
Invitation: Kære beskæftigelsespolitiske udvalg i de nordjyske kommuner 
 
RAR Nordjylland inviterer udvalgenes formænd og næstformænd til møde om fælles løsninger på fælles 
udfordringer på det nordjyske arbejdsmarked. 
 
I er velkomne til at invitere en ledende embedsmand med til mødet, så I deltager to politikere og en 
embedsmand pr. kommune. For RAR Nordjylland deltager et udsnit af Rådets medlemmer, ligesom ledelsen 
fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord er repræsenteret. 
 
Mødet holdes den 31. oktober fra kl. 14.00 til 16.00 hos AMK-Midt-Nord i Aalborg.  
 
Temaet bliver forventeligt: Mangel på kvalificeret arbejdskraft – behov, indsats, redskaber og samspil - hvad 
virker, hvad kan vi gøre enkeltvis og sammen. Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og KKR-sekretariatet 
udarbejder i efteråret et aktuelt program for mødet, der tager bestik af den seneste udvikling på 
arbejdsmarkedet.  Det endelige program samt yderligere materialer udsendes senest 1 uge inden mødet. 
 
I RAR Nordjylland ser vi frem til at mødes med. Vi er netop konstitueret med mange nye medlemmer – og 
har sat gang i arbejdet med strategi og indsats for de kommende år. Vi ser frem til at drøfte vores ideer med 
jer og at høre mere om jeres arbejde i de nye udvalg, der tiltrådte pr. 1 januar 2022.   
 
Vi håber, at kommunen/jobcentret vil være behjælpelig med at videresende til de relevante deltagere, der 
meget gerne må tilmelde sig vi nedenstående link.  
 
https://www.tilmeld.dk/rarbeskaftigelsespolitiskeudvalg311022 
 
Via linket finder I også det inspirationsnotat, som RAR Nordjylland tidligere på måneden har udsendt til de 
nordjyske kommuner/jobcentre – herunder de beskæftigelsespolitiske udvalg. Vi håber med dette 
dataindblik at understøtte kommunernes aktuelle beskæftigelsesindsats og bidrage til planlægning af 
indsatsen fremadrettet.  
 
I kan læse mere om RAR Nordjylland: https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/  
 
Invitation udsendes hermed til Kommunerne og til RAR. 
 
På forhånd mange tak. 
 
Med venlige hilsner 
RAR Nordjylland   

 

Sekretariatet: 
AMK Midt-Nord / STAR 
Nybrogade 16, 1. sal 
9000 Aalborg 
Tlf.: +45 72 22 36 00 
E-mail: amkmidt-nord@star.dk   
Hjemmeside: https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/  
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