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Sagsudvalget
I henhold til § 9 i forretningsordenen nedsætter
Arbejdsmarkedsrådet et Sagsudvalg

Medlemmer af Sagsudvalget vælges blandt medlemmerne af RAR Nordjylland. Udvalget
består to repræsentanter fra DA, to fra Kommunerne og to fra LO. Medlemmer af udvalget
vælges for samme periode som Rådet. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en formand,
som leder møderne.
Rådet delegerer kompetence til Sagsbehandlingsudvalget til at træffe afgørelse i sager vedrørende:


Høringer om arbejds- og opholdstilladelse til 3. lands statsborgere



Godkendelse af arbejdsfordelinger over 13 ugers varighed inden for 12 måneder samt
godkendelse af andre arbejdsfordelinger end en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed



Godkendelse af arbejdssteder til samfundstjeneste



Orientering om varslinger af større afskedigelser. Udvalget følger udviklingen i antallet
af varslinger.



Godkendelse af indsatsplan i forbindelse med varsling af afskedigelser af større omfang
(varslingspuljeansøgning)



Sager vedrørende merbeskæftigelse ved ansættelse i løntilskud i virksomheder, der
ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst



Ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med ansættelse i virksomhedspraktik i form af nytteindsats



Ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med førtidspensionisters ansættelse med løntilskud (forsøgsordning, der udløber 31. december 2018)



Underretning om anvendelsen af løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats (kvartalsvise ’KVL-lister’)

Udvalgets beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er Formandens
stemme afgørende.
Såfremt et medlem af udvalget ønsker en sag drøftet i Rådet, skal mødelederen foranledige, at
dette sker.

I det omfang der er behov for en egentlig politisk drøftelse af et af ovennævnte emner, bringer
udvalget emnet videre til formandskabet eller Rådet.
Sagsudvalget aftaler selv principper for hyppighed af fysiske møder, lokalitet osv. Da der er
meget korte svarfrister i forhold til sagerne, skal møder eller høringer desuden kun- ne
gennemføres elektronisk.
Sagsudvalget orienterer på hvert rådsmøde Rådet om sit arbejde.
Tavshedspligt mv.
Forvaltningslovens og Persondatalovens regler om tavshedspligt mv. gælder for alle oplysninger, Rådet får kendskab til via rådsarbejdet, herunder også Sagsudvalget.
Det betyder, at medlemmer, suppleanter, baglande mfl. har tavshedspligt og ikke må videregive oplysninger mv.
Grove overtrædelser af tavshedspligten straffes efter straffelovens regler
- §§ 152 og 152c-152f.
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