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Samarbejdsaftale om transport- og logistikuddannelser  

i Fredericia Kommune 
 

 

Baggrund 

Fredericia er et transport og logistik hub, og oplever en stor erhvervsvækst indenfor dette området. 

Erhvervslivet efterspørger kompetent arbejdskraft og for fortsat at kunne udvikle os, har vi brug for 

efteruddannelse og kompetenceudvikling, samt på sigt flere grunduddannelser indenfor denne branche.   

 

Dette samarbejdsaftale understøtter det igangværende samarbejde mellem LO Fredericia, Business 

Fredericia Kommune, der skal forbedre erhvervslivets rammevilkår, løfte flere ledige i beskæftigelse og 

sikre mere efteruddannelse.  

 

Samarbejdsaftalen understøtter også Fredericia Byråds uddannelsespolitik, der sætter rammerne for 

Uddannelsesudvalgets arbejde med at understøtte eksisterende uddannelser, udvikling af nye uddannelser 

og tiltrækning af uddannelser til Fredericia.  

 

Parterne vil med samarbejdet styrke Fredericias position som multimodalt transportcentrum, og derfor vil 

vi etablere et forpligtende samarbejde om udvikling af uddannelser i Fredericia. I første omgang vil 

parterne fokusere på samarbejdet om efteruddannelse indenfor transport- og logistikområdet.   

Målet er, at Fredericia med sin centrale placering også bliver Danmarks centrum for transport- og 

logistikuddannelser, og vi vil tiltrække studerende og kursister fra hele Danmark. Vi vil arbejde for at tilbyde 

uddannelser og efteruddannelser på alle niveauer.  

 

Samarbejdet om efteruddannelse 

Parterne vil med denne samarbejdsaftale styrke efteruddannelse på transport og logistikområdet i 

Fredericia Kommune ved at:  

 

 Udarbejde et fælles kursuskatalog for udbud af efteruddannelser og uddannelser indenfor 

transport- og logistikområdet i Fredericia Kommune 

 Udføre en samlet afdækning af virksomhedernes behov for kompetencer  

 Samarbejde om markedsføringen 

 Arbejde for at etablere et uddannelsesmiljø 

 Ansætte en fælles projektleder  

  

Fredericia Kommune har mulighed for at stille lokaler i Uddannelsescentret til rådighed, samt igangsætte 

understøttende initiativer i forhold til de unges uddannelsesvejledning. 

 

Arbejdsgiverorganisationerne understøtter samarbejdsaftalen ved at levere sparring på 

behovsafdækningen blandt deres medlemsvirksomheder. 

 

Det videre samarbejde 

Parterne vil forpligte hinanden på løbende at afsøge mulighederne for at udbygge og styrke samarbejdet, 

samt mulighederne for at inddrage andre aktører i samarbejdet.  
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Vi vil afsøge mulighederne for at: 

 Samarbejde om udvikling af nye ungdomsuddannelser, og i første omgang ungdomsuddannelser 

med en toning af transport og logistik  

 Samarbejde om at skabe synergi mellem folkeskolen, ungdomsuddannelser og videregående 

uddannelser med henblik på rekruttering til uddannelserne 

 Skabe et uddannelsesmiljø, der kan tiltrække flere uddannelser 

 Udvikle nye uddannelser, der kan udbydes i Fredericia 

 Understøtte samarbejdet med forsknings- og udviklingsprojekter, gerne i samarbejde med en 

forskningsinstitution 

 

Organisering 

Parterne er enige om at nedsætte en projektstyregruppe, der løbende mødes og evaluere samarbejde og 

sætter nye tiltag i gang. I første omgang udarbejdes et kommissorium for arbejdet. 

 

Følgende parter er repræsenteret i projektstyregruppen: 

 Hugo Nielsen, EUC 

 Birger Brandt, EAL 

 Jakob Lund, IBC 

 Kristian Bendix Drejer, Business Fredericia 

 Charlotte Walkusch, Fredericia Kommune 

Den fælles projektleder er sekretær for projektstyrgruppen.  

 

 

Periode 

Aftalen er gældende fra d. 7/6 2017, hvor parterne underskriver aftalen, og løber til 1/6 2019. Aftalen skal 

herefter evalueres og fornyes.  

 

 

Samarbejdsaftalen underskrevet d. 7/6 2017 

 

 

Jacob Bjerregaard  Lars Middelboe Jens Garmauf 

Borgmester   Direktør EUC  Rektor IBC  

 

 

Pernelle Jensen  Leif Bojesen  Kristian B. Drejer  

Formand for Uddannelsesudvalget Uddannelsesdirektør EAL Direktør Business Fredericia 

 

 

Bo Pedersen   Nils Skeby  Henriette Kildegaad 

Formand LO Fredericia  Best. Formand  Formand for Speditørforeningen

   Taulov Transportcenter Lillebælt 

 

 

Kurt Rinhack   Henry Dyrlund  

DTL Danske Vognmænd  Formand Syddansk logistikforum 


