
Tak for godt samarbejde og held og lykke fremover 
 

Det er på tide at få sagt tak for godt samarbejde til mine formandskolleger i Salling og Skive, 
repræsentanterne fra organisationerne, AF, arbejdsmarkedets parter og integrationsrådet, som alle 
var medlemmer af det sociale koordinationsudvalg i Salling-Fjends.  
 
I syv år arbejdede vi sammen, og vi opnåede mange gode resultater. I starten skulle vi ”føle 
hinanden på tænderne”. Det var vel i virkeligheden første gang i historien, man havde samlet alle 
arbejdsmarkedets repræsentanter for at løse nogle opgaver sammen i et udvalg.  
 
Den daværende socialudvalgsformand i Skive Kommune mente, at formandsposten skulle gå til en 
af de fire mindre kommuner. Jeg blev den, det var nemmest at vride armen om på, for vi stod 
bestemt ikke i kø for at sidde for bordenden i sådan en ”hvepserede”, som koordinationsudvalgene 
så smigrende blev kaldt dengang. At jeg var ene kvinde blandt ti mænd kunne godt give sved på 
panden i den første tid, men det blev hurtigt glemt.  
 
Arbejdet i udvalget var præget af et stort engagement, grundighed og ærlighed. I hele forløbet fik vi 
stor støtte af de meget kompetente konsulenter i ”Rummeligt Arbejdsmarked” som var et projekt, 
der var støttet af amtet, kommuneforeningen og arbejdsmarkedets parter. Det er spændende, hvem 
der kommer til at nyde godt af deres kompetence og store erfaring på beskæftigelsesområdet nu, 
hvor ”Rummeligt Arbejdsmarked” bliver lukket ned ved udgangen af året. De har min bedste 
anbefaling. 
 
 At de fem kommunale repræsentanter kom fra tre forskellige partier mærkedes ikke, for det var 
først og fremmest de enkelte sager/projekter, der optog hvert enkelt medlem af udvalget. Jeg 
glædede mig altid til møderne, som var spændende, fordi alle var så velforberedte, og det afstedkom 
en god, seriøs og til tider livlig debat.   
 
Med årene lykkedes det os at få et godt og inspirerende samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, 
som også støttede vores sidste store projekt ”Arbejdsmarkedscentret”, SAMC, som det tog to år at 
forberede, og som i virkeligheden er bygget op på samme måde som de ”Jobcentre”, som alle 
kommuner skal have fra næste år - med én indgang for borgere og virksomheder til den offentlige 
service. 
 
Sidst men ikke mindst vil jeg sige jer hjertelig tak for den helt særlige afskedsfest og med alt hvad 
den indebar. Held og lykke til jer alle fremover! 
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