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Meddelelse om etablering af midlertidige tværgående samarbejdsud-
valg i relation til jobcentre 
 
Parterne på det statslige og kommunale arbejdsmarked (KL, Personalestyrelsen, KTO og CFU) 
er blevet enige om, at indgå en aftale om etablering af midlertidige tværgående samarbejdsud-
valg i relation til jobcentre.  
 
Etableringen af de fremtidige fælles jobcentre (samt pilotjobcentre) i den fremtidige kommune-
struktur indebærer en række ændringer og konsekvenser for det berørte personale i kommuner-
ne og den statslige arbejdsformidling. De gældende samarbejdsregler på henholdsvis det kom-
munale og det statslige område konkretiserer ikke samarbejde på tværs af stat og kommuner.  
 
Det betyder, at der i samtlige de kommuner, hvor der skal oprettes fælles jobcentre eller pilot-
jobcentre, skal etableres et midlertidigt tværgående samarbejdsudvalg. Dette skal ske snarest 
muligt, eller senest når Beskæftigelsesministeren har udpeget eller givet en forhåndstilkendegi-
velse om udpegning af jobcentre.  
 
Det er ikke hensigten, at det midlertidige tværgående samarbejdsudvalg skal overtage alle de 
opgaver, der i dag ligger i de eksisterende MED-udvalg/samarbejdsudvalg på beskæftigelses-
området. Udgangspunktet er, at det midlertidige tværgående samarbejdsudvalg informerer om 
og drøfter forhold, der direkte vedrører etableringen af det nye jobcenter. Det er således fortsat 
de eksisterende MED-udvalg/SU, der har til opgave at informere om og drøfte spørgsmål vedrø-
rende den daglige drift. 
 
Aftalen gælder frem til den 31. december 2006, hvor alle jobcentre er etableret. 
 

./. Selve aftalen vedlægges. Parterne har godkendt aftalen, og den er på vej rundt til underskrift. 
 
Idet det er vigtigt, at de midlertidige tværgående samarbejdsudvalg etableres så hurtigt som mu-
ligt henstiller parterne, at man lokalt tager initiativ til allerede nu at sammensætte udvalgene, jf. 
aftalens § 2. 
 
Parterne vil i øvrigt optage forhandlinger om etableringen af et permanent samarbejdsud-
valgsregelsæt, som skal gælde for samtlige ansatte i de fælles jobcentre, når disse er ende-
ligt etableret. 


