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Kommissorium for Taskforce til 
 
Flere uddannelsesinstitutioner i Faxe Kommune 
 
 
Baggrund  
 
En veluddannet befolkning er vigtig 
En veluddannet befolkning er en væsentlig forudsætning for samfundsudvikling, vækst og 
livskvalitet. 
I Faxe Kommune har der historisk været en lang række forskellige uddannelsesinstitutioner, hvor 
der har været gode muligheder for at unge kunne tage en ungdomsuddannelse og senere en 
videregående uddannelse på både velfærdsområderne og de erhvervsfaglige områder. Aktuelt er 
der færre uddannelsesmuligheder indenfor kommunen, samtidig med, at der nu og i de kommende 
år vil være en alvorlig mangel på arbejdskraft på både det private og det kommunale 
arbejdsmarked,  især på velfærdsområderne for børn, unge og ældre. Det kræver et tæt samarbejde 
mellem kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, og en gensidig styrkelse og 
vekselvirkning for at revitalisere og  udvikle mulighederne for lokal livslang uddannelse. 
 
Mere og flere uddannelsesmuligheder lokalt 
Virksomhederne i Faxe Kommune efterspørger  flere unge, der tager erhvervsfaglige uddannelser 
samt styrkede muligheder for at videreuddanne kommende og allerede ansatte medarbejdere. 
 
Samtidig er der behov for at udvikle og styrke turismeområdet med nye forretningsområder og 
kompetencer hos medarbejderne. 
 
Faxe Kommune har en lav grad (80%) af unge, der har taget en ungdomsuddannelse, når de fylder 
25 år og Region Sjælland har den største andel af ikke uddannede voksne mellem 25 og 69 år.  
 
Ved en målrettet indsats og et tættere samarbejde mellem forskellige regionale og nationale 
uddannelses- og erhvervsområder  skal udbuddet af uddannelser i Faxe Kommune være større og 
have større bredde. Udviklingen af disse skal derfor ske i tæt samarbejde med det lokale 
erhvervsliv, de lokale uddannelsesinstitutioner  og andre lokale aktører 
(f.eks.frivillig/foreningsmrådet). Arbejdet med at tiltrække flere uddannelser  tager afsæt i 
eksisterende bygninger samt ledige byggearealer. 
 
Nedsættelse af en Taskforce 
Faxe Kommune ønsker på baggrund af ovenstående at nedsætte en Taskforce, der skal afdække 
området samt fremlægge konkrete forslag til etablering af flere uddannelser i Faxe Kommune, der i 
forlængelse af befolkningstilvæksten kan skabe fornyet dynamik, bosætning, erhvervsudvikling og 
en unik identitet i lokalmiljøet. 
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Målene for Taskforcen er, at 
 

 Uddannelsesmulighederne skal udvides og udvikles, så flere skal kunne uddanne og 
efteruddanne sig i Faxe Kommune. 

 Udarbejde konkrete forslag til etablering af nye uddannelser beliggende i Faxe Kommune, 
enten som selvstændig uddannelse, eller som en lokal, regional elller national afdeling af en 
allerede etableret uddannelse. 

 Skabe relationer og nye samarbejdsområder på uddannelsesområdet. 
 Afdække andre øvrige samarbejdsrelationer, der kan styrke uddannnelsesområdet i Faxe 

Kommune, herunder udarbejdelse af konkrete forslag til dette samarbejde. 
 
Taskforcens arbejde er langsigtet og den nedsættes i indeværende byrådsperiode 2022-2025, og 
tager afsæt i Byrådets Vision 2030, den nye turismestrategi, erhvervsstrategien samt mål om at få 
flere unge i ungdomsuddannelse. 
 
Taskforcen forventes at afholde 4-6 årlige møder. 
 
Det aftales løbende, hvornår og hvordan der sker afrapportering til Økonomiudvalget og Byrådet. 

 
 
Taskforcens sammensætning 
 

 2 repræsentanter fra det lokale erhvervs- og handelsliv 
 1 ledelsesrepræsentant fra Midtsjællands Gymnasium  
 1 bestyrelsesmedlem eller ledelsesrepræsentant fra en regional ungdomsuddannelse 

indenfor tekniske/erhvervsfaglige område 
 2 repræsentanter fra relevante faglige organisationer i lokalområdet 
 1 repræsentant fra skolekredsen bag indsats for Håndværkerefterskole i Haslev 
 1 repræsentant fra det lokale foreningsmiljø udpeget af Folkeoplysningsudvalget 
 1 repræsentant fra friskoler, privatskoler og efterskoler beliggende i Faxe Kommune 
 1 repræsentant fra Ungeforum 
 1 repræsentant fra Lærlingenetværket 
 Centerchef for Børn, Unge og Familier i Faxe Kommune, Henrik Reumert 
 Direktør Marianne Hoff Andersen (sekretær for Taskforcen) 

 
 
Samarbejdspartnere 
Arbejdsgruppen vurderer løbende, hvilke samarbejdspartnere og faglige eksperter der inviteres ind 
i arbejdet i kortere eller længere tid. Det kan f.eks. være fra Dansk Industri, lokale borgergrupper, 
der arbejder for etablering af uddannelse i kommunen, nationale og regionale eksperter og 
uddannelsesinstitutioner m.v. 
 
Økonomi 
Der afsættes et budget på 30.000 kr. årligt i perioden 2022-2025 til omkostninger ifm. Taskforcens 
arbejde, konferencer, oplægsholdere, transport m.v. 
 
 
 
 
Vedtaget af Faxe Byråd den 28. april 2022.


