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1 

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. 

 

Hans Rønnau og Dennis Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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Forretningsorden 

Sagsnr: 00.01.00-A00-11-15 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. 

 

Kort gennemgang af forretningsorden og præsentation af de udpegende medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

Beskæftigelsesudvalget har på møde den 11. januar truffet beslutning om en videreførelse 

af Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) i perioden 2022-2025.  

Det Lokale Arbejdsmarkedsråds medlemmer har en vigtig funktion som ambassadører ud i 

det lokale arbejdsmarked, hvor medlemmerne kan bidrage med særlig viden, forslag og 

ideer, som kan understøtte den aktive arbejdsmarkedspolitik, såvel i forhold til borgerne 

som til virksomhederne.  

Forvaltningen præsenterer på mødet de væsentligste hovedpunkter i forretningsordenen, 

herunder opgaverne, for rådet. Efterfølgende præsentation af de af organisationerne udpe-

gede medlemmer. Alle tilskrevne organisationer, råd og foreninger, bortset fra erhvervs-

udviklingsrådet og de praktiserende læger (PLO) har på nuværende tidspunkt udpeget 

medlemmer til LAR. 

Erhvervsudviklingsrådet har ikke haft udpeget medlemmer i den foregående periode til 

LAR. Forvaltningen har, i forbindelse med nedsættelse af det nye råd, haft kontakt til Er-

hvervsudviklingsrådet. Rådet kan først udpege nye medlemmer efter konstituerende 

møde, som afholdes efter årsmøde den 3. marts 2022. Datoen for det konstituerende 

møde er endnu ikke kendt.  

 

Økonomi 

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. 

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at  

 

• Det Lokale Arbejdsmarkedsråd tager gennemgangen af forretningsordenen til efter-

retning,  

• Medlemmerne af rådet præsenterer sig selv og den organisation, de repræsenterer. 

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

 

Medlemmerne præsenterede sig selv. 

 

Hans Rønnau og Dennis Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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Bilag 

• Forretningsorden LAR 

  

file:///C:/Program%20Files/SBSYS/Drift/Temp/Brcd06/Dagsorden/Bilag/Punkt%202%20Bilag%201%20Forretningsorden_LAR.pdf
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Konstituering 

Sagsnr: 00.01.00-A00-11-15 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. 

 

Konstituering og valg af formand og næstformand. 

 

Sagsfremstilling 

Det følger af §3 i forretningsordenen for det Lokale Arbejdsmarkedsråd, at rådet på det 

konstituerende møde skal vælge en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. 

Valget foretages ved flertalsvalg. Valget gælder for en 2-årig periode. Valget ledes af det 

ældste medlem af rådet. 

 

Økonomi 

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. 

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at Det lokale Arbejdsmarkedsråd på møde vælger en formand og 

en næstformand. 

 

Beslutning 

Punktet udsættes til næste møde, hvor der forventes at være udpeget flere medlemmer til 

rådet. 

 

Hans Rønnau og Dennis Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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Udpegning af af medlemmer til de åbne pladser 

Sagsnr: 00.01.00-A00-11-15 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. 

 

Rådet skal tage stilling til om, de ønsker at benytte muligheden for at besætte de to åbne 

pladser og i givet fald, hvem de ønsker at tilbyde de to åbne pladser til. 

 

Sagsfremstilling 

Det følger af §2 i forretningsordenen for det Lokale Arbejdsmarkedsråd, at rådet kan ud-

pege to øvrige medlemmer fra lokale foreninger og andre interessenter efter indstilling fra 

øvrige medlemmer af Rådet. 

 

I sidste funktionsperiode, havde rådet besluttet at tilbyde de åbne pladser til: 

 

• Direktør for AMU Nordjylland, Peter Thomsen 

• Medejer af O. Storm Sørensen Bronzestøberi, Karen Eriksen 

 

Økonomi 

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. 

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at Det lokale Arbejdsmarkedsråd beslutter, om de ønsker at ud-

pege to medlemmer til de to åbne pladser og i givet fald til hvem. 

 

Beslutning 

Rådet ønsker at tilbyde de to åbne pladser til direktør for AMU Nordjylland Peter Thomsen 

og Karen Storm, der er medejer af O. Storm Sørensen Bronzestøberi. 

 

Hans Rønnau og Dennis Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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Introduktion til Center Arbejdsmarked og Borgerservice 

Sagsnr: 00.01.00-A00-11-15 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

 

Forvaltningen giver en generel introduktion til beskæftigelsesområdet i Rebild Kommune. 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen giver på mødet en præsentation af beskæftigelsesområdet i Rebild Kom-

mune med udgangspunkt i Center Arbejdsmarked og Borgerservice, samt beskæftigelses-

planen for 2022. 

 

Økonomi 

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.  

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd tager introduktionen til efterret-

ning.  

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

 

Hans Rønnau og Dennis Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 

 

Bilag 

• Beskæftigelsesplan 2022 

• Oplæg LAR intro februar 2022 

  

file:///C:/Program%20Files/SBSYS/Drift/Temp/Brcd06/Dagsorden/Bilag/Punkt%205%20Bilag%201%20Beskaeftigelsesplan_2022.pdf
file:///C:/Program%20Files/SBSYS/Drift/Temp/Brcd06/Dagsorden/Bilag/Punkt%205%20Bilag%202%20Oplaeg_LAR_intro_februar_2022.pdf
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Ønsker til faste punkter og/eller temaer 

Sagsnr: 00.01.00-A00-11-15 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

Sagsresume 

Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. 

 

Drøftelse af ønsker til faste punkter og temaer til møder i Det Lokale beskæftigelsesud-

valg. 

 

Sagsfremstilling 

Det følger af § 6 i forretningsordenen at, det er formanden der fastsætter dagsordenen i 

samråd med næstformanden og sekretariatet.  

 

Sekretariatsbetjeningen af Det Lokale Arbejdsmarkedsråd varetages af de ansvarlige for 

beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Sekretariatsbetjeningen består i forberedelse af 

møder, udarbejdelse af oplæg, udarbejdelse af sagsfremstillinger med relevante bilag og 

en indstilling til Rådet. 

 

Økonomi 

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. 

 

 

Forvaltningen indstiller: 

Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter: 

 

• Om der er faste punkter, rådet ønsker at drøfte på hvert møde. 

• Om der er ønsker til særlige temaer til fremtidige møder. 

 

Beslutning 

Punktet udsættes til næste møde. Forvaltningen tilføjer eksempler på eventuelle temaer 

og faste punkter. 

 

Hans Rønnau og Dennis Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 

 

 

 


