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RAR Sjællands sagsudvalg 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan, jf. forretningsordenens § 9, nedsætte under-
udvalg og arbejdsgrupper. Rådet fastsætter udvalgenes og arbejdsgruppernes sammensæt-
ning og opgaver. 

1. Rådet nedsætter et sagsudvalg. Udvalget sammensættes af: 

- 2 rådsmedlemmer fra lønmodtagersiden 
- 2 rådsmedlemmer fra arbejdsgiversiden 
- 2 rådsmedlemmer fra kommunerne 

Rådet kan desuden udpege en suppleant for hver part i rådet, dvs. 3 suppleanter i alt.  

Udvalget konstituerer sig med formand på sit første møde. 

2. Udvalget varetager følgende opgaver: 

- Nytteindsats - fravigelse af rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats. Udval-

get træffer afgørelse om dispensation fra rimelighedskravet. 

-  Udvalget kommer med bidrag ift. RARs årlige drøftelse af den overordnede strategi 
for kommunernes anvendelse af nytteindsats. 

- Merbeskæftigelse i forbindelse med løntilskud. Udvalget træffer afgørelse om, hvor-
vidt betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt i sager, hvor der er uenighed, og 
hvor der ikke er overenskomst (private arbejdsgivere). 

- Godkendelse af arbejdsfordelinger over 13 uger. Udvalget træffer afgørelse. 

- Orienteres om varslinger af større afskedigelser. Udvalget følger udviklingen i antal-
let af varslinger og påser, at reglerne i Varslingsloven overholdes. 

- Varslingspuljen: 

i. Udvalget behandler ansøgninger om midler fra varslingspuljen. 

ii. Udvalget træffer beslutning om at søge beskæftigelsesministeren om dispensa-
tion, hvis antallet af afskedigede ikke udgør mindst 50 % af medarbejderne på 
et arbejdssted med mindst 20 ansatte. 

- Opholds- og arbejdstilladelser. Udvalget afgiver sagkyndige udtalelser i sager vedr. 
ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. 

- Samfundstjenester. Udvalget godkender arbejdssted. 

- Overvåger anvendelse af virksomhedspraktik, nytteindsats og ansættelse med løns-
tilskud (KLV-lister). 

3. Rådet kan bemyndige udvalget til at varetage supplerende opgaver ad hoc. 

4. Rådet orienteres på de ordinære møder om udvalgets arbejde. 

5. Udvalget fastsætter mødeplan og arbejdsform under hensyntagen til antallet af sager. 
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6. Udvalget kan vælge at behandle sagerne via skriftlig høring. 

7. Udvalget kan beslutte, at en konkret sag skal behandles i rådet. 

8. Udvalget kan beslutte, at aftalte sagstyper kan afgøres administrativt af Arbejdsmar-
kedskontoret med efterfølgende orientering af sagsudvalget. 

9. Udvalget træffer beslutning ved flertalsafgørelse med mindre andet fremgår af lovgiv-
ningen på det pågældende område. 

10. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer er til 
stede. Er udvalget ikke beslutningsdygtigt, kan sagerne efter en konkret vurdering 
sendes i skriftlig høring blandt udvalgets medlemmer. 

11. Der udarbejdes beslutningsreferat af udvalgets møder. 

12. Udvalgets medlemmer er, jf. rådets forretningsorden, afsnit 10, omfattet af forvalt-
ningslovens bestemmelser om inhabilitet og forvaltningslovens og straffelovens be-
stemmelser om tavshedspligt. 

13. Ændringer i kommissoriet for sagsudvalget besluttes af RAR. 

14. Sagsudvalget sekretariatsbetjenes af Arbejdsmarkedskontoret. 

15. Vedtaget af Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland på møde den 27. juni 2022. 


	KOMMISSORIUM
	RAR Sjællands sagsudvalg



