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De 19 midtjyske kommuners fælles politiske
pejlemærker på arbejdsmarkedsområdet

Den 27. marts 2015
Sags ID: SAG-2015-00083
Dok.ID: 1995825

Med organiseringen af beskæftigelsesindsatsen pr. 1. januar 2015 har den
enkelte kommune det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen for alle
borgere. Der lægges vægt på betydningen af samarbejde på tværs af
kommuner og de regionale arbejdsmarkedsråd tillægges en strategisk og
rådgivende rolle.
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Tværkommunalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen skal herefter
drøftes i kommunekontaktrådene (KKR) under KL. KKR udpeger desuden
kommunale repræsentanter til de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).
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KKR Midtjylland har den 20. april 2015 vedtaget, at de 19 midtjyske
kommuners samarbejde på arbejdsmarkedsområdet skal:
•
•
•
•

•
•

•

Bidrage til vækst og beskæftigelse i hele regionen
Hvile på en vidensbaseret langsigtet strategisk samtænkning af
uddannelses-, beskræftigelses- og vækstpolitikkerne
Understøtte at konkrete beskæftigelsesindsatser spiller sammen med
tiltag til fremme af vækst og udvikling
Understøtte, at det regionale arbejdsmarked er velfungerende i forhold
til at kunne løse evt. regionale ubalancer mellem udbud og efterspørgsel
efter arbejdskraft
Bidrage til en efterspørgselsdrevet tilgang til konkrete
beskæftigelsesindsatser og til den virksomhedsrettede indsats
Bidraget til, at strategier og indsatser på arbejdsmarkedsområdet
kommer alle borgere til gode, også borgere udenfor eller på kanten af
arbejdsmarkedet
Bidrage til at holde fokus på indsatser, der virker og fjerne evt. barrierer
for dem.

Pejlemærkerne udmøntes gennem:
•
•
•
•

De kommunale repræsentanters arbejde i de to RAR
Strategiske drøftelser i KKR Midtjylland
Strategiske og konkrete samarbejder med andre aktører på området
Konkrete aktiviteter i regi af fx KKR’s Dialogforum på
uddannelsesområdet

Arbejdet understøttes af den administrative styregruppe på området, nedsat
af KD-net.

Bilag:
1. Oversigt over medlemmer af RAR Østjylland, RAR Vestjylland og
den administrative styregruppe
2. Oversigt over de midtjyske kommuners eksisterende samarbejder på
beskæftigelsesområdet (under udarbejdelse)
3. Link til L59 om organisering og understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen m.v.
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