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RAR-møde den 29. juni 2022 

Dagsorden 

REFERAT 

Normalt vil det være sådan, at bilag er "ekstra information". Men her til det konstituerende møde 
er bilagene en vigtig del af beslutningsgrundlaget. 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Velkomst og præsentationsrunde 

3. Introduktion til rammerne for rådsarbejdet (AMK Øst) 

4. Konstituering: 

a. Valg af formand  
b. Godkendelse af forretningsorden  
c. Rammer for sekretariatsbetjening af RAR 
d. Valg af første og anden næstformand 
e. Kommissorium for formandskabet 

5. Udpegning af tilforordnede og observatører til RAR: 

a. 1 tilforordnet fra Erhvervshus Hovedstaden (filial Bornholm)  
b. 1 tilforordnet fra VEU-området (Campus Bornholm)  
c. 1 tilforordnet fra de videregående uddannelser (tilsammen) 
d. 1 observatør fra jobcentret 

6. Underudvalg - Koordinationsgruppen  

7. Mødeplan for resten af 2022 

8. Kerneopgaverne i rådsarbejdet i RAR Bornholm 

9. Eventuelt  
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1. Godkendelse af dagsorden 

Sagen kort 

Dagsorden til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) den 29. juni 2022. 

Indstilling 

Til godkendelse. 

Beslutning  

Dagsordenen blev godkendt. 

Bilag 

Ingen bilag  
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2. Velkomst og præsentationsrunde 

Sagen kort 

Mødet indledes med en kort præsentationsrunde. 

Indstilling 

- 

Beslutning 

Arbejdsmarkedsdirektør Jakob Heltoft bød det nye RAR Bornholm velkommen. 

Efterfølgende var der en kort præsentationsrunde.  

Bilag 

Ingen bilag  
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3. Introduktion til rammerne for rådsarbejdet 

Sagen kort 

Arbejdsmarkedskontor Øst (AMK) introducerer til rådsarbejdet, bl.a. 

 RARs hovedopgaver 

 RARs samarbejdspartnere 

 De formelle rammer og sekretariatsbetjening af RAR, herunder vederlag for møder 

Indstilling 

Til orientering 

Beslutning 

RAR tog orienteringen til efterretning.  

Oplægget sendes ud med referatet. 

Bilag 

Ingen bilag  
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4. Konstituering 
a. Valg af formand 

Sagen kort 

Konstituerende møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm (RAR). 

RARs medlemmer udpeger en formand for en 2-årig periode, jf. Lov om organisering og understøttelse af 
beskæftigelsesindsatsen m.v.  

Det følger af § 28, stk. 6, at rådets formand udpeges for en 2-årig periode af rådet blandt rådets medlemmer. 

Efter udpegning af formand overtager denne ledelsen af mødet. 

Indstilling 

Arbejdsmarkedskontoret (AMK) indstiller, at RAR udpeger en formand for rådet for en 2-årig periode fra juni 
2022 til maj 2024. 

Beslutning 

RAR udpegede Jens Christian Olsen, FH, som formand.  

Jens Christian Olsen overtog herefter ledelsen af rådsmødet. 

Bilag 

Ingen bilag  
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4. Konstituering 
b. Godkendelse af forretningsorden  

Sagen kort 

RAR fastsætter selv sin forretningsorden med hjemmel i Lov om organisering af og understøttelse af beskæf-
tigelsesindsatsen m.v. 

Udkast til forretningsorden indebærer bl.a. at: 

 Der udpeges 2 næstformænd, der sammen med formanden udgør formandskabet. 

 Chefen for jobcentret deltager fast på RARs møder. Ved centerchefens forfald kan AMK Øst ud-
nævne en stedfortræder fra jobcentret. Der er tale om en observatørpost med taleret, men ikke 
stemmeret. (Samme vilkår som for de tilforordnede.) 

 RAR kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper i det omfang, det skønnes nødvendigt. 

 Der holdes som udgangspunkt 5 ordinære møder om året. 

 En repræsentant fra baggrundssekretariaterne for henholdsvis arbejdsgiverside, lønmodtagerside, 
kommuneside og regionsrådet har mulighed for at overvære møderne uden tale- eller stemmeret. 

 Rådsmøderne afholdes som udgangspunkt på Bornholm. 

 Der udarbejdes beslutningsreferat af møderne. 

 Der udarbejdes supplerende retningslinjer/rammer for AMK's betjening af RAR.  

Forslaget til forretningsorden tager udgangspunkt i den eksisterende forretningsorden for det afgående RAR 
med tilføjelse om, at chefen for jobcentret deltager fast på RARs møder som observatør.  

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR godkender forretningsordenen. 

Beslutning 

RAR godkendte forretningsordenen. 

Bilag 

Forslag til forretningsorden for RAR Bornholm  
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4. Konstituering 
c. Rammer for sekretariatsbetjeningen 

Sagen kort 

RAR fastsætter supplerende retningslinjer for AMK's betjening af rådet, formandskabet og eventuelle under-
udvalg.  jf. forretningsordenens § 17.  

Udgangspunktet er de hidtidige rammer, som er justeret på baggrund af drøftelser i både RAR og formand-
skab. Der lægges op til:  

 En kort standarddagsorden der afspejler, hvad RAR aktuelt skal drøfte og beslutte.  

 RAR kan beslutte faste punkter, som skal være på dagsordenen hver gang (f.eks. opfølgning på stra-
tegi- og handlingsplan, status for Job-VEU-indsatsen, udviklingen på arbejdsmarkedet.) 

 Som udgangspunkt en temadrøftelse på hvert møde. 

 Korte referater, hvor der ikke refereres i detaljer fra drøftelserne, men lægges vægt på beslutninger 
og eventuelle hovedpunkter. Alle mødedeltagere kan fortsat få bemærkninger ført til referat, hvis 
de særskilt ønsker det. 

 Bilag er baggrundsinformation, og det skal fremgå af sagsfremstillingen, hvis et bilag er nødvendigt 
som beslutningsgrundlag. 

 Referater lægges på RARs hjemmeside, hvor det skal være tilgængeligt for alle. Øvrigt materiale, 
herunder bilag og fortroligt materiale lægges i filkassen, hvortil der kun er adgang for RARs med-
lemmer og suppleanter.  

 AMK afholder et fælles møde med baggrundssekretariaterne i de 3 RAR i Østdanmark den 18. au-
gust med henblik på at afstemme forventninger og skabe et godt grundlag for samarbejdet. 

 Sekretariatsbetjeningen af RAR og tilfredsheden med rådsarbejdet i øvrigt evalueres midt i RARs 
funktionsperiode.  

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR godkender rammerne for sekretariatsbetjeningen. 

Beslutning 

RAR godkendte rammerne for sekretariatsbetjeningen.  

Bilag 

Forslag til rammer for sekretariatsbetjeningen af RAR Bornholm  
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4. Konstituering 
d. Valg af første og anden næstformand 

Sagen kort 

RAR konstituerer sig med første og anden næstformand. 

Næstformændene udpeges - ligesom formanden - for en 2-årig periode. Formandskabet udgøres af forman-
den samt første og anden næstformand. 

Kommissorium for formandskabet behandles under dagsordenens punkt 4e. 

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR udpeger første og anden næstformand for perioden juni 2022 - maj 2024. 

Beslutning 

RAR udpegede: 
 
Første næstformand – Ann B. Poulsen DA 
Anden næstformand – Heidi Burgedahl, Regionskommunen. 
 
Udpegningerne gælder for perioden juni 2022 til maj 2024. 

Bilag 

Ingen bilag  
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4. Konstituering 
e. Kommissorium for formandskabet 

Sagen kort 

I forbindelse med RARs konstituering med et formandskab med formand, samt første og anden næstformand 
skal RAR vedtage et kommissorium for formandskabet.  

Forslag til kommissorium indebærer bl.a., at formanden/formandskabet:  

 Forbereder RARs møder, herunder drøfter forslag til dagsorden for det kommende møde. 

 Drøfter aktuelle sager med arbejdsmarkedsdirektøren mellem rådsmøderne. 

 Indgår i dialog på RARs vegne med samarbejdspartnere, fx uddannelsesinstitutioner, erhvervshus 
og a-kasser. 

 Behandler hastesager og kan handle på RARs vegne på udvalgte områder og efter konkret bemyndi-
gelse fra RAR. 

 Træffer afgørelser og handler i enighed. Ved evt.  uenighed forelægges sagen for RAR. 

 Orienterer RAR i sager hvor formandskabet har handlet og/eller truffet afgørelse på RARs vegne. 

 Som udgangspunkt holder 5 møder om året. Møderne planlægges afholdt 2 uger forud for et RAR-
møde. 

RAR har en række forvaltningsmæssige opgaver. I den forgangne rådsperiode har formandskabet varetaget 
behandlingen af disse opgaver. Kommissoriet lægger op til at fortsætte denne praksis i perioden 2022-2026.  

Første ordinære møde i det nye formandskab for RAR Bornholm afholdes i september måned. Dato aftales 
med formandskabet. 

Indstilling 

AMK indstiller, at  

 RAR godkender kommissorium for formandskabet, herunder at formandskabet varetager RARs for-
valtningsopgaver. 

Beslutning 

RAR godkendte kommissorium for formandskabet.  

RAR godkendte samtidig, at formandskabet som hidtil varetager RARs forvaltningsopgaver.  
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Sagen udvidet 

Formandskabet har varetaget følgende opgaver på vegne af RAR (beskrevet i kommissoriet): 

 Nytteindsats: Sager om dispensation til fravigelse af rimelighedskravet i forbindelse med etablering 
af nytteindsats. Formandsskabet udarbejder indstillinger til rådet om dispensation fra rimeligheds-
kravet. 

 Merbeskæftigelse i forbindelse med løntilskud: Formandsskabet træffer afgørelse om, hvorvidt be-
tingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt i sager, hvor der er uenighed, og hvor der ikke er over-
enskomst (private arbejdsgivere). 

 Godkendelse af arbejdsfordelinger over 13 uger. 

 Opholds- og arbejdstilladelser: Formandskabet afgiver sagkyndige udtalelser i sager fra Styrelsen 
for international Rekruttering og Integration (SIRI) vedrørende ansøgning om opholds- og arbejds-
tilladelse.  

 Samfundstjeneste: Godkendelse af arbejdssted. 

 KLV-lister: Overvågning af anvendelsen af virksomhedspraktik, nytteindsats og ansættelse med løn-
stilskud. 

 Varsling af større afskedigelser:  Følger udviklingen i antallet af varslinger og påser, at reglerne i 
varslingsloven overholdes. 

 Varslingspuljen: 
-Behandler ansøgninger om midler fra varslingspuljen. 
-Formandsskabet træffer beslutning om at søge beskæftigelsesministeren om dispensation, hvis 
antallet af afskedigede ikke udgør mindst 50 % af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 
ansatte. 

Proces/opfølgning 

AMK indkalder til møde i formandskabet 

Bilag 

Udkast til kommissorium for RARs formandskab  
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5. Udpegning af tilforordnede og observatører til RAR 
a. 1 tilforordnet fra Erhvervshus Hovedstaden (filial Bornholm) 

Sagen kort 

RAR skal udpege en tilforordnet fra Erhvervshus Hovedstaden (filial Bornholm). 

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal RAR udpege tilforordnede 
fra Vækstforum, VEU-området samt en repræsentant fra erhvervsakademier og professionshøjskoler i fæl-
lesskab eller en repræsentant fra universiteterne i området. 

Med ændringen af erhvervsfremmesystemet i 2019 er Vækstforums plads overgået til Erhvervshus Hoved-
staden (filial Bornholm). 

AMK har den 11. maj på vegne af RAR inviteret Bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden (filial Bornholm) til 
at indstille en repræsentant som tilforordnet i RAR Bornholm. 

Filialbestyrelsen på Bornholm har i mail af 1. juni indstillet, at Bjarne Hartung Kirkegaard fortsætter som til-
forordnet i RAR Bornholm. Bjarne Hartung Kirkegaard var også tilforordnet i den seneste rådsperiode og er 
inviteret til at deltage i rådsmødet den 29. juni med forbehold for RARs formelle beslutning om udpegning. 

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR godkender indstillingen om udpegning af Bjarne Hartung Kirkegaard som tilforordnet 
fra Erhvervshus Hovedstaden (filial Bornholm).  

Beslutning 

RAR udpegede Bjarne Hartung Kirkegaard som tilforordnet fra Erhvervshus Hovedstaden (filial Bornholm). 
 
Udpegningen gælder for perioden juni 2022 til maj 2026. 

Bilag 

Ingen bilag  
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5. Udpegning af tilforordnede og observatører til RAR 
b. 1 tilforordnet fra VEU-området (Campus Bornholm) 

Sagen kort 

RAR skal udpege en tilforordnet fra VEU-området. 

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal RAR udpege en repræsen-
tant som tilforordnet fra VEU-området. 

AMK har den 11. maj på vegne af RAR inviteret Campus Bornholm (VEU-området) til at indstille en repræsen-
tant som tilforordnet i RAR Bornholm. 

Campus Bornholm/VEU-området har i mail af 17. maj indstillet, at Claus Jørgensen fortsætter som tilforord-
net i RAR. Claus Jørgensen var også tilforordnet i den seneste rådsperiode og er inviteret til at deltage i råds-
mødet den 29. juni med forbehold for RARs formelle beslutning om udpegning. 

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR godkender indstillingen om udpegning af Claus Jørgensen som tilforordnet fra VEU-
området.  

Beslutning 

RAR udpegede Claus Jørgensen som tilforordnet fra VEU-området. 
 
Udpegningen gælder for perioden juni 2022 til maj 2026. 

Bilag 

Ingen bilag  
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5. Udpegning af tilforordnede og observatører til RAR 
c. 1 tilforordnet fra de videregående uddannelser 

Sagen kort 

RAR skal udpege tilforordnede fra de videregående uddannelser. 

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal RAR udpege en repræsen-
tant som tilforordnet fra erhvervsakademier og professionshøjskoler i fællesskab eller en repræsentant fra 
universiteterne i området. 

AMK har den 11. maj på vegne af RAR inviteret følgende skoler til i fællesskab at indstille én tilforordnet til 
RAR (RAR Bornholm besluttede på sit møde den 13. juni 2018, hvilke skoler der skal inviteres): 

- Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 
- Københavns Professionshøjskole på Bornholm (UCC) 
- Cphbusiness 
- Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitekter, Design og Konservering (Glas- og Keramikud-
dannelserne) 

Skolerne har i mail af 2. juni i fællesskab indstillet, at Pia Palnæs Hansen fortsætter som tilforordnet i RAR. 
Pia Palnæs Hansen var også tilforordnet i den seneste rådsperiode og er inviteret til at deltage i rådsmødet 
den 29. juni med forbehold for RARs formelle beslutning om udpegning. 

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR godkender indstillingen om udpegning af Pia Palnæs Hansen som tilforordnet fra sko-
lerne i fællesskab.  

Beslutning 

RAR udpegede Pia Palnæs Hansen som tilforordnet fra de videregående uddannelser i fællesskab. 
 
Udpegningen gælder for perioden juni 2022 til maj 2026. 

Bilag 

Ingen bilag  
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5. Udpegning af tilforordnede og observatører til RAR 
d. 1 observatør fra jobcentret 

Sagen kort 

Det "afgående" RAR har besluttet, at jobcentret har så meget viden og overblik i forhold til det bornholmske 
arbejdsmarked, at jobcentret bør have en fast plads i RAR (en observatørpost med taleret men ingen stem-
meret). 

Det "afgående" formandskab indstiller, at det præciseres, at det er chefen for jobcentret, der besidder ob-
servatørposten, og at AMK ved centerchefens forfald kan udnævne en stedfortræder fra jobcentret til at 
deltage i RARs møder (indskrevet i § 4 i RARs forretningsorden).  

Arbejdsmarkedschef Allan Westh var også observatør i den seneste rådsperiode og er inviteret til at deltage 
i rådsmødet den 29. juni med forbehold for RARs formelle beslutning om udpegning. 

Indstilling 

Formandskabet indstiller, at: 

RAR godkender, at chefen for jobcentret fortsat skal deltage fast på RARs møder som observatør 
med taleret, men ikke stemmeret.  

Beslutning 

RAR godkendte, at arbejdsmarkedschefen i jobcentret fortsat deltager fast på RARs møder som observatør 
med taleret, men ikke stemmeret. 

Bilag 

Ingen bilag  
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6. Underudvalg - Koordinationsgruppen 

Sagen kort 

VEU-koordinationsgruppens primære opgave har været at rådgive RAR i forhold til at sikre og styrke aktør-
samarbejdet i forbindelse med opkvalificeringsindsatsen. Koordinationsgruppen har bl.a. rådgivet RAR om-
kring valg af brancher hvor aktørsamarbejdet skulle styrkes, om koordinering af kursussamarbejdet, og om 
områder hvor analyser burde igangsættes. 

Efterfølgende er Job-VEU-opgaven blevet en integreret del af RARs arbejde, og de konkrete indsatser i for-
hold til brancher og stillingsområder besluttes løbende på RARs møder, og på grundlag af AMKs (job-VEU-
koordinatorernes) dialog og samarbejde med aktørerne. RARs behov for dialogen med uddannelsesinstituti-
onerne har derfor ændret sig. 

Samtidig er der sideløbende med arbejdet i VEU-koordinationsgruppen nedsat en taskforce på området for 
hotel og restauration. Taskforcen er sammensat af relevante parter fra det bornholmske erhvervsliv, uddan-
nelsesinstitutionerne, faglige organisationer og kommunen. 

Udviklingen har vist, at det branchespecifikke samarbejde i en taskforce fungerer godt på Bornholm, og RAR 
har i forlængelse heraf besluttet, at VEU-koordinationsgruppen skal vurdere, hvorvidt det vil være relevant 
for Bornholm, at der også nedsættes en taskforce på det grønne område. Det besluttes på møde i VEU-koor-
dinationsgruppen den 28. juni. 

Det "afgåede" formandskab indstiller derfor, at konceptet omkring VEU-koordinationsgruppen retænkes – 
gerne med udgangspunkt i, at når RAR foreslår at nedsætte nye arbejdsgrupper/taskforces, så tages det op i 
VEU-koordinationsgruppen, og at det er VEU-koordinationsgruppen, der konkret definerer opgaver og sam-
mensætning i eventuelle taskforces. 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 RAR retænker konceptet omkring VEU-koordinationsgruppen – herunder at forslag om nye arbejds-
grupper/task forces tages op i VEU-koordinationsgruppen. 

 VEU-koordinationsgruppen ikke har en fast mødekadence, men eventuelle møder ligger så vidt mu-
ligt samme dag, som RAR holder møde.  

Beslutning 

RAR godkendte, at konceptet omkring VEU-koordinationsgruppen retænkes, og at forslag om nye arbejds-
grupper/task forces tages op i VEU-koordinationsgruppen. 

Samtidig var der enighed om, at VEU-koordinationsgruppen ikke skal have en fast mødekadence, men at 
eventuelle møder så vidt muligt bør ligge samme dag, som RAR holder møde.  
 
Endelig besluttede RAR, at der nedsættes en taskforce på industriens område, som den grønne omstilling 
bliver en del af.  
 
AMK tager initiativ til forslag vedrørende retænkning af konceptet omkring VEU-koordinationsgruppen og 
inviterer derudover til første møde i taskforcen på industriens område. 
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Bemærkninger 
RAR efterspurgte et samlet overblik over aktører, projekter mv., så man kan få et indtryk af, hvem der gør 
hvad.     

Bilag 

Intet bilag  
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7. Mødeplan for resten af 2022 

Sagen kort 

RAR drøfter løbende planen for de kommende rådsmøder og træffer beslutning om emner for rådets tema-
drøftelser. AMK udarbejder dagsordenen i overensstemmelse med rådets og formandskabets beslutninger.   

Det tidligere RAR har med udgangspunkt i fast mødepraksis udarbejdet forslag til mødeplan for resten af 
2022. Der er lagt op til følgende møder: 

Rådsmøder 

 Onsdag den 28. september kl. 13-17 (frokost fra kl. 12:30)  
(Incl. strategiseminar (tema: RARs strategi- og handlingsplan) og introduktion til RARs opgaver for 
det nye råds medlemmer, suppleanter, tilforordnede og baggrundssekretariater. Alle inviteres til at 
deltage fra kl. 13-15. Fra kl. 15 vil der være tale om et ordinært møde, som er for rådets medlem-
mer.) 

Det "afgåede" formandskab indstiller, at det fysiske rådsmøde i februar fremover bliver til et digitalt møde 
med positivlisten/stillingsbetegnelser på dagsordenen. Samtidig indstiller, det "afgåede" formandskab, at der 
i stedet for det fysiske rådsmøde i februar afholdes et fysisk december-møde. 

 Forslag til mødedato i december 2022 er den 14. kl. 13-16. 

Formandskabsmøder (altid digitale møder) 

 Onsdag den 14. september kl. 8.30-10.00 

 Onsdag den 23. november kl. 8.30-10.00 

Rådsmøder afholdes som udgangspunkt på Bornholm - så vidt muligt i kommunalbestyrelsessalen, Lande-
mærket 26, Rønne (undtagen det digitale møde i februar). Til de ordinære rådsmøder er der afsat 3 timer, så 
der er plads til temadrøftelse og oplæg. Der er pt. ikke planlagt kommende temadrøftelser – ud over tema-
drøftelsen på rådsmødet den 28. september. 

Forslag til mødeplan for 2023 drøftes i RAR på rådsmødet i september. Derudover tages der på september-
mødet stilling til, hvorvidt det vil være mere hensigtsmæssigt at lægge RAR-møderne om formiddagen i ste-
det for om eftermiddagen – af hensyn til flytider. 

RAR har i lighed med tidligere år inviteret Erhvervs- Bolig- og beskæftigelsesudvalget (tidligere JUFU) til et 
fælles møde i efteråret. Dato endnu ikke fundet. 

RAR har ligeledes inviteret til et møde med Erhvervshuset. Jobcentret vil gerne lægge lokaler til. Dato endnu 
ikke fundet. 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 RAR bekræfter mødeplanen for resten af 2022 – herunder dato for decembermøde. 

 Det fysiske rådsmøde i februar bliver til et digitalt møde med positivlisten/stillingsbetegnelser på 
dagsordenen. 



Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm 

RAR-møde den 29. juni 2022 

 

J.nr.   18 
 
 

Beslutning 

RAR bekræftede mødeplanen for resten af 2022 – herunder at mødet i december afholdes den 14. 

RAR tilsluttede sig samtidig, at det fysiske rådsmøde i februar bliver til et digitalt møde med positivlisten/stil-
lingsbetegnelser på dagsordenen. 

Mødet med Erhvervs- Bolig- og beskæftigelsesudvalget bliver den 31. oktober.  

Bilag 

Ingen bilag  
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8. Kerneopgaverne i rådsarbejdet 

Sagen kort 

AMK giver en kort introduktion med præsentation af den aktuelle beskæftigelsesmæssige situation og poli-
tiske dagsorden samt nogle af kerneopgaverne i rådsarbejdet.  

Præsentationen omfatter følgende emner:  

Situationen på arbejdsmarkedet  
Job-VEU-indsatsen 
Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen 
Aktuelle politiske temaer 
RARs strategi- og handlingsplan 

Emnerne følges op og uddybes på rådsmødet den 28. september, hvor både RARs medlemmer, suppleanter, 
tilforordnede og baggrundssekretariater får mulighed for at deltage. Der bliver god tid til nærmere drøftelser 
af RARs opgaver og indsatser, herunder en indledende drøftelse af rådets strategi- og handlingsplan for den 
kommende periode.  

AMK aftaler den nærmere planlægning med det nye formandskab. 

Indstilling 

Til orientering og drøftelse. 

Beslutning 

AMK præsenterede nogle af rådets kerneopgaver, og RAR tog orienteringen til efterretning.  

Oplægget sendes ud med referatet.  

Bilag 

Ingen bilag  



Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm 

RAR-møde den 29. juni 2022 

 

J.nr.   20 
 
 

9. Eventuelt 

Sagen kort 

- 

Indstilling 

Beslutning 

Bemærkninger: 

Jakob Heltoft orienterede kort om den politiske delaftale vedrørende nytænkning af beskæftigelsesindsat-
sen.  
 
Delaftalen vil forenkle reglerne for beskæftigelsesindsatsen, give a-kasserne et større ansvar og udvide mu-
lighederne for digitale samtaler. 
 
Delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen  
 
 

https://bm.dk/media/21186/anden-delaftale-om-nytaenkning-af-beskaeftigelsesindsatsen.pdf
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