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Det lokale Arbejdsmarkedsråd 
–	Udviklingen	af	et	lokalt	råd	‐	En	præsentation	

 

Fra LBR til LAR  

Beskæftigelsesreformen betød at de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) skulle erstatte de 94 

lokale beskæftigelsesråd (LBR) og fire regionale beskæftigelsesråd. Kommunerne kunne fortsat 

have lokale råd, hvis de ønskede det. Beskæftigelsesregionerne blev nedlagt, og der blev oprettet 

tre decentrale arbejdsmarkedskontorer, det ene i Aalborg. Herfra sekretariatsbetjenes det 

Regionale Arbejdsmarkedsråd Nordjylland. 

På den baggrund drøftede Arbejdsmarkedsudvalget flere gange den rådgivningsmæssige fremtid 

for udvalget. Arbejdsmarkedsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd og forvaltningen afholdte 

endvidere et tværkommunalt seminar sammen med Brønderslev- og Frederikshavn kommuner i 

september 2014, hvor temaet var den fremtidige rådgivning af Arbejdsmarkedsudvalgene og 

forvaltningerne, efter de lokale råds nedlæggelse fra 2015. Fokus var på, om der fremover både 

skulle være lokale kommunale råd, samt et fælles rådsforum for Vendsyssel.  

Endvidere havde LBR i Hjørring Kommune ved flere lejligheder udtrykt et stærkt ønske om, at der 

fortsat eksisterede et forum for politisk rådgivning, drøftelse, idégenerering og udvekling af 

synspunkter.   

 

Værdigrundlaget i Arbejdsmarkedsudvalget 

Værdigrundlaget er også grundlaget for etableringen af det lokale råd efter LBR. 

Arbejdsmarkedsudvalgets vision og mission for arbejdsmarkedspolitikken er at tilstræbe den 

klogeste kurs til varig forankring på arbejdsmarkedet. 

Arbejdsmarkedspolitikken i Hjørring Kommune skal kendetegnes ved et bredt, konstruktivt og 

tillidsskabende samarbejde med arbejdsmarkedets parter. 
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Arbejdsmarkedspolitikken i Hjørring Kommune først og fremmest skal medvirke til at skabe helhed 

mellem beskæftigelses-, erhvervs-, uddannelses-, social- og sundhedspolitik. 

Udmøntning af arbejdsmarkedspolitikken: 

 

 

 

Det lokale Arbejdsmarkedsråd i Hjørring Kommune  

Udvalget besluttede primo 2015 at fortsætte med et lokalt rådgivningsorgan under navnet Det 

lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR ).  

 

Formålet  

Formålet med rådet var at bibeholde et arbejdsmarkeds-, beskæftigelses-, erhvervs- og 

socialpolitisk lokalt rådgivningsorgan for Arbejdsmarkedsudvalg og forvaltning. Forummet skal 

sikre, at eksisterende indsatser kan kommenteres, kommende indsatser kvalificeres samt nye 

idéer genereres og drøftes.  
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Funktionsperiode  

Rådets funktionsperiode følger valgperioden. Således vil rådet have en funktionsperiode fra 

etableringen i primo 2015 til 21. november 2017.  

 

Organisationsrepræsentation  

Følgende organisering af rådet blev valgt med udpegning af ét medlem samt suppleant: 

 Arbejdsmarkedsudvalget – formand og næstformand 

 LO 

 A-kasserne v/ A-kasseudvalget Vendsyssel  

 FTF 

 Arbejdsgiverorganisation - Horesta 

 Lokal erhvervsorganisation efter nærmere drøftelse – blev ikke besat 

 Dansk Handicap 

 Det lokale Integrationsråd, Hjørring Kommune 

 Lægekonsulent via det kommunale lægekontaktudvalg  

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren, arbejdsmarkedschefen og sekretariatet er faste deltagere 

på møderne.  

 

Formandskab  

Den siddende formand vil altid være formanden for Arbejdsmarkedsudvalget. Dennes suppleant er 

næstformanden i udvalget.  

 

Forretningsorden  

Der er udarbejdet forretningsorden indeholdende følgende elementer: 
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 Formål 

 Sammensætning 

 Opgaver 

 Konstituering 

 Mødevirksomhed 

 Sekretariatsbetjening  

 Tavshedspligt og information 

 Ikrafttrædelse 

  

Opgaver 

Opgaverne er mangfoldige indenfor primært rådgivning og i visse tilfælde opfølgning. Det er fx 

oplagt at rådet vil følge op på de lokale målsætninger i Beskæftigelsesplanen, samt indgå i de 

fremtidige drøftelser om kommende planer - bl.a. på 12-12 seminarer. 

Emnefelterne for drøftelser i det lokale råd kan være: 

 Ufaglært til faglært 

 Flere unge ind på erhvervsuddannelserne  

 Tilstrækkelig med arbejdskraft til virksomhederne 

 Bevarelse af uddannelsesinstitutionerne i kommunen  

 Opfølgning og drøftelse af investeringsstrategien og rehabilitering 

 Bosætning 

 Input til fælleskommunale projekter   

 Serviceniveau overfor virksomhederne 

 Samarbejdet med a-kasserne 

 Socialøkonomisk virksomhed 
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 Iværksætteri 

 Udvikling af erhvervsklynger  

 Rammevilkår 

 Indsatserne for de marginaliserede 

 Det rummelige arbejdsmarked  

 Integration via arbejdsmarkedet  

 Kampagner 

 

Temadrøftelser  

Rådets primære fokus vil være på politiske temadrøftelser af emner af fælles interesse for de 

deltagende organisationer og kommunen.  

Således kan formanden efterfølgende bringe resultatet af drøftelserne ind i udvalget, og rådets 

medlemmer kan tage det med sig tilbage til organisationerne.   

 

Mødefrekvens 

Rådet mødes kvartalsvist jævnt fordelt over året – 4 gange i alt. Yderligere deltager rådet på de 

årlige 12-12 seminarer, hvor udvalget, ledere og forvaltning yderligere deltager for at drøfte 

kommende års beskæftigelsesindsats, samt er med til jobCAMP i KL-regi sammen med udvalget. 

 

Samarbejde 

Det lokale råd er et naturligt omdrejningspunkt for udvalgets og forvaltningens samarbejde med de 

lokale organisationer. I rådet kan fremtidig kooperation om specifikke emner, målgrupper, 

indsatser, kampagner etc. drøftes og planlægges. Endvidere bevarer Kommunen herved den faste 

tætte relation til organisationerne, som er værdifuldt i netværkssammenhænge. Det vil altid være 

en væsentlig fordel i samarbejdsrelationer, at have forståelse for hinandens synspunkter via 

regelmæssige drøftelser i plenum.  
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Formandsgruppen Vendsyssel  

Udvalgsformændene i hhv. Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner mødes jævnlig 

med de respektive forvaltningschefer. Dette forum er en naturlig rugekasse til emner, som 

efterfølgende behandles lokalt i rådene.  

Yderligere afholdes der (når muligt) tværkommunale 12-12 temamøder i Vendsyssel, hvor udvalg, 

råd og ledelse mødes i 24 timer til politiske drøftelser, faglige input, netværk og socialt samvær.  

 

Nyhedsbreve 

Standardinformationer bliver udsendt som nyhedsbrev via mail parallelt med selve rådets 

dagsorden, således disse orienteringer ikke nødvendigvis alle skal drøftes i plenum qua 

dagsordenens indhold.  

 

Sekretariat  

Sekretariatet udgøres af Arbejdsmarkedsforvaltningens Administration og Serviceafdeling, som er 

erfaren i rådsbetjening 

 

Revitalisering af LAR  

Det lokale Arbejdsmarkedsråd i Hjørring Kommune havde været i funktion i halvandet år, da rådet i 

efteråret 2016 drøftede dets fremtidige rolle i arbejdsmarkedsindsatsen i Hjørring Kommune, 

herunder LAR’s formål, mål, virke og repræsentationssammensætning.  

 

LAR om dets fremtidige virke 

LAR ser gerne, at de i høj grad er koblingen mellem den førte politik og organisationerne, samt at 

betragte som maskinrummet i forhold til Arbejdsmarkedsudvalget. 

Rådet ville også gerne være det forum, hvor eksisterende indsatser kan kommenteres, kommende 

indsatser kvalificeres samt nye idéer genereres og drøftes. Informationer og rådgivning skal flyde 

frit i en åben dialog. 
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Fokus: 

 LAR skal være idégenerende 

 LAR bør drøfte få, men store, temaer fra helikopterperspektiv 

 Fast åbent punkt, hvor medlemmer kan tage emner op til drøftelser på selve mødet  

 Visse orienteringspunkter udsendes som nyhedsbrev 

 Mødekadencen kan ændres fra 4 møder årligt – fx til færre men længere møder  

 LAR er ikke et høringsorgan, men kan godt afgive høringssvar hvis det ønsker det - fx på 

møder 

 Organisationerne repræsenteret i LAR må gerne afgive bemærkninger til forslag ved AU, 

hvis de ønsker dette  

 Et lige forholdstal mellem organisationerne er ikke som under LBR et lovgivningsmæssigt 

krav  

 Repræsentationen af henholdsvis arbejdsgivere og faglige organisationer bør så vidt muligt 

tilpasses hinanden  

 Repræsentanterne i LAR skal have lokal legitimitet  

 LAR kan tænkes ind i udvalget som et Advisory Board/ekspertpanel  

 En del af møderne afholdes som temamøder, hvortil andre organisationer, forvaltninger og 

institutioner kan indbydes, afhængig af emnerne der skal drøftes 

  

Bredere repræsentation af arbejdsmarkedets parter 

LAR ønskede især en bredere repræsentation i rådet af arbejdsmarkedets parter, således flere 

fagforbund og arbejdsgivere, og hermed brancher, kan deltage i den fremadrettede rådgivning af 

Arbejdsmarkedsudvalget. 

Hermed vil den arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske drøftelse kunne bredes ud, samt blive 

kvalificeret yderligere.  
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Nykonstituering 

LAR nykonstituerede sig på møde den 27. februar 2017, efter udvalgets godkendelse i januar. 

Herunder med repræsentation af 3 repræsentanter fra LO, mod før én repræsentant.  

Forvaltningen arbejdede for, at arbejdsgiverne ligeledes fik øget deres repræsentation i LAR, 

således der fra denne side var 4 repræsentanter. Dette lykkedes! 

 

Stærkere arbejdsgiverprofil i LAR - Brug netværket 

Det har været Hjørring Kommunes erfaring, at det er netværket der tæller, når der skal udfindes 

arbejdsgivere til repræsentation i det lokale råd.  

Både i LBR-tiden og if.m. LAR, har det været vanskeligt at finde arbejdsgivere, der ville lade sig 

repræsentere i rådet.  

De traditionelle henvendelser med fx breve fra formanden har sjældent båret frugt. Fx invitationer 

ved brev til navngivne virksomheder eller til det lokale erhvervscenter eller erhvervsforeningen.  

Til gengæld har det vist sig, at brug af netværket via 12-12 seminarer, partnerskabsaftaler og 

personlige bekendtskaber har været succesfuldt.  

Med andre ord, jo mere aktiv forvaltningen/kommunen er i lokalområdet, jo lettere er det at fange 

disse mennesker interesse for også at deltage i lokalt rådsarbejde.  

 

Partnerskaber  

Hjørring Kommune har aktivt fået iværksat partnerskaber indenfor fx områderne: 

 Flere på EUD og faglig opkvalificering – Sammen med Dansk Byggeri, Dansk Industri, LO, 

og den lokale EUD-institution 

 

 Ledige i job indenfor landbruget – Sammen med LandboNord og den lokale landbrugsskole  

 

Disse aktive samarbejder giver nogle gode kontakter, der kan bruges ind i det lokale rådarbejde. 

Begge ovennævnte aftaler har medvirket til arbejdsgiverrepræsentanter ind i LAR på personlig 

forespørgsel 
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12-12 møder og jobCAMP 

Det sociale netværk der opstår til temamøder på internater giver god værdi. Både i muligheden for 

hurtig og direkte sparring efterfølgende i hverdagen, men også i rekruttering til rådsarbejde.   

Især sammenkoblingen af partnerskaber og 12-12 møder, med delvist samme personkreds, kan 

give god synergi og engagement.  

 

Rådsmedlemmernes netværk 

Det kan anbefales at bruge det eksisterende råds personlige netværk. Rådsmedlemmer er ofte 

engagerede mennesker, der også sidder i andre råd, udvalg, bestyrelser, nævn mv. i lokalområdet. 

Det bør derfor forsøges, at lade rådsmedlemmer lave en forespørgsel i dennes egen 

personlige/professionelle netværk.   

 

Brancherne  

Arbejdsgiverrepræsentanterne i det nye LAR i Hjørring Kommune er HORESTA, som var med fra 

begyndelsen i 2015 (fulgte med fra LBR), og de nytilkomne LandboNord, Dansk Byggeri Hjørring 

og Hirtshals Service Group  

HORESTA repræsenterer hotel-, restaurant-, turist- og servicebranchen, som er et vigtigt 

vækstområde i Hjørring Kommune, især på vestkysten.  Området ”kultur, turisme og event” er et 

vækstområde viser egen udført analyse – Jobbarometeret 2017. 

LandboNord og Dansk Byggeri er som nævnt også repræsenteret i partnerskaberne.  Disse 

brancher repræsenterer også områder, hvor der er vækst og gode jobmuligheder i lokalområdet, 

viser Jobbarometeret 2017. 

Hirtshals Service Group er tilkommet via personligt netværk igennem et råds- og udvalgsmedlem. 

De repræsenterer den maritime service branche, som er vigtig for Hjørring Kommune, ift. det 

forstærkede fokus på Hirtshals som kommunens vækstområde. Dette område indeholder dog 

vækstmuligheder både indenfor havneudvidelse, produktion, transport, fiskeindustri, forædling og 

eksport, udover den maritime service, som også kan være off shore.  
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Fastholdelse af arbejdsgiverne i rådet 

For at fastholde arbejdsgivernes interesse og engagement i det lokale råd, kan følgende 

anbefales: 

 Aktiver medlemmerne i mødet 

 

 Lad organisationerne forberede små oplæg/input til møderne if.m. dagens temaemne  

 

 Stil sekretariat og lokale til rådighed, hvis nødvendigt  

 

 Lad fx arbejdsgiverne være spejl for kommunens indsatser – hvordan opleves de 

 

 Hør dem hvordan de oplever indsatsen if.t opkvalificering af arbejdsstyrken 

 

 Spørg ind til hvordan arbejdsgiverne kan deltage i indsatsen og i samarbejdet    

 

Det er erfaringen, at arbejdsgiverne ofte bliver trætte af lange dagsordener med akademisk 

sprogbrug, for mange orienteringssager samt gennemgang af tal og statistik. 

De skal føle de kan få noget ud af møderne og mærke de bidrager med noget brugbart.  

 

Profilering 

I profileringen af det lokale råd kan både egen hjemmeside samt pressen indtænkes. Hermed 

profileres medlemmerne også lokalt, hvilket endvidere kan skærpe interessen for at medvirke- eller 

at blive i rådet.   
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Medlemmerne i LAR 

Medlemmerne i LAR, Hjørring Kommune, udgøres af: 

Navn Organisation 

Ivan Leth, formand Arbejdsmarkedsudvalget 

Jørgen Christensen Arbejdsmarkedsudvalget 

Cai Møller LO Vendsyssel 

Lene Berendt LO Vendsyssel 

Claus E. Madsen LO Vendsyssel 

Lene Holmberg Jensen FTF 

Vivi Frost Nielsen A-kasseudvalget Vendsyssel 

Jens H. Sørensen HORESTA 

Niels Vestergaard Salling LandboNord 

Per Christensen Hirtshals Service Group 

Flemming Døi Dansk Byggeri Hjørring 

Henriette Kaarsbo Andersen Danske Handicaporganisationer (DH) 

Seghir Ajjouri Integrationsrådet 

Britta Becsei Christiansen Kommunekontaktlægeudvalget 

 

 

 


