
 
Formidlingsenhed i Salling-Fjends 

  
Koordinationsudvalget i Salling-Fjends har nu fået tilsagn fra socialministeriet om støtte til et toårigt projekt om en Formidlingsenhed i regionen. Projektet er 
opstået i et tæt samarbejde imellem  de fem kommuners arbejdsmarkedsafdelinger og Koordinationsudvalget.  
  
Det er et projekt med vide rammer, og det bliver nu op til den kommende styregruppe at forhandle sig frem til og udstikke de konkrete retningslinier for 
Formidlingsenheden. Projektbeskrivelsen kan læses på adressen www.salling-fjends-koo.dk under ”Projekter”. 
  
Formidlingsenheden skal: 

?         være med til at styrke udviklingen af et rummeligt arbejdsmarked, hvor borgerens ønsker og behov skal være et centralt omdrejningspunkt.  
? være et højt kvalificeret videnscenter, hvis opgave er at omsætte ideer om det rummelige arbejdsmarked til konkret praksis.  
? være virksomhedernes ”portal” til det rummelige arbejdsmarked.  
? bygge bro mellem kommunerne, de offentlige myndigheder, virksomhederne, arbejdsmarkedets parter og den enkelte borger.  

  
Opgaverne bliver blandt andet: 

? at supplere den nuværende kommunale jobformidling og indsats for arbejdsfastholdelse  
? at yde private og offentlige virksomheder service omkring arbejdsfastholdelse og  job på særlige vilkår  
? at styrke virksomhedernes viden og kompetence med hensyn til at påtage sig et socialt medansvar  
? at varetage udviklingsopgaver omkring det rummelige arbejdsmarked      
? at synliggøre udviklingen på det rummelige arbejdsmarked  
  

Fjends Kommune har på en måde været på forkant med udviklingen, da det toårige projekt ”Erhvervscenter Fjends”, som Koordinationsudvalget har bevilget 
midler til, kan betragtes som en miniformidlingsenhed, og det fungerer  i dag som et lokalt ”nervecenter” for det rummelige arbejdsmarked. Der er for mig at 
se ikke tvivl om at de to projekter vil kunne drage fordel af hinanden i udviklingsfasen. 
  
Hvad der skal ske, når forsøgsperioden er færdig er ikke til at vide, men der er aftalt statusrapporter hver 6. md. og evaluering halvvejs i projektforløbet, så på 
den måde vil de kommende beslutningstagere have et godt grundlag at tage beslutninger ud fra. 
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