
Det fremtidige beskæftigelsessystem 
 

Selvom Formidlingsenheden Salling-Fjends ikke var den ultimative succes, så banede den dog 
vejen for, at Skive og Sallingkommunerne kunne iværksætte Skiveegnenes Arbejdsmarkedscenter, 
SAMC, med tilskud fra Arbejdmarkedsstyrelsen og det lokale koordinationsudvalg. 
 
De fire kommuner er kommet på forkant med udviklingen, da dette center er en forløber for de 
jobcentre, som den nye kommunalreform påbyder kommunerne at oprette. Det medfører, at 
arbejdsformidlingen og kommunerne alle steder i landet skal flytte sammen i nye fælles jobcentre. 
Fremover vil der kun blive en indgang for alle ledige borgere, både de forsikrede og de ikke 
forsikrede - og for virksomhederne hvad enten det handler om hjælp til at rekruttere arbejdskraft, til 
at fastholde nedslidte medarbejdere eller hvis virksomheden ønsker at bidrage med en 
jobtræningsplads. 
 
Det giver mulighed for en mere målrettet indsats til gavn for den enkelte borger og for 
virksomhederne. Der bliver færre barrierer for den enkelte og vejen til arbejdsmarkedet bliver 
kortere. Ved at samle indsatsen sikres det også, at borgere ikke længere falder ned mellem to stole 
eller bliver kastebold mellem kommune og arbejdsformidling. Beskægtigelsesindsaten fremover 
skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer, ikke i hvilken ”kasse”, man tilhører. 
Statsligt/regionalt niveau skal varetage de tværgående opgaver etc. A-kasserne bevarer deres 
nuværende rolle og arbejdsmarkedets parter skal repræsenteres på alle niveauer.  
 
Desværre blev det ikke til den, efter min mening, ideelle løsning med en ledelse og et fælles 
myndighedsansvar. Staten vil stadigvæk have ansvaret for de forsikrede ledige, og den kommunale 
del af jobcenteret organiseres som en selvstændig forvaltning, hvor kommunalbestyrelsen har det 
endelige ansvar i forhold til de kommunale opgaver, der løses i det fælles jobcenter.  
 
Et lyspunkt er dog, at der efter planen skal etableres 10 pilot-jobcentre, hvor staten udøver sit 
myndighedsansvar for de forsikrede ledige via kommunerne. Hvis det viser sig at blev en succes, 
kan det måske føre til det endelige opgør med de to parallelle systemer, som 
beskæftigelsesindsatsen er fordelt på i dag. 
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