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Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd
§1

§2

Køge Byråd nedsætter Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd, herefter
benævnt KKA, til at rådgive sig om arbejdsmarkedsindsatsen og
iværksætte nye initiativer på arbejdsmarkedsområdet
Rådets opgaver er:
a. KKA drøfter resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen og
rådgiver kommunen om tiltag til forbedringer.
b. KKA drøfter sammen med kommunen en gang årligt en strategi for
kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af
virksomhedsaktivering, herunder nytteindsats.
c. KKA kan igangsætte arbejdsmarkedsrettede initiativer indenfor de
givne økonomiske rammer.
d. KKA kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper og fastsætter selv
sammensætning og arbejdsform for disse.
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§ 6. KKA sammensættes af
a. 2 medlemmer, der udpeges af Byrådet:
o Formanden for EAU (Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget)
o et EAU-medlem udenfor flertalsgruppen.
b. 3 medlemmer fra arbejdsgiverside. Følgende organisationer
inviteres til at udpege:
o DI Roskilde/Køge Bugt, 1 medlem
o Dansk Byggeri, 1 medlem
o Dansk Erhverv, 1 medlem
c. 3 medlemmer fra lønmodtagerside. Følgende organisationer
inviteres til at udpege:
o LO Køge Bugt, 2 medlemmer
o FTF Region Sjælland, 1 medlem
d. 1 medlem fra DH Køge (Danske Handicaporganisationer)
e. 2 medlemmer fra erhvervsskolerne
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o Campus Køge inviteres til at udpege 2 medlemmer.
stk. 2. De inviterede organisationer kan udpege en suppleant for hvert
medlem
stk. 3. EAU kan udpege medlemmer og suppleanter hvis, og i det
omfang, de inviterede organisationer ikke selv besætter
pladserne som beskrevet i stk. 1.
stk. 4. Medlemmer og suppleanter skal have en tilknytning til Køge
Kommune
§7

KKA’ s funktionsperiode følger den kommunale valgperiode

§8

KKA holder op til fem ordinære møder årligt

§9

Køge Byråd modtager årligt en skriftlig status på KKA’s arbejde

§9

Køge Kommune yder sekretariatsbistand til KKA

§ 10 Køge Kommune yder ikke vederlag for deltagelse i KKA’s møder
§ 11 KKA fastsætter selv sin forretningsorden

Kommissoriet er gældende fra 01-01-2018 og indtil videre
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