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Et fælles Arbejdsmarkedscenter - et gennemarbejdet projektforslag  
- et tilbud til de fem Salling-Fjends kommuner 
 
I Salling-Fjends får det sociale koordinationsudvalg årligt tildelt en pose penge fra 
staten. Der er i loven beskrevet, hvad pengene er øremærket til. De kan bruges til at 
støtte projekter der skal indeholde en nyskabelse, igangsættelse af nye aktiviteter 
samt aktivitetsudvidelser. Til udvikling og udbygning af den virksomhedsrettede 
indsats eks. aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere, opfølgning på 
sygedagpengesager, fleks- og skånejob. I forbindelse med udviklingsprojekter kan 
der afholdes udgifter til efteruddannelse af kommunale medarbejdere. Generelt kan 
det siges, at der altid skal være tale om nytænkning i de projekter, der nyder støtte 
fra koordinationsudvalget. 
 
Det blev ved lov vedtaget i 1999, at alle kommuner skulle have et socialt 
koordinationsudvalg, og i Salling-Fjends valgte kommunerne at gå sammen i et 
fælles udvalg. Udvalget har som grundholdning at de projekter, der bliver støttet, 
skal have tværkommunal effekt. Undtagelsesvis har udvalget dog givet økonomisk 
støtte til enkelt kommunale projekter, fordi udvalget har vurderet, at erfaringerne fra 
projekterne kan komme det tværkommunale fællesskab til gode.  
 
Koordinationsudvalget har dags dato 11 medlemmer og det er lovbestemt, hvem der 
skal have sæde i udvalget. Sammensætningen kan ses på udvalgets hjemmeside 
www.salling-fjends-koo.dk 
 
Koordinationsudvalget nedsatte i foråret en arbejdsgruppe, som skulle komme med 
forslag til rammer og vilkår for det fremtidige tværkommunale samarbejde på 
arbejdsmarkedsområdet i Salling-Fjends.  Arbejdsgruppen fik til opgave at tage 
højde for tankerne i regeringens oplæg ”Flere i arbejde” om et mere enstrenget 
arbejdsmarkedssystem. Arbejdsgruppen blev bredt sammensat. 
 
På mødet i maj måned fremlagde arbejdsgruppen fire forskellige skitser til 
organiseringen af beskæftigelsesindsatsen i Salling-Fjends området.  På dette møde 
var politikere og embedsmænd fra det sociale område i de fem kommuner inviteret. 
Koordinationsudvalget indstillede på baggrund af de udmeldinger, der kom på 
mødet, at der skulle arbejdes videre med ”Den enstrengede model – 
Arbejdsmarkedscentret”, hvor Arbejdsformidlingen og de fem kommuner kort fortalt 
skal indgå et samarbejde omkring de forskellige grupper af ledige.  
 
Arbejdsgruppen arbejdede henover sommeren på en projektbeskrivelse, som kunne 
forelægges koordinationsudvalget på augustmødet. Her besluttede udvalget, at 
udkastet skulle sendes til høring blandt politikere og berørte medarbejdere i 
kommunerne, og for at få så åben en debat som muligt, blev der afholdt 
orienteringsmøder om projektet. 
  



Sideløbende besluttede koordinationsudvalget at søge om midler hos 
Arbejdsmarkedsstyrelsen til udviklingsperioden, som skal forløbe til udgangen af 
2005.  
 
Efter høringsfasen forelagde arbejdsgruppen det endelige forslag for 
koordinationsudvalget, og et enstemmigt udvalg besluttede at sende forslaget til 
politisk behandling i de 5 kommuner med meldingen om, at koordinationsudvalget 
har besluttet at støtte driften af et fælles Arbejdsmarkedscenter økonomisk i to år. 
Hvis ansøgningen til Arbejdsmarkedsstyrelsen bliver imødekommet, vil der blive tale 
om en tilførsel til de fem kommuner over en to årig periode på ca. 4 ½ mill. Kr. 
 
Da projektet har karakter af et udviklingsprojekt, så er det ikke besluttet, hvordan 
tingene skal fungere ned i detaljer. Billedligt talt er der kun bygget et stillads til et 
hus, som så i udviklingsfasen skal møbleres og males og tapetseres. Belært af 
erfaring vil én af koordinationsudvalgets vigtigste opgaver være at sikre, at de gode 
arbejdsgange, som de enkelte kommuner har i dag på området eks. Spøttrup 
Kommunes specielle samarbejdsmodel med Arbejdsformidlingen og Erhvervscentret 
i Fjends, hvor Fjends Kommune samarbejder med Erhvervsrådet, bliver skrevet ind i 
projektet. Det skal sikres, fordi de enkelte kommuner skal have mulighed for ”uskadt” 
at kunne trække sig ud af projektet ved udviklingsperiodens afslutning, hvis der ikke 
er opnået de effektiviseringsforbedringer, det naturligvis bør medføre. Det 
overordnede mål med projektet er at lægge alle de gode erfaringer fra kommunerne 
og arbejdsformidlingen sammen for derved kunne give alle grupper af ledige en 
bedre service - og et større overblik til virksomhederne til gavn for kommunernes 
økonomi. Projektet vil blive fulgt nøje af to styregrupper, en politisk og en 
administrativ.  
 
Med den erfaring jeg har fra det bredt sammensatte koordinationsudvalg bestående 
af repræsentanter med forskellig baggrund, forskellige kulturer og traditionelt 
forskellige interesser, og hvor hver enkelt ansøgning virkelig bliver vendt og drejet, 
så er det enestående, at udvalget i en sag som denne har kunnet fremsende en 
enstemmig indstilling til de 5 kommuner.   
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