Konsekvenser af begyndende mangel på
arbejdskraft

Forgæves rekruttering
Installationsbranchen og dansk økonomi
oplever fremgang med stigende aktivitet og flere i beskæftigelse. Kampen om
arbejdskraft er skærpet, og installationsbranchens kernearbejdskraft, elektrikere og vvs’ere, er eftertragtet i mange
brancher. Installationsbranchen har dog
vist, at det er muligt at trække medarbejdere tilbage til branchen, som forlod den
under krisen. Overordnet set er det blevet
sværere for branchens virksomheder at
rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
I en ny medlemsundersøgelse fra TEKNIQ tilkendegiver 18 procent af el- og
vvs-virksomhederne, at de forgæves har
forsøgt at rekruttere arbejdskraft i april
måned 2016. Siden bunden i 2010, hvor
det blot var 1 procent af installationsbranchens virksomheder, der oplevede forgæves rekruttering, er andelen af virksomheder, der oplever dette, steget støt årligt.
Der er dog stadig langt til højkonjunkturen
i 2007, hvor hele 49 procent af installationsvirksomhederne forgæves forsøgte at
rekruttere arbejdskraft.

Ansættelsesforhold justeres
I samme medlemsundersøgelse besvarer
25 procent af el- og vvs-virksomhederne, at de har ansat medarbejdere i april
måned, mens 12 procent har afskediget
medarbejdere. Virksomheder, som har
ansat medarbejdere i april, har dernæst
tilkendegivet, om de har været nødsaget
til at justere på ansættelsesforholdene for
at få ansættelsen på plads.
Det har ikke været nødvendigt for knap
halvdelen af virksomhederne at ændre
ansættelsesforholdene for at få jobbet
besat, om end andelen er faldet fra 2014
til 2016. Derimod har 31 procent af el- og
vvs-virksomhederne hævet lønnen for
at få stillingen på plads, hvilket er en stigning i forhold til 2014, hvor det kun var 16
procent. Flere virksomheder har også set
sig nødsaget til at sænke de faglige krav
for at få ansættelsen på plads.

18%

af installatørerne har forgæves forsøgt
at rekruttere arbejdskraft i april 2016

Andel virksomheder der forgæves har forsøgt at rekruttere
arbejdskraft
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Kilde: TEKNIQ, medlemsundersøgelser 2007 til 2016, april måned de
pågældende år

Andel virksomheder der har justeret ansættelsesforhold for at få
ansættelsen på plads
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Kilde: TEKNIQ, medlemsundersøgelser 2014 til 2016, april måned de
pågældende år, virksomheder der har rekrutteret arbejdskraft april måned
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