
  Nyt Arbejdsmarkedscenter  
 
 
Det var glædeligt at læse, at den nyvalgte formand for den politiske styregruppe i 
Skiveegnens Arbejdsmarkedscenter (SAMC), Jens Vognsen, udtaler, at han vil 
arbejde positivt for sagen. Samtidigt giver formanden dog udtryk for, at han synes at 
regeringen skulle have ventet med beslutningen på beskæftigelsesområdet i 
strukturreformen, indtil man havde indhøstet erfaringer fra projektet. Det er jeg 
principielt enig i. Men da der rundt i landet i de forløbne år har været lignende forsøg 
med at slå den kommunale jobformidling sammen med den statslige, så må det 
formodes at regeringen har haft de nødvendige erfaringer til at opbygge deres forslag 
på.  
For Koordinationsudvalget, der sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsen og de fire 
Sallingkommuner har finansieret projektet, er det uhyre vigtigt, at SAMC kommer 
godt fra start. Set i lyset af de erfaringer vi fik med projektet ”Foridlingsenheden 
Salling-Fjends”, er det åbenlyst altafgørende, at de mennesker, der arbejder med/for/i 
SAMC er engagerede og helhjertet går ind for at løse opgaven med at få etableret én 
indgang til den offentlige service på beskæftigelsesområdet. Målet er at borgere og 
virksomheder ikke skal kunne gå noget andet sted hen og få en bedre betjening. 
 Selve beslutningsprocessen omkring SAMC var en meget sej proces. På en måde en 
helt omvendt problematik, idet Koordinationsudvalgets 11 medlemmer hele vejen 
igennem i enighed tonede rent flag med deres holdning og det var ude i de mindre 
kommuner, at tingene lige skulle falde på plads. Men i dette tilfælde skulle 
langsommeligheden dog vise sig at være en fordel. 
 Da Koordinationsudvalget fik ideen til et Arbejdsmarkedscenter var vi uvidende om, 
at der var en strukturreform på vej. Den langstrakte projektudformningsperiode har 
således gjort indholdet mere tidssvarende, og det vil uden tvivl medføre, at 
Sallingkommunerne med denne ”tyvstart” får nemt ved at tage imod de udfordringer 
på beskæftigelsesområdet, som strukturreformen byder på..  
Jeg skal ikke lægge skjul på, at det var en stor dag for os, da alle underskrifterne var 
på plads og vejen banet for SAMC, som i de næste to år gerne skulle blive til glæde 
og gavn for borgere og virksomheder i de fire kommuner: Sundsøre, Spøttrup, 
Sallingsund og Skive. 
I august måned vil Beskæftigelsesministeren komme til stede ved den officielle 
åbning af SAMC, og fra Koordinationsudvalget side vil vi ønske held og lykke med 
projektet - vi vil glæde os til at følge det på tæt hold! 
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