Kommissorium for Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune
Baggrund
Siden oktober 2006 har Aalborg Kommune haft nedsat et Uddannelsesråd. Uddannelsesrådet nyudpeges i
forbindelse med byrådets konstituering efter hvert byrådsvalg.
Formål
Uddannelsesrådet nedsættes i henhold til Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4 som rådgivende
udvalg for Job og Velfærdsudvalget / Byrådet. Uddannelsesrådet skal bistå med at sætte fokus på de
vigtigste spørgsmål med henblik på at styrke Aalborg som uddannelsesby.
Uddannelsesrådet skal i arbejdet med at styrke Aalborg som uddannelsesby lægge særlig vægt på at
medvirke til at ruste Aalborg og uddannelsesinstitutionerne i den skarpe konkurrence mellem
uddannelsesbyer i Danmark om at tiltrække studerende, herunder markedsføre Aalborg som
uddannelsesby. Denne oprustning skal ske i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv
samt kultur- og idrætsliv.
Uddannelsesrådet skal samarbejde og koordinere sin indsats med regionale udviklingsinitiativer og andre
fora/netværk, der beskæftiger sig med uddannelse og kompetenceudvikling.
Strategi
Rådet arbejder med udgangspunkt i den nuværende Uddannelsesstrategi for perioden 2019-2022 og tager i
perioden initiativ til fornyelse af uddannelsesstrategien for Aalborg Kommune, som efter indstilling fra Jobog Velfærdsudvalget drøftes og godkendes i Byrådet.
Rådets sammensætning
Rådet skal sammensættes således, at dets medlemmer bredt dækker både udbudssiden
(uddannelsesinstitutionerne) og efterspørgselssiden (erhvervslivet), og samtidig har fingeren på pulsen i
forhold til de generelle strømninger på uddannelsesområdet, samt i kultur- og fritidsliv generelt. Rådets
medlemmer skal tilsammen have indsigt i både lokale, regionale, nationale og internationale forhold.
Uddannelsesrådet sammensættes på følgende vis:

Tre repræsentanter udpeget af byrådet

Repræsentanter for Aalborgs uddannelsesinstitutioner

Repræsentanter for elever/studerende

Repræsentanter for erhvervslivet

Repræsentanter fra fritids- og kulturlivet

Repræsentanter for vejledningsinstitutionerne

Repræsentant for Region Nordjylland

Ledende embedsmand fra Job- og Velfærd
Rådet kan inddrage yderligere ekspertise til sit arbejde, hvor det skønnes nødvendigt.
Formanden for Uddannelsesrådet udpeges blandt de politiske medlemmer.
Rådmanden for Job og Velfærd er tilforordnet i rådet.
Organisering og arbejdsform
Aalborg Kommune stiller sekretariatsfunktion til rådighed for Uddannelsesrådet. Sekretariatsfunktionen
varetages af Job og Velfærd.
Uddannelsesrådet er første gang nedsat 1. oktober 2006. Rådet nyudpeges ved begyndelsen af hver
byrådsperiode og mødes 4 gange om året samt efter behov.
Uddannelsesrådet vedtager selv sin forretningsorden på sit første møde.
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