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Forslag til revideret kommissorium

Notat
Kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum
Uddannelse er en vigtig forudsætning for den enkelte borgers udvikling og for syddanske virksomheders konkurrenceevne. Derfor er det vigtigt, at flere unge tager en ungdomsuddannelse, at flere skal
tage en videregående uddannelse, og at regionens virksomheder har adgang til den arbejdskraft, som
de efterspørger.
Syddansk Uddannelsesforum samler repræsentanter fra forskellige aktører inden for den syddanske
uddannelses- og arbejdsmarkedssektor. Formålet er at kvalificere uddannelsesindsatsen i Syddanmark gennem viden, erfaringer og synspunkter ud fra medlemmernes og deres baglandes respektive
ståsteder inden for uddannelses- og arbejdsmarkedssektoren. Samtidig giver Syddansk Uddannelsesforum mulighed for en kvalificeret og mangfoldig dialog om uddannelse på tværs af de uddannelsespolitiske aktører.
Syddansk Uddannelsesforum skal sikre, at aktører i uddannelses- og arbejdsmarkedssektoren, via
deres respektive repræsentanter, bliver hørt og inddraget i relevant omfang, i forbindelse med aktuelle
uddannelsespolitiske problemstillinger og temaer i regionen.
Syddansk Uddannelsesforum er en videreudvikling og tilpasning af Syddansk Uddannelsesaftale, som
blev etableret i september 2009. Regionsrådet besluttede i august 2013, med opbakning fra aftalens
parter, at videreføre Syddansk Uddannelsesaftale frem til udgangen af 2017. Syddansk Uddannelsesforum skal understøtte en videreførelse af det nuværende tværgående samarbejde på uddannelsesområdet i Syddanmark, hvor alle aktører bakker op om de samme mål og indsatsområder på uddannelsesområdet, og så vidt muligt trækker i samme retning.
Syddansk Uddannelsesforums opgaver
Syddansk Uddannelsesforum skal:
 Rådgive regionsrådet i forhold til udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi,
handlingsplaner og øvrige uddannelsespolitiske initiativer.
 Rådgive regionsrådet i forhold til den overordnede prioritering af uddannelsespuljen.
 Følge implementeringen af handlingsplanen for uddannelsesområdet i Syddanmark.
 Drøfte, og i relevant omfang gør regionsrådet opmærksom på, (nye) uddannelsespolitiske
problemstillinger og tendenser, der har betydning i en regional kontekst.
 Indgå i samarbejder i relation til udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i
relevant omfang.
 Bidrage med input til den kommende regionale teknologipagt.
 Tage initiativ til at sætte nye indsatser og initiativer i gang med udgangspunkt i den vedtagne
handlingsplan.
Deltagere
 2 repræsentanter for regionsrådet
 2 repræsentanter for kommunerne
 1 repræsentant for Ungdommens Uddannelsesvejledning
 1 repræsentant for de almene gymnasier
 1 repræsentant for de tekniske erhvervsskoler
 1 repræsentant for de merkantile erhvervsskoler
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1 repræsentant for Landbrugsskolerne
1 repræsentant for Social- og Sundhedsskolerne
1 repræsentant for VUC’erne
1 repræsentant for Studievalg
1 repræsentant for KVU’erne
1 repræsentant for MVU’erne
1 repræsentant for LVU’erne
1 repræsentant for erhvervsorganisationerne
1 repræsentant for arbejdstagerorganisationerne
1 repræsentant for Arbejdsmarkedskontor Syddanmark
1 repræsentant fra den forberedende grunduddannelse (FGU) i Syddanmark

Aktørgrupperne listet oven for vælger selv en repræsentant og en suppleant til Syddansk Uddannelsesforum. Desuden kan der indkaldes ressourcepersoner ad hoc, når det skønnes nødvendigt, herunder fra driften i Region Syddanmark, fx psykiatrien.
Ønsker et medlem at træde ud af Syddansk Uddannelsesforum, vælger den pågældende aktør et nyt
medlem via deres egen organisation eller bagland.
Tidsperiode
Syddansk Uddannelsesforum fungerer fra januar 2018 frem til udgangen af 2021, og medlemmerne
udvælges for den tilsvarende periode.
Organisering
 Syddansk Uddannelsesforum vælger selv formand og næstformand blandt repræsentanterne.
 Forummet mødes 2 gange om året (som udgangspunkt i to timer), og kan derudover høres
skriftligt efter behov.
 Forummet kan nedsætte arbejdsudvalg og projektgrupper efter behov og evt. via udvælgelse
af relevante, udførende personer i medlemmernes egne organisationer eller baglande.
 Et eller begge af forummets møder afholdes således, at der vil være mulighed for at fremlægge og drøfte relevante problemstillinger med det regionsrådsudvalg, der arbejder med uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.
Sekretariatsbistand fra Region Syddanmark
Region Syddanmark yder sekretariatsbistand til Syddansk Uddannelsesforum, herunder:
 Sekretariatsbistand i forhold til gennemførelse af møder, herunder mødeindkaldelse, udarbejdelse af dagsorden og referatskrivning.
 Indhente og yde faglig bistand i form af f.eks. ekspertinddragelse, indsamling/bestilling af analyser.
Finansiering
Regionen dækker som udgangspunkt udgifterne i forbindelse med sekretariatsbistand og mødeafholdelse i rimeligt omfang.

(Godkendt af regionsrådet den 24. juni 2019)
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