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1. Godkendelse af dagsorden 

Sagen kort 

Dagsorden til det konstituerende møde i RAR Sjælland. 

AMK Øst leder mødet frem til valget af ny formand. Når formanden er valgt, overtager den pågældende 
ledelsen af resten af rådsmødet. 

Efter de indledende punkter (2 – 3) med velkomst og præsentation følger selve konstitueringen og de efter-
følgende beslutningspunkter 4 – 9. 

Mødet afsluttes med en kort præsentation (punkt 10) af kerneopgaverne i rådsarbejdet. 

Indstilling 

Til godkendelse 

Beslutning 

Dagsordenen blev godkendt. 

Bilag 

Ingen  
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2. Velkomst og præsentation 

Sagen kort 

Mødet indledes med en kort præsentationsrunde. 

Indstilling 

Til orientering 

Beslutning 

Arbejdsmarkedsdirektør Jakob Heltoft bød det nye RAR Sjælland velkommen, hvorefter der var en kort præ-
sentationsrunde.  

Bilag 

1) Oversigt over medlemmer og suppleanter, RAR Sjælland 2022 - 2026.  
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3. Introduktion til rammerne for rådsarbejdet ved AMK Øst 

Sagen kort 

AMK giver en kort introduktion til de formelle rammer om rådsarbejdet.  

Som bilag vedlægges et anbefalingspapir, der er udarbejdet på baggrund af drøftelser i det afgående RAR. 
Rådet har bl.a. drøftet RARs rolle og handlemuligheder, opgaver og fokusområder samt konkrete forslag til 
møders tilrettelæggelse og materialer m.v.  

Anbefalingerne kan inddrages i forbindelse med rådets drøftelser og beslutninger omkring eksempelvis mø-
deplanlægning, udpegning af fokusområder og prioriteringer af indsatser samt arbejdet med rådets strategi- 
og handlingsplan. 

Indstilling 

AMK indstiller, at rådet tager anbefalingerne fra det afgående råd til efterretning, og at rådet løbende ind-
drager elementerne herfra, hvor de er relevante i forhold til rådets arbejde. 

Beslutning 

RAR tog orienteringen til efterretning. Oplægget sendes ud med referatet. 

Bilag 

1)  RARs arbejde fremover – erfaringer at give videre til de nye råd i 2022 
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4. Konstituering 
a. Valg af formand 

Sagen kort 

Konstituerende møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland (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 blandt rådets medlemmer. 

 Efter udpegning af formand overtager denne ledelsen af mødet. 

Indstilling 

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

Beslutning 

RAR udpegede Flemming Kronsten, DA, som formand for den 2-årige periode juni 2022 - maj 2024.  

Flemming Kronsten overtog herefter ledelsen af rådsmødet. 

Bilag 

Ingen  
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4.  Konstituering  
b. Forretningsorden for RAR Sjælland 

Sagen kort 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd fastsætter selv sin forretningsorden med hjemmel i Lov om organisering 
af og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 

Udkastet til forretningsorden indebærer bl.a. at: 

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

 RAR kan beslutte at invitere konkrete samarbejdspartnere til at udpege 1 observatør, som kan del-
tage i rådsmøderne på samme vilkår som de tilforordnede i øvrigt. 

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

 Der som udgangspunkt holdes 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 i det geografiske område, som rådet dækker. 

 Der udarbejdes beslutningsreferat af møderne. 

 Der udarbejdes supplerende retningslinjer/rammer for Arbejdsmarkedskontorets betjening af RAR.  

Forslaget til forretningsorden tager udgangspunkt i den eksisterende forretningsorden for det afgående RAR 
med tilføjelse om, at RAR kan beslutte at invitere observatører til at deltage på rådsmøderne.  

Begrundelsen er, at en observatørpost kan bruges til at styrke samarbejdet med en relevant samarbejdspart-
ner, som får mulighed for at deltage på rådsmøder og bidrage til drøftelserne. Observatøren har taleret, men 
ikke stemmeret. 

Indstilling 

AMK indstiller at RAR godkender rådets forretningsorden. 

Beslutning 

RAR godkendte forretningsordenen. 

Bemærkninger 

RAR opfordrede til, at rådsmøder holdes rundt omkring i rådets geografiske område. 

Bilag 

1) Forslag til forretningsorden for RAR Sjælland  
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4. Konstituering 
c. Rammer for sekretariatsbetjeningen 

Sagen kort 

RAR kan fastsætte supplerende retningslinjer for arbejdsmarkedskontorets betjening af rådet, formandska-
bet og eventuelle underudvalg, jf. forretningsordenens § 17.  

Udgangspunktet er de hidtidige rammer, som er justeret på baggrund af drøftelser og anbefalinger fra det 
afgående RAR og formandskabet. Det gælder specielt emner på dagsordenen og præciseringer ift. mødema-
teriale og bilag, herunder følgende:  

 Kort dagsorden der er prioriteret ift. de beslutninger RAR skal tage, og de emner, rådet vil drøfte.  

 RAR kan beslutte faste punkter, som skal være på dagsordenen hver gang (f.eks. opfølgning på strategi- 
og handlingsplan, status for Job-VEU-indsatsen, Femern m.v.) 

  Rådsmøder starter som udgangspunkt med en temadrøftelse. 

 Korte referater med gengivelse af beslutninger og evt. hovedpunkter fra drøftelsen, hvor det har betyd-
ning for beslutningerne. Mødedeltagere kan efter særskilt ønske få bemærkninger ført til referat. 

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

 Dagsorden og referater lægges på RARs hjemmeside. Bilag og fortroligt materiale lægges i fil-kassen med 
adgang for RARs medlemmer og suppleanter.  

 Rådsarbejdet og sekretariatsbetjening af RAR evalueres midt i RARs funktionsperiode. 

Indstilling 

AMK indstiller, at rådet godkender rammerne for sekretariatsbetjeningen. 

Beslutning 

RAR godkendte rammerne for sekretariatsbetjeningen. 

Bilag 

1) Udkast til rammer for sekretariatsbetjeningen af RAR  
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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 den 2-årige periode fra juni 2022 til maj 
2024. 

Beslutning 

RAR udpegede Rie May Hansen, FH, som første næstformand og Githa Nelander, KKR, som anden næstfor-
mand. Udpegningen gælder for perioden juni 2022 – maj 2024. 

Bilag 

Ingen  
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4.  Konstituering 
e. Kommissorium for formandskabet  

Sagen kort 

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

Kommissoriet indebærer bl.a., at formanden/formandskabet:  

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

 Drøfter aktuelle sager med arbejdsmarkedsdirektøren i sager mellem rådsmøderne. 

 Forbereder rådets årlige drøftelse med kommunerne om beskæftigelsesindsatsen. 

 Indgår i dialog på rådets vegne med samarbejdspartnere, fx KKR, uddannelsesinstitutioner, erhvervs-
hus og a-kasser. 

 Behandler hastesager og kan handle på rådets vegne på udvalgte områder og efter konkret bemyn-
digelse fra rådet. 

 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 rådets vegne. 

 Som udgangspunkt holder 5 møder om året. Møderne planlægges afholdt 3 uger forud for et RAR-
møde. 

Konstituerende møde i det nye formandskab for RAR Sjælland afholdes mandag den 27. juni i forlængelse af 
rådsmødet. 

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR godkender kommissorium for formandskabet  

Beslutning 

RAR godkendte kommissorium for formandskabet. 

Bilag 

1) Udkast til kommissorium for RARs formandskab    
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5. Udpegning af tilforordnede 
a. 1 tilforordnet fra Erhvervshus Sjælland  

Sagen kort 

RAR skal udpege en tilforordnet fra Erhvervshus Sjælland. 

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 Sjælland. 

Bestyrelsen for Erhvervshus Sjælland har indstillet Line Fossing Riel som tilforordnet i RAR Sjælland. 

For at sikre den bedste start for de nye tilforordnede er de indstillede inviteret til at deltage i rådsmødet den 
27. juni med forbehold for RARs beslutning om udpegningen på mødet.  

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR godkender indstilling om udpegning af Line Fossing Riel som tilforordnet fra Erhvervs-
hus Sjælland. 

Beslutning 

RAR udpegede Line Fossing Riel som tilforordnet fra Erhvervshus Sjælland. 

Bilag 

Ingen  
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5. Udpegning af tilforordnede 
b. 1 tilforordnet fra VEU-området 

Sagen kort 

RAR skal udpege en tilforordnet fra VEU-området. 

Direktørkredsen for erhvervsskolerne/VEU-området har meddelt, at Steffen Lund fra EUC Nordvestsjælland 
indstilles som ny tilforordnet i RAR. 

For at sikre den bedste start for de nye tilforordnede er de indstillede inviteret til at deltage i rådsmødet den 
27. juni med forbehold for RARs beslutning om udpegningen på mødet.  

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR godkender indstillingen om udpegning af Steffen Lund som tilforordnet fra VEU-områ-
det. 

Beslutning 

RAR udpegede Steffen Lund, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, som tilforordnet fra 
VEU-området. 

Bilag 

Ingen  
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5. Udpegning af tilforordnede 
c. 1 tilforordnet fra de videregående uddannelser  

Sagen kort 

RAR skal udpege en tilforordnet fra de videregående uddannelser. 

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

I RARs 2 hidtidige funktionsperioder 2015-2018 og 2018-2022 har der været udpeget en fælles tilforordnet 
fra de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland på baggrund af en fælles indstilling fra RUC, 
Zealand og Absalon. 

RAR har således ikke valgt mellem erhvervsakademier/professionshøjskoler og universitetet, da der kun er 
de 3 institutioner i RAR Sjællands område. I forlængelse af den hidtidige praksis har AMK derfor ultimo april 
inviteret de videregående uddannelser til at indstille en tilforordnet i fællesskab. 

De videregående uddannelser er enige om at pege på Anders Kold, Zealand som ny tilforordnet i RAR. 

For at sikre den bedste start for de nye til tilforordnede er de indstillede inviteret til at deltage i rådsmødet 
den 27. juni med forbehold for RARs beslutning om udpegningen på mødet. 

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR godkender indstillingen om udpegning af Anders Kold som tilforordnet fra de videre-
gående uddannelser. 

Beslutning 

RAR udpegede Anders Kold, Zealand, som tilforordnet fra de videregående uddannelser. 

Bilag 

Ingen 
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6. Nedsættelse af underudvalg 
a. Sagsudvalg med kommissorium 

Sagen kort 

RAR har en række forvaltningsmæssige opgaver. I den forgangne rådsperiode har rådet haft et sagsudvalg, 
som har varetaget disse opgave, og RAR skal beslutte, om der skal etableres et sagsudvalg for perioden 2022-
2026. 

Rammerne for sagsudvalgets arbejde besluttes af RAR via et kommissorium.  

Arbejdsdelingen mellem RAR og sagsudvalget er, at RAR overvåger og drøfter overordnede principper og 
strategier. Eksempelvis i forhold til nytteindsats, hvor rådet drøfter og beslutter overordnet strategi for an-
vendelse af nytteindsats. Sagsudvalget behandler konkrete sager, og RAR orienteres på rådsmøderne om 
omfang og karakter af udvalgets sager. 

Sagsudvalget træffer beslutning om, hvilke opgaver der kan uddelegeres til administrativ sagsbehandling i 
AMK. 

Konstituerende møde i et nyt sagsudvalg afholdes (hvis muligt) tirsdag den 28. juni kl. 13. 

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR: 

 Beslutter at nedsætte et sagsudvalg 

 Godkender kommissorium for sagsudvalget  

 Udpeger medlemmer til sagsudvalget 

Beslutning 

RAR besluttede at nedsætte et sagsudvalg og godkendte kommissorium for udvalget. Følgende blev udpeget 
som medlemmer af udvalget: 

 Annette Elvensø, FH 

 Rie May Hansen, FH 

 Flemming Kronsten, DA 

 Nickolai Hamann, KKR 

 Vibeke Grave, KKR 
 

Rikke Kristensen blev udpeget som suppleant for FH. 

Det nedsatte sagsudvalg aftalte at holde konstituerende møde i forlængelse af rådsmødet. 

Bemærkninger 

DA kommer med indstilling til DA’s 2. plads i udvalget på næste rådsmøde. 

Bilag 

1) Udkast til kommissorium for RARs sagsudvalg  
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6. Nedsættelse af underudvalg 
b. Positivlisteudvalg 

Sagen kort 

AMK foreslår, at VEU-koordinationsgruppen nedlægges og erstattes af et positivliste udvalg. 

I den seneste rådsperiode (2018-2022) har RAR haft en VEU-koordinationsgruppe, der blev nedsat på bag-
grund af rådets nye opgave fra 2018 med at koordinere aktørsamarbejde om indsatser mellem efter- og 
videreuddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet. 

Formålet med VEU-koordinationsgruppen var at skabe et godt grundlag for RARs politiske drøftelser via et 
forum på administrativt niveau, der bl.a. kunne rådgive om valg af brancheområder/tværgående stillingsom-
råder, som rådet særligt skulle fokusere på, og gå i dialog med AMK om de aktiviteter, der blev iværksat. 
Derudover skulle koordinationsgruppen drøfte stillingsbetegnelser som grundlag for den regionale positivli-
ste forud for rådets beslutning herom. 

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 rådsmøderne, men der er fortsat behov for at 
kvalificere grundlaget for den regionale positivliste.  

Forslaget er derfor, at der nedsættes et ”ekspertudvalg” bestående af ressourcepersoner, som på baggrund 
af deres konkrete viden om brancher og uddannelsesbehov kan drøfte og rådgive RAR om de konkrete stil-
lingsbetegnelser, der skal danne grundlag for udvælgelsen af kurserne til positivlisten. Det foreslås, at posi-
tivudvalget mødes 2 gange årligt ved opstarten af positivlisteprocessen – dvs. i januar og august/september. 

RARs dialog med uddannelsesinstitutionerne forslås videreført via en årlig fælles temadrøftelse samt kon-
krete aftaler med en eller flere uddannelsesinstitutioner om samarbejde om særlige indsatser/områder.  

Indstilling 

AMK indstiller at:  

 VEU-koordinationsgruppen nedlægges. 

 RAR nedsætter et positivlisteudvalg. 

 RAR (formandskabet) holder en årlig temadrøftelse med uddannelsesinstitutionerne om opkvalifice-
ringsindsatsen. 

Beslutning 

 VEU-koordinationsgruppen nedlægges. 

 RAR nedsatte et positivlisteudvalg og godkendte kommissorium for udvalget. Det blev aftalt, at AMK 
sender en skriftlig høring til rådets grupper vedr. indstilling af deltagere til positivlisteudvalget. 

 Formandskabet holder en årlig temadrøftelse med uddannelsesinstitutionerne, regionsrådet og evt. 
andre relevante aktører om opkvalificeringsindsatsen.  
Derudover vil RAR/AMK indgå i konkrete drøftelser med en eller flere uddannelsesinstitutioner om 
samarbejde om særlige indsatser/områder. 

Bilag 

1) Udkast til kommissorium for positivlisteudvalg  
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7. RARs repræsentation i Interreg-udvalget 

Sagen kort 

RAR Sjælland blev i starten af 2022 inviteret til at indstille et medlem og en suppleant til overvågningsudval-
get for Interreg Deutschland-Danmark. Interreg-udvalget viderefører det dansk-tyske Interreg A-samarbejde 
i programperioden 2021-2027. Indstillingsfristen var den 8. februar 2022 med henblik på Regionsrådets god-
kendelse af udpegningen. 

På rådsmødet den 8. februar besluttede RAR at indstille Rie May Hansen og Henrik Tonnesen som repræsen-
tanter for RAR Sjælland i Interreg-udvalget - som hhv. medlem og suppleant.  

Det blev samtidig aftalt, at det nye RAR i forbindelse med konstitueringen i juni 2022 skal tage stilling til, om 
der skal ske ændringer i udpegningen. 

De indstillede har ønsket at fortsætte i udvalget, hvis RAR kan godkende dette.  

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR godkender udpegningen af Rie May Hansen og Henrik Tonnesen som rådets fortsatte 
repræsentanter for RAR Sjælland i Interreg-udvalget. 

Beslutning 

RAR udpegede Rie May Hansen (medlem) og Henrik Tonnesen (suppleant) som rådets fortsatte repræsen-
tanter i Interreg-udvalget. 

Bilag 

Ingen  
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8. Observatør fra Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS) 

Sagen kort 

Med henblik på at sikre et godt samarbejde med rekrutteringsfællesskaberne foreslår AMK, at Jobcentrenes 
Rekrutteringsservice Sjælland (JRS) inviteres til at udpege en observatør fra JRS (på jobcenterchefniveau), der 
kan deltage på rådsmøderne på samme vilkår som de øvrige tilforordnede, dvs. med taleret men uden stem-
meret.  

Der er mange snitflader mellem RARs Job-VEU-indsats og rekrutteringsfællesskabernes aktiviteter, og en fast 
deltagelse fra JRS kan bidrage til at kvalificere RARs drøftelser og beslutninger om igangsættelse af forskellige 
initiativer. Af hensyn til kontinuiteten og den løbende dialog med rådet er det vigtigt, at det bliver en chef, 
som har kendskab til RARs og JRS’s arbejde -  og som så vidt muligt er gennemgående på møderne. 

Indstilling 

AMK indstiller, at RAR beslutter at tilbyde JRS en observatørpost i rådet på samme vilkår som tilforordnede i 
øvrigt. Observatøren inviteres til det kommende rådsmøde den 27. september. 

Beslutning 

RAR besluttede at tilbyde JRS en observatørpost i rådet på samme vilkår som de øvrige tilforordnede. 

Bilag 

Ingen  
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9. 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.   

AMK har med udgangspunkt i rådets hidtidige mødepraksis udarbejdet forslag til mødeplan for resten af 
2022. Der er lagt op til følgende møder for RAR: 

 Tirsdag den 27. september kl. 10 – 14: Udvidet introduktion til RARs opgaver for det nye råds med-
lemmer, suppleanter, tilforordnede og baggrundssekretariater. Dagen skal give tid og mulighed for 
nærmere drøftelser af opgaver og indsatser, strategi og -handlingsplan m.v. 

 Tirsdag den 27. september kl. 14 – 15.30: Ordinært rådsmøde (for RARs medlemmer). 

 Tirsdag den 25. oktober kl. 13 -17:  Evt. seminar med kommunernes udvalg på beskæftigelsesområ-
det. 

 Tirsdag den 13. december kl. 13 – 16: Ordinært rådsmøde. 

Den 27. september holdes det ordinære rådsmøde i forlængelse af introduktionen til RAR. Tidspunkterne er 
derfor ca. tider. 

Til ordinære RAR-møder er afsat 3 timer, således at der er plads til rådets temadrøftelser e.l. Alle møder skal 
afholdes i det geografiske område, som rådet dækker. Rådsmøder afholdes hos AMK Øst, medmindre andet 
aftales konkret med formandskabet, hvis det er relevant i forhold til eksempelvis en temadrøftelse. 

Forslag til mødeplan for 2023 drøftes i RAR på rådsmødet den 27. september. 

Indstilling 

AMK indstiller, at rådet godkender mødeplanen for resten af 2022. 

Beslutning 

Det blev aftalt, at AMK og formandskabet drøfter alternative datoer til rådsmødet/introduktionsdagen i sep-
tember, idet flere rådsmedlemmer og suppleanter ikke har mulighed for af deltage den 27. september.  

Bilag 

1) Udkast mødeplan 2022 for RAR Sjælland, inkl. møder i formandskab og udvalg 
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10.  Kerneopgaverne i rådsarbejdet i RAR Sjælland 

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:  

a. Situationen på arbejdsmarkedet  
b. Job-VEU-indsatsen 
c. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen 
d. Aktuelle politiske temaer 
e. RARs strategi- og handlingsplan 

Emnerne følges op og uddybes på den fælles introduktionsdag den 27. september for RARs medlemmer, 
suppleanter, tilforordnede og baggrundssekretariater, hvor der bliver god tid til nærmere drøftelser af RARs 
opgaver og indsatser, herunder indledende drøftelse af rådets strategi- og handlingsplan for den kommende 
periode.  

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  
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11. Eventuelt 

- 
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Deltagere 

Dansk Arbejdsgiverforening  
Ann B. Poulsen 
Flemming Kronsten 
Henriette Refdahl 
Johnny Streit 
Susanne Wael Larsen 
Mette Marie Dragsdal (suppleant) 

Fagbevægelsens Hovedorganisation 
Annette Elvensø 
Michael Rosenberg 
Rasmus Werner Olsen 
Rie May Hansen  
Rikke Kristensen 
Estrid Husen (suppleant) 

Akademikernes Centralorganisation  
Helle Idland 

 Ledernes Hovedorganisation   
Helle Bjerregaard Andresen 

Kommunekontaktrådet for Sjælland  
Githa Nelander, Næstved Kommune 
Johnny Brown Lundberg, Ringsted Kommune 
Lars Christiansen, Lolland Kommune 
Nickolai Hamann, Næstved Kommune 
Vibeke Grave, Lolland Kommune  

Danske Handicaporganisationer  
Paul Nolan 

Regionsrådet Region Sjælland  
Jan Hendeliowitz 

Tilforordnede 
Erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter: Anders Kold, Zealand 
VEU-området: Steffen Lund, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser 

Fra AMK Øst 
Jakob Heltoft, arbejdsmarkedsdirektør 
Susanne Hansen, arbejdsmarkedschef  
Helle Klein, chefkonsulent (ref.) 
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