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Er du interesseret i aktiviteter i forbindelse med de øvrige reformer, kan du finde dem på reformsiderne på STAR.dk og på Arbejdsmarkedskontorernes hjemmesider:
AMK Midt-Nord, AMK Syd og AMK Øst.
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