Kommissorium
for
midlertidigt udvalg vedrørende
arbejdsstyrke og uddannelse og efteruddannelse
i Region Midtjylland

Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet
den 14. december 2011 og skal fungere i perioden 1. februar 2012 til
31. december 2013.
Sagsnr. 0-2-3-09
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Fra administrationen deltager vicedirektør i Regional Udvikling og afdelingschef i Virksomheds- og Kompetenceudvikling.
Udvalgets formål
Udvalget har til formål at understøtte udviklingen af en fremtidssikret
arbejdsstyrke, hvor både arbejdsstyrkens størrelse og kompetencer
kan sikre virksomhedernes fremtidige konkurrencekraft, og dermed
fortsat vækst og velstand i Region Midtjylland.
Udvalgets opgave
Udvalget har til opgave at følge og bidrage til arbejdet med at udvide
arbejdsstyrken, reducere frafaldet fra ungdomsuddannelserne, sikre
bedre overgange mellem uddannelsesniveauer, og løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken, således at nye jobfunktioner og ændrede
kompetencebehov kan honoreres.
Særlige fokusområder for udvalget i funktionsperioden vil være at
følge og understøtte arbejdet med:
udvikling af det sammenhængende uddannelsessystem med
fleksible overgange mellem udannelsesinstitutionerne
reduktion af frafaldet på alle niveauer
etablering af flere lære- og praktikpladser
at fremme de uddannelsessøgendes interesse for tekniske, naturvidenskabelige og velfærds-uddannelser
at fremme løbende opkvalificering af medarbejdere og ledere
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en langsigtet udvidelse af arbejdsstyrken gennem styrket integration og fastholdelse af marginaliseringstruede medarbejdere på arbejdsmarkedet
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne standardforretningsorden for særlige udvalg.
Udvalgets arbejde omfatter beskrivelse af den række af initiativer,
der er sat i værk i Region Midtjylland på arbejdsstyrke- og uddannelsesområdet, samt etableringen af et overblik over analyser af arbejdsstyrken og udviklingen på arbejdsmarkedet. Denne del af opgaveløsningen vil foregå i et tæt samarbejde med Beskæftigelsesregion
Midtjylland.
Udvalget kan i funktionsperioden anbefale, at der iværksættes nye
analyser på områder, der aktuelt ikke er tilstrækkeligt belyst. Udvalget kan i funktionsperioden også anbefale iværksættelsen af aktiviteter og initiativer, som kan understøtte udviklingen af en fremtidssikret midtjysk arbejdsstyrke.
Udvalget forventes at afholde 4-6 møder om året.
Udvalgets afrapportering
Udvalgets dagsordener og referater offentliggøres – med de begrænsninger, der følger af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt – på Region Midtjyllands hjemmeside. Endvidere forelægges udvalgets overvejelser og anbefalinger, der kan støtte Regionsrådets
drøftelser og beslutninger, løbende for forretningsudvalget.
Udvalget afslutter sit arbejde med aflevering af en redegørelse til regionsrådet.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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