
Vision og virkelighed 
 
I visionen for den nye Viborg Kommune forestiller politikerne sig, at Viborg skal være en 
foregangskommune. Gennem nytænkning og dialog skal vi gå nye veje og skaber unikke resultater. 
Borgerne skal sættes i centrum og kommunen skal opleves som en serviceorienteret helhed, hvor 
der skabes gode arbejdsbetingelser for kommunens ansatte. 
  
Fremover skal alle kommuner have et Jobcenter med én indgang for borgere og virksomheder - men 
med en todelt ledelse (kommunal og statslig).  
 
I ca.10 kommuner kan der - efter ansøgning - oprettes pilot Jobcentre med én ledelse (kommunal). 
En sådan ansøgning havde alle borgmestrene i de tidligere seks kommuner indsendt til 
Beskæftigelsesministeriet i 2005. Blandt andet med følgende begrundelse, citat: 
”Der er muligheder og markant behov for en sammenhængende beskæftigelsesindsats både 
vedrørende rekruttering og kompetenceudvikling over for de forskellige målgrupper i den aktive 
beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsespolitikken kan dog ikke stå alene. Det er vigtigt, at der er et 
koordineret samspil med øvrige politikker, der sikrer dynamik på arbejdsmarkedet. – Det kan efter 
vores mening bedst lade sig gøre, hvis den nye kommune varetager alle opgaverne for kommunens 
borgere, uanset hvilken ydelse borgeren modtager. ……Vi ser derfor frem til i den kommende 
dialog at redegøre nærmere for begrundelser og de styrker og muligheder, der vil ligge i, at det 
kommende jobcenter varetages af én myndighed. ” Citat slut. 
 
På Sammenlægningsudvalgsmødet (SAMU) forleden var der desværre nogle, der havde fået kolde 
fødder, og socialdemokraterne udtrykte frygt for, hvad regeringen kunne finde på med hensyn til 
finansieringen af pilot Jobcentret - bekymring for manglende indflydelse fra arbejdsmarkedets 
parter - og de syntes at andre kommuner skulle vise vejen, og så kunne Viborg måske følge efter 
…... Med et afstemningsresultat på 16-15 blev ansøgningen om et Jobcenter med kun en ledelse så 
taget af bordet. 
 
Det skal bemærkes at de sociale koordinationsudvalg, som har til opgave at rådgive og støtte 
kommunerne indenfor beskæftigelsesområdet, afløses af lokale beskæftigelsesråd med samme 
ressourcetildeling og med en solid repræsentation af arbejdsmarkedets parter. 
 
Spørgsmålet, om kovendingen var sket af hensyn til A-kassernes fremtid, blev benægtet. Det synes 
jeg til gengæld er et af de store problemfelter, som der skal findes en fornuftig løsning på. Men det 
må samtidigt stå klart, at regeringen kun kan have interesse i, at pilot Jobcentrene skal blive en 
succes. Det er jo den ultimative kulmination på regeringens målsætning om, at der i det fremtidige 
beskæftigelsessystem skal være én indgang og én myndighed for borgerne og virksomhederne. 
 
Det er en kendsgerning, at vi i en tid fremover har en ”overbemanding” rent personalemæssigt til at 
varetage Viborg Kommunes vel, og for mig at se kunne nogle af de ekstra personaleressourcer lige 
præcis bruges til at løse de store opgaver, der er forbundet med at få et pilot Jobcenter kørt i stilling.    
 
Selvfølgelig skal en flertalsafgørelse altid respekteres. Mit personlige ønske skal være, at der ikke er 
ansøgninger nok til pilot Jobcentrene, og at Beskæftigelsesministeriet derfor tager kontakt til 
Viborg Kommune, med udgangspunkt i de kloge begrundelser, man havde givet udtryk for i den 
tidligere indsendte ansøgning. I forlængelse heraf kunne en dialog/tematisering af emnet så evt. 
danne baggrund for fornyet overvejelse i SAMU. 



   
Jeg håber på det, fordi jeg mener, at vi med et pilot Jobcenter kan leve op til vores vision og for 
fordi jeg er overbevist om, at et Jobcenter med én ledelse og et myndighedsansvar vil være til gavn 
for den enkelte borger, for virksomhederne, for medarbejderne og på sigt for Viborg Kommunes 
økonomi.    
 
   Venlig hilsen 
 
   Lea Flarup 
   Socialudvalgsformand (V) 
   Fjends Kommune 


