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Udkast til kommissorium – Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) i Hedensted Kommune

Formål og baggrund

Hedensted Kommune ønsker et lokalt forum, hvor erhvervslivet og de faglige organisationer 
kan mødes.

Derfor besluttede udvalget for beskæftigelse på sit møde den 05.02.2018, at der udarbejdes 
kommissorie for det lokale beskæftigelsesråd, (Byrådet d. 28 marts 2018), til at nedsætte et 
råd på beskæftigelsesområdet. 

Rådet er rådgivende over for Udvalget for Beskæftigelse. 

Det overordnede formål er, at erhvervslivet og de faglige organisationer i fællesskab giver råd 
og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle arbejdsmarkedet. Dels så det lokale er-
hvervsliv har den arbejdskraft, de skal bruge, og samtidig således, at man på det lokale ar-
bejdsmarked bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller 
tilbage på arbejdsmarkedet (CSR-indsats).

Opgaver:

Hedensted Kommune vil på rådets møder invitere til dialog om presserende spørgsmål i hånd-
teringen af beskæftigelsesspørgsmål i bred forstand. Fx:

· Hvilke krav er der aktuelt og lokalt til arbejdskraften, hvilken udvikling forventes?
· Hvor kan der samarbejdes med virksomheder og de faglige organisationer om fælles initiativer, fx 

opkvalificering af ledige til jobåbninger i bestemte brancher?
· Hvilke kommunikationsmuligheder kan jobcenteret med fordel anvende, så budskaberne kommer igen-

nem til virksomhederne og de faglige organisationer?
· Hvilke behov har virksomhederne for service fra jobcenteret? Fastholdelse af syge/ ansættelse af 

fleksjobbere / tilskud til jobrotation ved kompetenceudvikling af egne medarbejdere?
· Hvilke initiativer vil kunne fremme særlige gruppers indtræden på arbejdsmarkedet – fx flygtninge, fx 

unge?
· Udvikle virksomhedernes sociale ansvarlighed over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Derudover disponerer det lokale beskæftigelsesråd over en pulje til at iværksætte eller støtte 
initiativer på beskæftigelsesområdet.
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Rådets sammensætning:

Beskæftigelsesrådet sammensættes således:
· 2 repræsentanter fra erhvervslivet,
· 2 repræsentanter for de faglige organisationer,
· Chefen for Hedensted erhverv 
· Repræsentant fra Handicaprådet
· Formand og næstformand fra Hedensted kommunes udvalg for Beskæftigelse

Formanden for rådet er formanden for udvalget for Beskæftigelse.

Kommunalbestyrelsen udpegede endvidere 1 suppleant for hvert medlem. 

Medlemmer og suppleanter udpegedes for en 4-årig periode ad gangen.

Organisation:

Sekretariatsfunktionen varetages af staben i Jobcenteret

Ressourcer:

Det lokale Beskæftigelsesråd disponerer over en pulje på 300.000 kr. til initiativer, der frem-
meret velfungerende lokalt arbejdsmarked i Hedensted Kommune. Dvs. initiativer, der frem-
mer, at erhvervslivet har den arbejdskraft, de skal bruge og/eller, at man på det lokale ar-
bejdsmarked bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller 
tilbage på arbejdsmarkedet.

Udgifter til det lokale Beskæftigelsesråds møder afholdes af Hedensted Kommune.

Evaluering og opfølgning:

Rådets sammensætning og virke evalueres efter en 2-årig periode (ultimo 2020)

22.02.2018

H.C. Knudsen
Beskæftigelseschef


