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Deltagere:
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Petersen, Kristian Bennike, Lars Katzmann, Carsten Uggerholt Eriksen, Jens Munk
Kruse, Mogens Kragh Andersen, Peter Præstgaard, Henrik Larsen, Jan Askholm,
Annette Lund, Frederik Jelstrup, Tove Michaelsen, Finn Udsen (suppleant for Erling
Jensen).
(Regionsrådets Udvalg for uddannelse og arbejdskraft deltager under punkt 6)

Sekretariatet:

Jørgen Bjelskou, Morten Hvideland-Olsen.

Afbud:

Ulrich Skytte.
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1) Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling
Syddansk Uddannelsesforum skal godkende dagsorden.
Indstilling
Det indstilles, at forummet godkender dagsorden.
Referat
Jørgen Bjelskou påtog sig rollen som ordstyrer ved dette første møde. Dagsorden blev godkendt.

2) Gennemgang af kommissoriet for Syddansk
Uddannelsesforum.
Sagsfremstilling
Regionsrådet godkendte på sit møde mandag den 22. januar 2018 kommissoriet for Syddansk
Uddannelsesforum.
Kommissoriet er vedlagt som bilag.
Af kommissoriet fremgår det bl.a., at Syddansk Uddannelsesforum har følgende opgaver:
 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.
På mødet vil sekretariatet kort gennemgå kommissoriet.
Indstilling
Det indstilles, at forummet tager punktet til orientering.
Bilag



Kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum.
Oversigt over repræsentanter og suppleanter i Syddansk Uddannelsesforum.

Referat
Kommissoriet blev taget til orientering.
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3) Valg af formand og næstformand
Sagsfremstilling
Af kommissoriet for Syddansk Uddannelsesforum fremgår det, at forummet selv vælger en formand og
en næstformand blandt repræsentanterne fra de forskellige aktører.
Indstilling
Det indstilles, at forummet vælger en formand og en næstformand blandt repræsentanterne.
Referat
Den afgående formand for Syddansk Uddannelsesaftale, Mogens Kragh Andersen, indstillede Kristian
Bennike som et godt formandsemne. Kristian tog imod indstillingen og blev enstemmigt valgt som
formand for Syddansk Uddannelsesforum.
Der skulle også vælges en næstformand, men her var der i første omgang ingen kandidater. Det blev
derfor besluttet at udskyde valget af næstformand til næste møde.
Jf. punkt 8 meddelte Dan Skjerning dog senere på mødet, at han godt ville stille op som

næstformand for Syddansk Uddannelsesforum. Forummet bakkede op om Dans kandidatur til
posten og han blev således enstemmigt valgt som næstformand.

4) Præsentation af udkast til handlingsplan for uddannelse
og arbejdskraft 2018-2019
Sagsfremstilling
Den nuværende handlingsplan på uddannelsesområdet vedrører perioden 2016-2017, og der skal
derfor vedtages en ny handlingsplan for perioden 2018-2019.
Administrationen har hen over det seneste år arbejdet med at forberede den nye handlingsplan.
Tilbage i 2017 blev indholdet drøftet ad flere omgange i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale
(forløberen for Syddansk Uddannelsesforum).
For også at kunne inddrage det nye regionsråd i udformningen af handlingsplanen for 2018-2019, blev
det i efteråret besluttet at forlænge den nuværende handlingsplans funktionsperiode, således at denne
også indbefattede ansøgningsfristen til uddannelsespuljen i marts 2018.
Regionsrådets Udvalg for uddannelse og arbejdskraft (UUA) drøftede et foreløbigt udkast til den nye
handlingsplan på deres møde den 1. marts 2018. Det gav anledning til en række justeringer, som nu
er blevet implementeret i et endeligt udkast til den nye handlingsplan.
Indholdet i den nye handlingsplan
Den kommende handlingsplan skal, ligesom den nuværende, tage udgangspunkt i regionsrådets
vækst- og udviklingsstrategi og udmønte de uddannelsespolitiske elementer heraf. Strategien kan
tilgås via dette link: https://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/vaekst-og-udviklingsstrategi/. Som følge af
udviklingen i det uddannelsespolitiske landskab, den hastige teknologiske udvikling i samfundet, samt
konjunkturudviklingen mv. lægges der op til, at den nye handlingsplan omfatter enkelte nye
målsætninger og indsatsområder. Der opereres nu med i alt syv overordnede mål:
Mål for uddannelse:
 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 Flere unge skal have tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked
 Flere skal gennemføre en videregående uddannelse
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Mål for arbejdskraft:
 Flere faglærte
 Flere med STEM kompetencer
 Øget opkvalificering af arbejdsstyrken
 Bedre sprogkompetencer
Målene operationaliseres i samlet set 11 delmål og skal adresseres via indsatser, der retter sig mod ni
forskellige indsatsområder.
Det bemærkes, at anbefalingerne fra regeringens forenklingsudvalg for erhvervsfremme, der udkom
den 6. april 2018, kan få betydning for de regionale vækstforas fremtid, og dermed særligt for de dele
af handlingsplanen for uddannelse og arbejdsmarked, der vedrører Syddansk Vækstforum.
Vedlagt er det endelige udkast til handlingsplan for uddannelse 2018-2019. Frem mod godkendelsen i
regionsrådet kan der forekomme enkelte redaktionelle ændringer.
På mødet vil sekretariatet præsentere indholdet i den kommende handlingsplan.
Indstilling:
Det indstilles, at forummet tager punktet til orientering.
Bilag


Udkast til handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019

Referat
Sekretariatet præsenterede baggrunden, processen og hovedindholdet i den kommende
handlingsplan.
Forrummet drøftede efterfølgende indholdet af handlingsplanen. Der var generelt opbakning til
handlingsplanens indhold. Samtidig blev der afgivet en række bemærkninger og kommentarer i
tilknytning hertil.
Det blev bl.a. bemærket, at det er vigtigt, at også de videregående uddannelsesinstitutioner tænkes
ind ift. implementeringen af handlingsplanen, eksempelvis ift. efter- og videreuddannelse, også selvom
de formelt ikke kan stå som ansøgere til uddannelsespuljen.
Det blev også bemærket, at regionsrådet også burde medtænke det offentlige arbejdsmarked under
indsatsområdet ”Flere og bedre faglærte” eftersom der også her i høj grad er en mangelsituation.
Endvidere blev det nævnt, at der bør tænkes i et bedre link mellem uddannelsesinstitutioner og
virksomheder (særligt de mindre og mellemstore) i bestræbelserne på at sikre et bedre match mellem
uddannelsesinstitutionernes udbud af uddannelse og virksomhedernes efterspørgsel
De faldne bemærkninger tages med videre på mødet i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft
samme dag, hvor udvalget skal anbefale handlingsplanen over for regionsrådet.
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5) Forberedelse af temadrøftelse med Udvalget for
uddannelse og arbejdskraft
Sagsfremstilling
Af kommissoriet for Syddansk Uddannelsesforum fremgår det, at et eller begge af forummets to årlige
møder afholdes således, at der vil være mulighed for at fremlægge og drøfte relevante
problemstillinger med det regionsrådsudvalg, der arbejder med uddannelses- og
arbejdsmarkedsområdet.
Af regionsrådets konstitueringsaftale af 21. november 2017 fremgår det, at regionsrådet nedsætter et
stående udvalg for uddannelse og arbejdskraft.
Udvalget for uddannelse og arbejdskraft (herefter UUA) beskæftiger sig med uddannelse og
arbejdskraft i regionen, herunder videnopbygning, samarbejde og koordinering mv. samt
myndighedsopgaver og tilskud på uddannelsesområdet.
UUA har ni medlemmer:
 Tage Petersen, V – formand
 Poul Andersen, A – næstformand
 Lene Thiemer Hedegaard, A
 Morten Weiss-Pedersen, C
 Annette Blynel, F
 Karsten Fogde, F
 Carsten Sørensen, O
 Henriette Schlesinger, V
 Kristian Nørgaard, V
Yderligere information om de enkelte medlemmer af UUA fremgår af regionens hjemmeside her:
https://www.rsyd.dk/wm506983
Dagsordener og referater fra møderne i UUA fremgår af regionens hjemmeside her:
https://www.rsyd.dk/wm506083
Emnerne for temadrøftelserne på dette møde fremgang af punkt 6 på dagsorden.
På mødet redegør administrationen for overvejelser om emner til kommende temadrøftelser, som kan
danne udgangspunkt for en drøftelse i Syddansk Uddannelsesforum.
Indstilling:
Det indstilles, at forummet tager punktet til orientering.
Referat
Sekretariatet redegjorde kort for hensigten bag initiativet med fælles drøftelser med udvalget.
Derudover forelagde sekretariatet to mulige emner til næste temadrøftelse på mødet til efteråret:
 Perspektiver for en regional Teknologipagt.
 Udfordringen med at opretholde og udbygge det nuværende uddannelsesudbud i lyset af de
faldende ungdomsårgange nu og i de kommende år.
Sekretariatet bemærkede samtidig, at forummets medlemmer altid er velkomne til at indsende idéer til
emner for fremtidige temadrøftelser.
Der blev nikket til de to mulige emner til næste møde i Syddansk Uddannelsesforum.
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6) Temadrøftelse med Udvalget for uddannelse og
arbejdskraft
Sagsfremstilling
Af kommissoriet for Syddansk Uddannelsesforum fremgår det, at eller begge af forummets to årlige
møder afholdes således, at der vil være mulighed for at fremlægge og drøfte relevante
problemstillinger med det regionsrådsudvalg, der arbejder med uddannelses- og
arbejdsmarkedsområdet.
Temadrøftelsen vil dermed foregå sammen med regionsrådets Udvalg for uddannelse og arbejdskraft.
Temadrøftelsen vil være inddelt i to emner: ”Røgfri fremtid på ungdomsuddannelserne” og
”Muligheder for implementering af den kommende handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft”.
Emnet ”Røgfri fremtid på ungdomsuddannelserne” vil blive indledt med et oplæg fra
regionsrådsformand Stephanie Lose, mens det andet emne ”muligheder for implementering af den
kommende handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft” vil blive indledt med et oplæg fra
sekretariatet.
Baggrundssager for temadrøftelsen af de to emner er vedlagt som bilag.
Indstilling
Det indstilles, at forummet drøfter de to emner med Udvalget for uddannelse og arbejdskraft med
udgangspunkt i vedlagte bilag.
Bilag



Baggrundssag for ”Røgfri fremtid på ungdomsuddannelserne”.
Baggrundssag for ”implementering af handlingsplanen”.

Referat
Røgfri fremtid på ungdomsuddannelserne
Stephanie Lose indledte emnet med et oplæg. Her inviterede hun ungdomsuddannelserne til at indgå i
partnerskabet omkring projektet Røgfri Fremtid. Et partnerskab, der for nyligt også har mødt
opbakning fra borgmestrene i de syddanske kommuner.
Blandt forummets medlemmer, herunder repræsentanterne for ungdomsuddannelserne, var der bred
opbakning til projektet.
Det blev bemærket, at man i forhold til erhvervsuddannelserne også burde tænke praktikvirksomhederne med ind i samarbejdet eftersom eleverne jo tilbringer en stor del af deres uddannelse
ude i virksomhederne.
Implementering af handlingsplanen
Sekretariatet lagde ud med et helt kort oplæg.
På udvalgets opfordring indledte forrummet dernæst drøftelserne med at gentage flere af
bemærkningerne fra drøftelserne under punkt 4.
Forummet og udvalget drøftede dernæst i fællesskab handlingsplanen og perspektiverne for
implementeringen heraf.
Det blev bl.a. bemærket, at uddannelsessamarbejder i forskellige afskygninger må forventes at være
af afgørende betydning for at kunne stå imod de næste års faldende ungdomsårgange. Og at det i den
forbindelse er vigtigt, både at tænke i geografisk udbud og høj kvalitet.
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Det blev også nævnt, at det er i en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft er særligt vigtigt at
medtænke arbejdskraftreserven som en ressource, der skal bringes i spil, men samtidig også, at dette
stiller krav til uddannelsessystemet ift. at tilbyde mere fleksible opkvalificeringsforløb, der tager højde
for målgruppen.
Endvidere blev perspektiverne for samarbejde om digitalisering og digital læring drøftet. Her blev det
bemærket, at digitalisering måske kunne være en indgang til at arbejde med den demografiske
udfordring med de faldende ungdomsårgange og med øget efter- og videreuddannelse. Digitalisering
giver mulighed for at tænke uddannelse mere fleksibelt og på nye måder.
Sekretariatet noterede sig de faldne bemærkninger, som nu vil blive taget med i den kommende
proces omkring implementeringen af handlingsplanen.

7) Næste møde
Sagsfremstilling

Næste møde i Syddansk Uddannelsesforum afholdes torsdag den 25. oktober 2018 kl.13.00 15.00.
Indstilling
Det indstilles, at forummet tager punktet til orientering.

Referat
Forummet tog punktet til orientering. Sekretariatet udsender mødeindkaldelse i Outlook.

8) Evt.
Referat
Dan Skjerning meddelte, at han godt ville stille op som næstformand for Syddansk
Uddannelsesforum. Forummet bakkede op om Dans kandidatur til posten og han blev således
enstemmigt valgt som næstformand.
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