Til Formænd og Næstformænd for de nordjyske kommuners beskæftigelsespolitiske udvalg samt
ledende embedsmænd.
På vegne af RAR Nordjylland (det regionale arbejdsmarkedsråd) kvitteres for kommunernes
beskæftigelsesplaner, som i disse dage indsendes til os, og som efterfølgende drøftes i RAR.
Samtidig inviterer RAR Nordjylland til det årlige fællesmøde mellem de kommunale udvalgsformænd
og –næstformænd og RAR Nordjylland. For RAR Nordjylland deltager Rådets Formandskab, ligesom
yderligere repræsentanter for Rådet kan tilmelde sig. Som ved tidligere fællesmøder, er I velkomne
til at tage en ledende embedsmand med, så der deltager to politikere og en embedsmand pr.
kommune.
Mødet afholdes i år den 5. marts 2020 kl. 14.00-16.00 hos Rådets sekretariat, som er AMK MidtNord, i Rådssalen i stueetagen på adressen Nybrogade 16.
Alle bedes tilmelde sig via følgende link:
https://www.conferencemanager.dk/beskaftigelsespolitiskeudvalg050320

Der vil i god tid inden mødet blive fremsendt en egentlig dagsorden og et datanotat om
beskæftigelsespolitiske udfordringer og potentialer i Nordjylland.
Det er ambitionen på 2020-mødet at stille endnu skarpere på konkrete mål med mødet. Kvalificering
af beskæftigelsesplaner for 2021 er ét mål med mødet. Dertil kommer fokus på op til tre af de
emner, som udvalgene og RAR har udpeget som fælles interessefelt på seneste møde mellem
udvalgene og RAR den 18. marts 2019. Rådet håber forud for mødet at kunne styrke
forventningsafstemningen mellem RAR og udvalgene og inddrager derfor KKR-sekretariatet i
forberedelsen af mødet med udvalgsformændene.
Det er Rådets ambition, at drøftelser på mødet og materialer, som udarbejdes op til mødet, kan
inspirere Rådet og bidrage til kommunernes overvejelser ifht implementeringen af
beskæftigelsesplanerne for 2020 og udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanerne for 2021.
Rådets overordnede fokus og den overordnede ramme for mødet er:



Hvordan kan vi sammen bidrage til tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft til de
nordjyske virksomheder? og
Hvordan kan vi bidrage til styrket tilgang til arbejdsstyrken fra gruppen af borgere, der
befinder sig på kanten af eller længere væk fra arbejdsmarkedet?

Rådet ser videndeling kommunerne imellem og mellem Rådet og kommunerne som afgørende for at
skabe et fælles virkelighedsbillede ifht nordjyske udfordringer og potentialer ifht
beskæftigelsesindsatsen.
Er der konkrete input til dagsordenen, hører vi meget gerne fra jer.
Vi håber, at I vil være behjælpelige med at sende invitationen til de rette personer.
Rådet lægger i januar måned de nordjyske beskæftigelsesplaner for 2020 på Rådets hjemmeside til
gensidig inspiration på samme måde som planerne for 2019, som kan se her:
https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/beskaeftigelsespolitik/beskaeftigelsesplaner-i-kommunerne/

RAR Nordjylland siger hermed tak for samarbejdet i 2019 og ønsker god jul og godt nytår.
Vi håber på stort fremmøde 5. marts og et styrket samspil i 2020.
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