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16 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 00.01.00-A00-11-15 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd godkender dagsordenen 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Kurt Alling, Karen Eriksen, Kirsten Estrup Madsen, Allan Busk og Marianne Reenberg del-

tog ikke i behandlingen af sagen. 
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Bordet rundt 

Sagsnr: 00.01.00-A00-11-15 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Det lokale Arbejdsmarkedsråd. 

 

Sagsfremstilling 

Med henblik på at sikre videndeling på tværs gives en status på den aktuelle situation bor-

det rundt. 

 

Økonomi 

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser 

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at Det lokale Arbejdsmarkedsråd giver en status. 

 

Beslutning 

Hans Rønnau orienterede om etablering af Frivilligcenter Rebild, herunder om Projekt 

"Flere Med", hvor sårbare gennem frivillig arbejde forsøges bragt tættere på job. Hans Fo-

reslår, at Frivilligcentret fremover får sæde i LAR. 

 

Jesper Clausen orienterede om, at det går den rigtige vej med ledigheden. Dog fortsat lidt 

for høj på Metals område, så der er igangsat diverse arbejdsmarkedsrettede kurser, f.eks. 

i CNC pladebearbejdning, hvor alle kursisterforventes at gå i arbejde. Der opleves stor 

søgning til "Arne-pensionen". 

 

Kurt Alling, Karen Eriksen, Kirsten Estrup Madsen, Allan Busk og Marianne Reenberg del-

tog ikke i behandlingen af sagen. 
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Evaluering af fællesseminar 

Sagsnr: 00.01.00-A00-11-15 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. 

 

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd evaluerer fællesseminaret mellem arbejdsmarkedsudval-

get, Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) og ledelsen i Center Arbejdsmarked og Borger-

service (CAB). 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedsudvalget havde den 14. september 2021 inviteret Det Lokale Arbejdsmar-

kedsråd og ledelsen i CAB til fællesseminar. Det overordnede formål med fællesseminaret 

er dialog og input til indsatsområder og strategier i det kommende års beskæftigelsesind-

sats. 

 

På baggrund af drøftelser i Arbejdsmarkedsudvalget havde forvaltningen tilrettelagt semi-

naret inden for to overskrifter: 

 

1. Om- og opkvalificering af ledige 

2. Samarbejde med virksomhederne 

 

Arbejdsmarkedsudvalget kvitterede, på udvalgsmøde den 28. september 2021, for et godt 

seminar, men lægger op til, at dialogen fremover tages undervejs i oplæggene og at der 

dermed ikke bruger så meget tid på gruppearbejde. 

 

Forvaltningen foreslår, at LAR drøfter: 

 

• Hvad fungerede godt? 

• Hvad kunne være/ønskes anderledes? 

• Udbyttet ift. seminarets form/varighed 

 

Økonomi 

 

 

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.  

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd evaluerer seminaret.  

 

Beslutning 

Der er opbakning til at fortsætte fællesseminar som et endagsarrangement. Dog kunne 

det overvejes, at der en gang i hver valgperiode afholdes et 12-12 arrangement. Måske i 

det første år, så man hurtigere kommer til at lære hinanden at kende. 

 

Der gives udtryk for, at det er rigtig godt at høre medarbejdernes input, samt for at det  

er rigitg vigtigt for medlemmerne af LAR, at arrangementet prioriteres af de lokale 
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politikere. Medlemmerne af LAR giver udtryk for, at det er af stor værdi for arbejdet, at 

der er tæt kontakt til lokalpolitikerne. 

 

Der stilles ligeledes forslag om, at vi besøger forskellige for LAR relevante steder - det 

kunne eventuelt være som alternativ til 12-12. 

 

Kurt Alling, Karen Eriksen, Kirsten Estrup Madsen, Allan Busk og Marianne Reenberg del-

tog ikke i behandlingen af sagen. 
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Udkast til Beskæftigelsesplan 2022 

Sagsnr: 15.00.00-G01-21-21 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

 

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en beskæftigelsesplan for 2022 med udgangs-

punkt i de beskæftigelsespolitiske mål, som Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet. Ar-

bejdsmarkedsudvalget har efter behandling på udvalgsmøde den 2. november, besluttet at 

sende planen til udtalelse i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. 

 

Sagsfremstilling 

Jobcenteret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som fastlægger mål og strategi 

for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren har valgt at fast-

holde 2021-målene i 2022.  

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling  

2. Flere ledige skal opkvalificeres  

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse  

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft  

Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 28. september 2021 besluttet, at der i Beskæf-

tigelsesplan 2022 tages udgangspunkt i ministerens mål. Samtidig fastholdes tilgang og 

fokusområder fra Beskæftigelsesplan 2021. Beskæftigelsesplan 2022 er således i hoved-

træk en videreførelse af Beskæftigelsesplan 2021.  

 

Af ændringer fra Beskæftigelsesplan 2021 skal der dog nævnes, at det kommunale mål for 

unges søgning til erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen ikke længere er at 

finde i Beskæftigelsesplanen. Målet for de unges søgning behandles i forbindelse med ud-

arbejdelse af den lovpligtige kvalitetsrapport på området.  

 

Derudover er målet omkring at reducere ledigheden for fleksjobbere justeret fra 13% i 

2021 til 10% i 2022. Selvom der er sket en betydelig stigning i tilgangen til fleksjobord-

ningen, er det lykkedes at nedbringe ledigheden markant i løbet af 2021. Ambitionen er at 

fastholde den gode udvikling i 2022.  

 

Endelig er målet omkring, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsør-

gende justeret. Tidligere har Rebild Kommune gennem integrations- og beskæftigelses-

ambassadørprojektet haft det primære fokus på kvindernes beskæftigelsesgrad. Men da 

projektet afsluttes ved udgangen af 2021, anbefaler forvaltningen, at fokus i 2022 igen 

udbredes til hele målgruppen - altså både mænd og kvinder og uanset forsørgelse. Mål-

sætningen er på den baggrund ændret fra et mål om at 30% af kvinderne skulle være i 

beskæftigelse ved udgangen af 2021, til at den samlede beskæftigelse for både mænd og 

kvinder ved udgangen af 2022 er mindst 50%. 



 

REBILD KOMMUNE Det Lokale Arbejdsmarkeds-

råd 

18. november 2021 

 
 

8 

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede, på mødet en 2. november, udkast til Beskæftigel-

sesplan 2022. Udvalget havde ingen bemærkning til udkastet og sendte derefter planen til 

udtalelse i Det lokale Arbejdsmarkedsråd. 

 

Proces- og tidsplan 

Som det fremgår af tidsplan herunder for den videre proces, skal planen efter udtalelse i 

Det lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) endelig godkendes i Arbejdsmarkedsudvalget, hvoref-

ter udvalget sender den til endelig vedtagelse i Byrådet. 

 

Hvornår  Hvem  Hvad  

2. november 

2021  

AMU  Godkender forslag til beskæftigelsesplanen og sender pla-

nen til udtalelse i LAR  

18. november 

2021  

LAR  Forslag til beskæftigelsesplan 2022 behandles og kommen-

teres  

19. november 

2021  

Forvalt-

ningen  

Modtager og bearbejder udtalelser fra LAR og udarbejder 

udkast til endelig godkendelse  

30. november 

2021  

AMU  Behandler forslag til beskæftigelsesplan 2022. AMU sender 

planen videre til ØK og Byrådet  

8. december 

2021  

ØK  Behandler forslag til beskæftigelsesplan 2022 og sender 

planen til endelig godkendelse i Byrådet  

16. december 

2021  

Byrådet  Godkender forslag til beskæftigelsesplan 2022  

18. december 

2021  

Forvalt-

ningen  

Beskæftigelsesplan 2022 fremsendes til orientering i RAR 

og offentliggøres  

 

Økonomi 

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. 

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd drøfter udkast til Beskæftigel-

sesplan 2022. 

 

Beslutning 

Jesper Clausen kvitterer for beskrivelsen af samarbejdet med A-kasserne, de faglige orga-

nisationer og uddannelsesinstitutionerne. 

 

LAR havde ingen yderligere input til Beskæftigelsesplanen. 

 

Kurt Alling, Karen Eriksen, Kirsten Estrup Madsen, Allan Busk og Marianne Reenberg del-

tog ikke i behandlingen af sagen. 

 

Bilag 

• Beskæftigelsesplan 2022 (udkast) 

  

file:///C:/Program%20Files/SBSYS/Drift/Temp/Brcd06/Dagsorden/Bilag/Punkt%2019%20Bilag%201%20Beskaeftigelsesplan_2022_udkast.pdf
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Status på antal forsørgede 

Sagsnr: 15.00.00-G01-17-20 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget 

 

Forvaltningen giver en status på den aktuelle situation ift. antal forsørgede.  

 

Sagsfremstilling 

 

Fra juni 2020 til juni 2021 er der samlet set sket et fald på 152 fuldtidsforsørgede i Rebild. 

Det svarer til et fald i andelen af den samlede befolkning (16-66 år) på 0,86 procentpoint 

fra 15,53% til 14,66%, hvor de største grupper udgøres af personer på førtidspension, sy-

gedagpenge, fleksjob samt dagpenge. Det gennemsnitlige fald i landet har været på 0,59 

procentpoint og Rebild Kommune er gået fire pladser frem fra nr. 20 til nr. 16 blandt de 94 

jobcentre. 

 

Den største del af faldet er sket i antal ledige dagpengemodtagere, som er faldet med 

1,09 procentpoint af befolkningen. Samtidig er kontanthjælp faldet med 0,26 procentpo-

int. Omvendt er gruppen af sygemeldte på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb steget 

med 0,43 procentpoint. Samlet set går udviklingen blandt de øvrige målgrupper således 

stort set i nul i samme periode.  

 

Forvaltningen vil på mødet give en status på alle jobcentrets målgrupper under et, samt 

for hver af de enkelte ydelsesgrupper. Udover en status vil der ligeledes blive orienteret 

om udviklingen i antal forsørgede over tid og i sammenligning med andre kommuner.  

 

Økonomi 

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.  

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter orienteringen.  

 

 

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 28. september 2021, pkt. 79: 

Drøftet. 

 

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen. 

 

Beslutning 

Drøftet. 

 

Kurt Alling, Karen Eriksen, Kirsten Estrup Madsen, Allan Busk og Marianne Reenberg del-

tog ikke i behandlingen af sagen. 
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Udvikling i ledighedstal 

Sagsnr: 15.00.00-G01-17-20 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Forvaltningen giver en status på den ak-

tuelle situation ift. udviklingen i ledighed i lyset af coronasituationen.  

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen vil på mødet give status på udviklingen i antal ledige a-dagpengemodtagere 

siden coronanedlukningen i marts 2020.  

 

Økonomi 

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.  

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd drøfter orienteringen.  

 

Beslutning 

Drøftet. 

 

Kurt Alling, Karen Eriksen, Kirsten Estrup Madsen, Allan Busk og Marianne Reenberg del-

tog ikke i behandlingen af sagen. 
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Status på mål i Beskæftigelsesplan 2021 

Sagsnr: 15.00.00-G01-21-20 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget  

 

Som det fremgår af planen for opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2021, som Ar-

bejdsmarkedsudvalget godkendte i februar, er temaet for opfølgningen på dette møde 

flere selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte.  

 

Sagsfremstilling 

Opfølgningen tager udgangspunkt i seneste status på målet på området suppleret med op-

læg ved fagkonsulent Sophia Shabro om de indsatser, som sigter mod at sikre målopfyl-

delsen. I forlængelse af deltagelsen i projekt Integrations- og beskæftigelsesambassadør 

er fokus rettet mod kvinderne i målgruppen, da beskæftigelsen for kvinderne ligger langt 

under beskæftigelsen for mændene.  

 

Der blev opstillet følgende mål for området, som netop er taget fra projektet: 

 

• Mål: 30 % af målgruppen har ordinære, lønnede arbejdstimer ved udgangen af 

2021. 

 

Figuren herunder viser udviklingen fra december 2017 frem til den seneste opgørelse fra 

august 2021. 

 

 
Kilde: Jobindsats.dk 
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Det fremgår af figuren, at Rebild i december 2017 havde 15,7 % af målgruppen i beskæf-

tigelse, hvilket var lidt under landsgennemsnittet og lidt over gennemsnittet i Region 

Nordjylland. Efter at Rebild i slutningen af 2018 havde en højere andel af målgruppen i be-

skæftigelse, er niveauet efterfølgende igen faldet og har siden december 2019 ligget under 

gennemsnittet i både regionen og hele landet.  

 

Ved seneste opgørelse fra august 2021 ligger Rebild med 27,4 % fortsat et stykke under 

både landsgennemsnittet (34,9 %) og nivauet i Regionen (35,9 %). Tendensen er dog sti-

gende og det virker sandsynligt at nå målet på 30 %. Niveauet i resten af landet giver dog 

en indikation på, at beskæftigelsesgraden kan øges yderligere. 

 

Økonomi 

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.  

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager opfølgningen til efterretning.  

 

 

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 2. november 2021, pkt. 91: 

Taget til efterretning. 

 

Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen. 

 

Beslutning 

Drøftet. 

 

Kurt Alling, Karen Eriksen, Kirsten Estrup Madsen, Allan Busk og Marianne Reenberg del-

tog ikke i behandlingen af sagen. 
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Forslag til mødekalender 2022 

Sagsnr: 00.01.00-A00-11-15 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Det lokale Arbejdsmarkedsråd 

 

Forslag til mødekalender for 2022 i Det lokale Arbejdsmarkedsråd. 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen foreslår følgende møderække i 2022, såfremt Arbejdsmarkedsudvalget i ja-

nuar 2022 beslutter at videreføre Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i den kommende Byråds-

periode: 

 

Tirsdag d. 15. februar 

Tirsdag d. 21. juni 

Tirsdag d. 15. november 

 

Forvaltningen anbefaler Det lokale Arbejdsmarkedsråd at drøfte temaer for indhold på mø-

derne i 2022.  

 

Økonomi 

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser 

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at Det lokale Arbejdsmarkedsråd: 

 

• Godkender forslag til mødekalender for 2022 

• Drøfter temaer for møderne i 2022 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Kurt Alling, Karen Eriksen, Kirsten Estrup Madsen, Allan Busk og Marianne Reenberg del-

tog ikke i behandlingen af sagen. 

 

 


