
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      
Udtalelse omkring kvalificeret arbejdskraft i detailerhvervet 

Overordnet kan siges, at der er kendskab til, at der mange steder er udfordringer med rekruttering af 

såvel ungarbejdere som sæsonansatte i detailerhvervet. Handelsrådet har ikke lavet en decideret 

analyse heraf, men umiddelbart ser tendensen ud til, at det er sværere at rekruttere arbejdskraft i den 

vestlige del af kommunen herunder Hvide Sande, Søndervig og Ringkøbing.  

Dertil kommer, at det også bliver svært fortsat at rekruttere detail-elever, da søgningen til 

uddannelsen er faldende, hvilket betyder, at det på længere sigt må forventes at være svært at 

rekruttere kvalificeret arbejdskraft, da detail-eleverne er fødekæden hertil.  

Der er brug for flere forskellige indsatser - både på den korte og mere langsigtede bane.  

Til orientering har Handelsrådet har haft en indledende dialog med Ungdomsskolen, UU, FGU, UCRS -

merkantil samt Ringkøbing Handelsforening herom. Der var bred enighed om og interesse for at gøre 

en fælles indsats for at få flere unge i arbejde, hvad enten det er fritidsjob, sæsonjob eller elevplads.  

Men udfordringen er stor. Der er behov for at gøre noget nu og her, så der ved fælles hjælp kan 

rekrutteres flere medarbejdere.  

Langsigtet vil en ny uddannelse indenfor detail- og turisme forankret lokalt i kommunen blive hilst 

velkommen. En uddannelse hvor man måske også kan indtænke opkvalificering af ledig arbejdskraft til 

detail-, service- og turisterhvervet.  

Ideen omkring en sommercamp for unge er også interessant, således de unge kan bo i området i 

højsæsonen – og derved tiltrække sæsonarbejdere fra en større geografisk område.  

Derudover er der behov for, at hele detailerhvervet brandes og omtales som et attraktivt erhverv - 

både i forhold til fritidsjob og elevplads som bl.a. salgsassistent.  

Det er Ringkøbing Fjord Handelsråds opfattelse, at der skal ske en fælles, koordineret indsats med 

inddragelse af flere forskellige aktører, således at vi sammen kan løfte opgaven. Handelsrådet deltager 

gerne i arbejdet omkring rekruttering af medarbejdere. 
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