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Kommissorium 

 

 
 

UDKAST: Kommissorium for erhvervs- og beskæftigelsespolitik   
 
 

Baggrund  

 

Byrådet besluttede i juni 2019 at Rebild Kommune fremover kun skal have 5 
overordnede politikker:  

 Omsorg og sundhed - godkendt politisk april 2020 

 Oplevelser, fritid og fællesskaber – godkendt politisk april 2020  

 Natur, klima og balance mellem land og by – godkendt politisk januar 
2021 

 Erhverv og beskæftigelse (arbejdstitel) – endnu ikke igangsat  

 Børn og unge (arbejdstitel) – igangsættes september 2022  

 

En af disse politikker skal være en Erhvervs og beskæftigelsespolitik (arbejdsti-
tel), som beskæftigelsesudvalget ansvaret for.  

 

Formål At skrive og få vedtaget en ny erhvervs- og beskæftigelsespolitik i Rebild Kom-
mune  

 

 

Målgruppe  

 

Politikkens målgruppe er virksomheder og borgere i Rebild Kommune  

 

 

Indhold  

 

Politikken skal understøtte Byrådets 2035 vision, hvor der blandt andet står:  

 

”vi vil være et naturligt sted at vælge at bo, besøge, arbejde og drive virksom-
hed"  

 

og særligt følgende fokusområder: 

 Vi formidler vores natur og bruger den til at positionere os i forhold til 
turister og bosætning. 

 Vi styrker og fremhæver diversiteten, som kommunen rummer i forhold til 
livet på landet og byen, hvor vi som borgere kan skabe det liv, som øn-
skes. 

 Vi understøtter alsidighed og individuelle styrker, der gør lokale initiativer 
og tilbud stærkere. 

 Vi har plads til både de unikke nicher og til at skalere og vokse, i alt lige 
fra hobbyer, til læring og erhverv. 

 Vi har borgere, foreninger og erhvervsliv, som tager ansvar, og sikrer, at 
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der er let adgang til kommunens fællesskaber for alle, lige fra børn til æl-
dre. Vi bruger fællesskabet som en vigtig værdi i vores formidling. 

 

Politikken forenkler og erstatter de tidligere politikker: Erhvervs- og Turismepoli-
tik, Arbejdsmarkedspolitik, Integrationspolitik, Handicappolitik og Strategi for 
mobildækning m.fl.   

 

Initiativer fra FN's verdensmål: Mål 7 (bæredygtig energi), Mål 8 (anstændige 
jobs og økonomisk vækst), Mål 10 (mindre ulighed), Mål 12 (ansvarligt forbrug og 
produktion), Mål 17 (partnerskaber for handling)  

 

Politikken skal gælde i 4 år og bygges op omkring 3-5 centrale emner.  

Politikken skal skrives ind i den fælles skabelon for politikker i Rebild Kommune.  

 

 

Organisering  

 

Politisk ansvarlig: Beskæftigelsesudvalget.  

 

Projektejer: Direktør Carsten Sand Nielsen 

 

Projektleder: Specialkonsulent Inge Kjær Andersen - CSKF 

 

Styregruppe:  

Direktør Carsten Sand Nilsen  

Centerchef Ann Frederiksen - CAB 

Centerchef Maj Ragner Laursen – FCS 

Centerchef Britta Bjerregaard Pørksen CPBV 

Jane Bejlegaard Lindberg – erhvervs- og turistchef - FCS 

Projektleder Specialkonsulent Inge Kjær Andersen - CSKF  

 

Projektgruppe:  

Birgitte Frost Larsen – -Business Rebild- FCS  

Charlotte Skjødt Østergaard Pedersen- CPBV 

Thomas Huber – CAB 

Projektleder Specialkonsulent Inge Kjær Andersen - CSKF   

 

Referencegruppe/ressourcepersoner, som bidrager ad hoc til arbejdsgruppen:  

Brancheorganisationer og netværk 

 

Ad hoc inddragelse af: Ledergrupper (Afdelings og personalemøder), Uddannel-
sesråd, Handicapperåd, Lokal Arbejdsmarkedsråd, Erhvervsudviklingsråd, Uddan-
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nelsesrådet og relevante branchespecifikke netværk.  
 

Budget/ressourcer  

 
Arbejdet med en erhvervs- og beskæftigelsespolitik udføres internt i Rebild Kom-
mune og beslaglægger ressourcer i Center Arbejdsmarked og Borgerservice, Cen-
ter plan, byg og vej, Center Sundhed, Kultur og Fritid, Fællessekretariatet herun-
der ressourcer fra Business Rebild 
 

 

Tidsplan og faser  

 

Politikken udarbejdes med udgangspunkt i 4 faser:  

 

Fase 1. Planlægning af proces 

December 2022 – januar 2023  

 

Fase 2. Gennemførelse med fokus på løbende inddragelse af interessenter, med-
arbejdere og ledere. Februar 2023 – aug. 2023  

 

Fase 3. Politisk behandling og offentlig høring – efteråret 2023  

 

Fase 4. Udmøntning af politik – januar 2024 

  

Godkendt den 29.november 2022 af Beskæftigelsesudvalget  

 

 


