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REG LAB PÅ FOLKEMØDET 
- Kvalificeret arbejdskraft var kernen i mange af debatterne 

Toprække 

  Igen i år var REG LAB på Folkemødet. Det er 
sjette gang af seks mulige. REG LAB var 
blandt de første arrangører i programmet til 
det første Folkemøde i juni 2011. Dengang i 
2011 overgik arrangementet alle forudsigelser 
med cirka 10.000 deltagere i alt over fire da-
ge. I år deltog anslået 100.000 i knap 3.000 
arrangementer.  
 
For os i REG LABs sekretariat er Folkemødet 
en god lejlighed til at mødes med mange af 
foreningens medlemmer, få en snak om hvad 
der foregår, hvad der er på dagsordenen. Og 
få ny inspiration med hjem ved at lytte med til 
debatterne.  
 
Kvalificeret arbejdskraft på dagsordenen 
Kvalificeret arbejdskraft var omdrejnings-
punkt i mange af debatterne og tiltrak mange 
folk hos Danske Regioner, Danske Profes-
sionshøjskoler, Akademikerne, LO, Greater 
Copenhagen, Business Region North m.fl. 
 
REG LABs nye fokusanalyse ”Kvalificeret 
arbejdskraft – fremtidens store udfordring for 
dansk erhvervsliv” var i fokus flere steder. 
Udover at sekretariatet både modererede og 
deltog i paneldebatter var der en række af 
REG LABs medlemmer, som i spændende 
debatter havde fokus på analysen.  
 

 
REG LAB modererede en debat om kvalificeret arbejds-
kraft og mobilitet hos Akademikerne. 
 

 
”Kvalificeret arbejdskraft til hele Danmark” hos Danske 
Regioner. 
 
Yderområder, arbejdskraft og uddannelse 
Debatterne om kvalificeret arbejdskraft  
omhandlede særligt problematikkerne om, 
hvordan vi som samfund sikrer, at virksom-
heder uden for storbyerne også får adgang til 
den rette arbejdskraft. 
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En øget decentralisering af uddannelses-
strukturerne blev lystigt diskuteret med  
Kalundborg-casen i centrum. Planerne om at 
etablere en ingeniøruddannelse i Kalundborg 
var også på programmet til REG LABs 
Årskonference den 25. maj.  
 
Eksemplet blev brugt som udgangspunkt for 
at drøfte perspektiverne – og ulemperne – 
ved at tænke i flere lignende decentrale  
uddannelser. Herudover var der en række 
debatter om muligheder for vækst i fremti-
den, og hvordan den skabes på land og i by. 
 

 
REG LAB deltog i en debat om vækst i land og by hos 
Dansk Arkitektur Center, bl.a. i selskab med kommunal-
direktør Inger Marie Vynne, Lejre Kommune, og borg-
mester John Brædder, Guldborgsund Kommune.  
 
 
Folkemøde 2017 er allerede i gang! 
Teltene er knap pillet ned i Allinge, før mange 
er i gang med at planlægge deres engage-
ment i Folkemødet 2017. Hvis du går med 
lignende overvejelser, så tag gerne fat i os i 
REG LABs sekretariat. Vi deltager gerne i 
paneldebatter mv., og vi bidrager også gerne 
med ideer til spændende panelister og cases.  
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