, at være jobs indenfor produktion, 
service, sprog, jura og regnskab. 

 Jobcenter Svendborgs kontaktperson hos Femern Belt 
Development har oplyst, at Femern A/S har indledt processen 
med at udpege underleverandører. Idet processen endnu ikke er 
afsluttet, kan Jobcenter Svendborg på nuværende tidspunkt ikke 
uddybe brancher yderligere.  

 
Samarbejde mellem Jobcenter Langeland, Svendborg (og Lolland) 

 Jobcenter Svendborg arbejder via Account Managers løbende på 
at understøtte erhvervslivet og sikre, at ledige går i job.  

 Account Managers har etableret kontakt til kontaktpersoner i hhv. 
Langeland og Lolland Jobcentre med henblik på at udveksle 
erfaringer vedr. målrettede opkvalificeringskurser til ledige.  

 Jobcentret vil understøtte at informationen til lokale virksomheder 
om muligheden for at blive underleverandører udbredes. 

 Svendborg Jobcenter undersøger muligheden for at etablere et 
opkvalificeringsforløb i samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
med henblik på rekruttering af faglært arbejdskraft, eksempelvis 
bygnings-struktører. 

 Jobcenter Svendborg har fokus på markedsføring af Femern 
projektet lokalt med henblik på at rekruttere ledige. Aktiviteter 
kunne være: 

o Fremvisning i Jobcenter Jobcafe 
o Infomøder for borgere og virksomheder 
o Busture til Femern med borgere og virksomheder 
o Synliggørelse på Facebook og LinkedIn samt lokalradio 

 Jobcenter Svendborg ser et potentiale i pendleraftaler med 
overfarten, eksempelvis færgeforbindelse mellem Langeland og 
Lolland og koncept for ledige i forhold til evt. samkørsel.  

 
Samarbejde med Erhvervskontoret 

 Erhvervskontoret i Svendborg Kommune har oplyst Jobcenter 
Svendborg, at de har etableret kontakt til Erhvervsskolen og 
Femern A/S. 

 Jobcenter Svendborg koordinerer løbende med Erhvervskontoret 
vedr. indsatsen overfor virksomhederne.  

 
Samarbejde med Rekrutteringsservice Fyn 
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 Virksomheder på Fyn såvel som resten af Danmark har mulighed 
for at blive underleverandører til projektet.  

 Rekrutteringsservice Fyn har særligt fokus på at fynske 
virksomheder sikres kvalificeret arbejdskraft. 

 For at understøtte at eventuelle kommende Fynske 
underleverandører får den arbejdskraft, de har brug for, ser 
Jobcenter Svendborg et potentiale i at indsatsen koordineres 
jobcentrene imellem via samarbejdet i Rekrutteringsservice Fyn.  

 
Samarbejde med Byg til Vækst 

 Jobcenter Svendborg arbejder løbende sammen med Byg til 
Vækst sekretariatet vedr. blandt andet nyt OUH-byggeri.  

 Jobcenter Svendborg ser et potentiale i at trække på erfaringer fra 
nyt OUH-byggepladsen vedr. opkvalificering gennem 
snusepraktikker og uddannelsesaftaler. 

 Femern A/S har i anlægskontrakterne stillet krav om, at der i 
projektets byggeperiode ansættes lærlinge svarende til minimum 
500 mandeår i alt. 

 Jobcenter Svendborg er vidende om, at Byg til Vækst sekretariatet 
har gode erfaringer med Bygherreforeningens 
dimensioneringsværktøj som kan være med til at sikre at 
eventuelle sociale klausuler overholdes.  

 
Forankring af Femern-byggeriet i Jobcenter Svendborg 

 Der har været afholdt samarbejdsmøde på Svendborg 
Erhvervsskole med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, 
AMU-Fyn, Svendborg Erhvervsskole, Femern Belt samt Jobcenter 
Svendborg.  

 I Jobcenter Svendborg arbejder Account Managers indenfor 
industri samt bygge- og anlæg sammen om opgaven.  

 Jobcenter Svendborg har en direkte kontaktperson ved Femern 
Belt Development v/ Jesper Bille. 

 
 
Bilag 

 Baggrundoplysninger om Femern. 
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