
Bilag: Infrastruktur til virksomhedsindsats

Initiativets indhold
Det overordnede formål med initiativet er, at skabe grundlag for en mere professionel 
virksomhedsindsats, som giver de kommunale jobkonsulenter i det opsøgende 
virksomhedsarbejde bedre mulighed for at koordinere indsatsen på tværs af 
kommunegrænser. Virksomhederne skal ikke opleve, at flere kommuner opsøger dem 
næsten samtidigt og med samme formål. Kommunerne skal kunne møde 
virksomhederne velforberedte og vidende om, hvilke samarbejde virksomheden har 
med andre kommuner.

Projektet skal i første omgang undersøge, hvordan der tilvejebringes en digital 
infrastruktur, som kan styrke og forbedre kommunernes virksomhedsindsatser på tværs 
af kommunegrænser.  

En digital infrastruktur skal særligt styrke kommunernes virksomhedsindsats i forhold 
til rekrutteringsservice, det virksomhedsopsøgende arbejde og 
erhvervsfremmeindsatsen. 

Flere kommuner har eller er ved at anskaffe sig egne digitale løsninger fx custom 
relations management-systemer (CRM-systemer), der passer specifikt til deres indsats, 
andre kommuner anvender jobcentrenes forretningssystemer. I 
erhvervsfremmeindsatsen anvender mange lokale erhvervscentre og kommuner 
væksthusenes fælles CRM-system. Der er derfor alene behov for at etablere en 
infrastruktur, hvormed kommunerne kan udveksle de relevante data, som er 
nødvendige for jobformidling og koordinering i virksomhedskontakten på tværs af 
kommunegrænser. Initiativet består af følgende trin:

1. En analysefase, der skal afdække behovet for data, og hvilken model, der skal 
anvendes til dataudveksling

2. En realiseringsfase, der skal udvikle en infrastruktur, udarbejde 
implementeringsplan og stille løsningen til rådighed for kommunerne. 

Med trin 1 opnås: 

– Fælles kommunal enighed om, hvilke data, der som minimum skal kunne udveksles 
for at understørre en koordineret indsats

– Kommunal commitment om registrering og udveksling af disse data om 
virksomhedsindsatsen

– En konkret anbefaling og plan for realisering af en infrastruktur
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Med trin 2 opnås: 

– En konkret løsning, som kommunerne kan koble sig på 
– En håndbog/vejledning til brug af infrastruktur med henblik på ibrugtagning af en ny 

infrastruktur

Organisering og tidsplan 
Initiativet forankres i KL. Der nedsættes en styregruppe for initiativet med deltagelse 
af kommunale repræsentanter. Programmet gennemføres i tæt samarbejde. Der kan 
nedsættes en arbejdsgruppe såfremt at styregruppe finder at der er behov for det. 
Initiativet igangsættes i efteråret 2016.   
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