
Et fælles Arbejdsmarkedscenter - et gennemarbejdet projektforslag 
 
Koordinationsudvalget nedsatte i foråret en arbejdsgruppe, som skulle komme med 
forslag til rammer og vilkår for det tværkommunale samarbejde på 
arbejdsmarkedsområdet i Salling-Fjends.  Arbejdsgruppen fik til opgave at tage 
højde for tankerne i regeringens oplæg ”Flere i arbejde” om bl.a. et mere enstrenget 
arbejdsmarkedssystem.  
 
På mødet i maj måned fremlagde arbejdsgruppen 4 forskellige skitser til 
organiseringen af beskæftigelsesindsatsen i Salling-Fjends området. Det endte med, 
at Koordinationsudvalget indstillede til arbejdsgruppen, at der skulle arbejdes videre 
med en køreplan, som gjorde det muligt at ende med ”Den enstrengede model – 
Arbejdsmarkedscentret”.  
 
Arbejdsgruppen har henover sommeren udarbejdet 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 skulle 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. 
  
Personligt ser jeg projektet som en mulighed for, at de 5 kommuner i Salling-Fjends 
området kan være med til at præge udviklingen på arbejdsmarkedsområdet.  
Selvom vi alle nok ved hvilken vej det går, (hen imod et enstrenget system) så skal 
lovstoffet jo skrives, og det kan ikke undgås, at det vil blive præget af de erfaringer, 
der opsamles i de projekter, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har valgt at støtte, så her 
har vi en enestående chance for at være med til at påvirke den fremtidige udvilking.  
 
Det vil ikke være muligt at gennemføre projektet uden et økonomisk tilskud fra de 5 
kommuner. Et enigt Koordinationsudvalg har besluttet, at støtte etableringen af et 
fælles Arbejdsmarkedscenter økonomisk, under forudsætning af kommunerne 
tilsvarende går ind og støtter projektet. 
 
Jeg må sige, at med den erfaring jeg har som formand for det bredt sammensatte 
Koordinationsudvalg, så er det ret enestående, at udvalget i en sag som denne har 
kunnet fremsende en enstemmig indstilling til de 5 kommuner. Det skal derfor være 
mit håb, at alle 5 kommuner vil tage udgangspunkt i denne omstændighed, når de 
her sidst på året skal beslutte, om de vil støtte dette udviklingsprojekt.  
 


