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Projektbeskrivelse  

3.5 It-understøttelse af kommunernes 
virksomhedsindsats  

1. Formål og baggrund 
 
1.1 Formål og baggrund  
Formålet med projektet er at understøtte virksomhedsindsatsen på tværs af 
kommuner og forvaltninger. Kommunerne skal have bedre mulighed for at 
koordinere virksomhedskontakten indbyrdes og møde den enkelte 
virksomhed professionelt og velforberedt med så bred en viden om 
virksomheden som muligt, herunder om andre kommuners kontakt med 
virksomheden.  
 
Koordineringen af virksomhedskontakten skal understøttes digitalt ved 
etablering af en fælleskommunal it-infrastruktur, som kommunerne kan 
anvende til udveksling af data om virksomhederne.  
 
Virksomhedsindsatsen er i dette projekt defineret ved det 
virksomhedsopsøgende arbejde i både beskæftigelsesindsatsen og i 
erhvervsfremmeindsatsen. Virksomhedsindsatsen indgår som et centralt 
element i beskæftigelsesreformen og skal bidrage til at øge den økonomiske 
vækst. Desuden er den målrettede og effektive virksomhedsindsats et 
væsentligt element i forbindelse med to- og trepartsforhandlingerne.  
 
Samlet set kan virksomhedsindsatsen både understøtte jobcentrenes 
beskæftigelsesindsats og kommunernes indsats for at skabe vækst og 
arbejdspladser, som er intensiveret de senere år.  
 
I modsætning til indsatsen for de ledige er jobcentrenes virksomhedsindsats 
ikke reguleret af detaljerede regler i love og bekendtgørelser. Det åbner for 
større variationer i strategier, arbejdsgange og tilbud til virksomhederne fra 
kommunerne.  
 
Den fælleskommunale it-infrastruktur skal særligt understøtte følgende behov:  
 

 Rekrutteringsservice: Med den faldende ledighed øges risikoen for 
ubesatte job, og dermed aktualiseres behovet for en optimal 
udnyttelse af arbejdskraftudbuddet på tværs af kommunegrænser. 
Jobformidling, udveksling af jobordrer og viden om virksomheders 
mulige rekrutteringsbehov skal kunne deles smidigt mellem de 
involverede aktører i kommunen 

 

 Virksomhedsopsøgende arbejde: Dette arbejde er grundlaget for 
indsamling af viden om virksomhedernes behov og for at jobcentrene 
kan indgå aftaler om tilskudsjob, virksomhedspraktik og andre tilbud 
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til udsatte ledige. Den virksomhedsopsøgende indsats skal kunne 
koordineres på tværs af kommunerne gennem let adgang til 
besøgshistorik på tværs af kommunegrænser, så virksomhederne 
kun skal afgive oplysninger en gang  

 

 Erhvervsfremmeindsats: Handler fx om vejledning fra lokale 
erhvervscentre og de fælleskommunale væksthuse. Relevante data 
om virksomheder skal kunne tilgås på tværs med respekt for den 
aftalte fortrolighed, så kommunerne kan fremstå som professionelle 
samarbejdspartnere  

 
 
Flere kommuner har eller er ved at anskaffe sig egne it-systemer (CRM), der 
passer specifikt til deres indsats, mens andre anvender jobcentrenes 
forretningssystemer. I erhvervsfremmeindsatsen anvender mange lokale 
erhvervscentre og kommuner væksthusenes fælles CRM-system. 
 
Der er derfor primært behov for at etablere en it-infrastruktur, som 
kommunerne kan bruge til at udveksle relevante data, der er nødvendige for 
koordinering af virksomhedskontakten på tværs af forvaltninger og 
kommunegrænser. Kommunerne skal således ikke anskaffe nye systemer, 
men kunne koble de eksisterende til den nye fælles infrastruktur.  
 
Som led i initiativet vil der også skulle være en indsats i forhold til de data, der 
udveksles i forbindelse med virksomhedsindsatsen. Der ligger allerede en del 
relevante fælles virksomhedsdata i Det fælles datagrundlag (DFDG), og det 
er samtidig hensigten at udnytte og udstille DFDG-data, hvor det er relevant, 
fx registreringerne om virksomhedsrettede tilbud i de enkelte virksomheder. 
 
I projektet skal der også tages højde for, at Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering (STAR) er i gang med at udvikle en yderligere it-facilitet til 
understøttelse af tværkommunal jobformidling via Jobnet/Virk.dk. Det 
medfører, at den it-infrastruktur, som udvikles i regi af nærværende 
fælleskommunale indsats, også skal kunne udveksle data med andre 
myndigheders løsninger.  Desuden udvikler STAR virksomhedslister, der kan 
give inspiration til planlægning af den opsøgende virksomhedskontakt. Disse 
lister vil blive udstillet og kan kobles til infrastrukturen.  
 
1.2 Gevinster 
It-infrastrukturen, som etableres som led i initiativet, forventes at kunne føre 
til følgende gevinster for kommunerne:   
 

 Professionel virksomhedsservice: Virksomhederne oplever en 
koordineret service på tværs af jobcentre, erhvervscentre og 
væksthuse. 

 

 Digitalisering: Udveksling af oplysninger vil ske systematisk og alle vil 
have adgang til samme minimumsoplysninger. I dag er 
dataudvekslingen tilfældig og ofte præget af personafhængighed.  

 

 Færre byrder: Virksomhedernes tidsforbrug på henvendelser og 
overflødige besøg reduceres – eksempelvis når 
virksomhedskonsulenter forud for henvendelse har adgang til 
relevante data. 
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 Effektiviseringsgevinst: Den manglende koordination øger risikoen for 
forgæves besøg, som ikke giver noget resultat. Adgang til relevante 
data dermed kunne bidrage til at effektivisere virksomhedsservice og 
reducere antallet af forgæves besøg.    

 
 
1.3 Resultatmål  
Initiativets overordnede resultatmål går ud på at etablere en it-infrastruktur, 
som muliggør, at kommunerne har bedre muligheder for at udveksle data om 
virksomhedsrettede indsatser.  
 

 
Som led i arbejdet med initiativet er der særligt fokus på kommunikation og 
inddragelse af kommunerne i arbejde. Derfor udarbejdes der en detaljeret 
kommunikationsplan for inddragelse og orientering af kommuner og 
væksthuse. Projektet præsenteres bredt over for kommunerne gennem 
nyhedsbreve, løbende orientering på netværksmøder, informationsmateriale, 
hjemmeside, osv.   
 

2. Leverancer og succeskriterier  
 
Projektet gennemføres i to trin:  
 
En analysefase, der skal afdække hvilke data, og hvilken it-infrastruktur der 
skal anvendes til dataudveksling, herunder behov for adgang til eksterne 
datakilder 
 
En realiseringsfase, der skal udvikle en infrastruktur, udarbejde 
implementeringsplan og stille løsningen til rådighed for kommunerne.  
 
Det afgørende er, som nævnt, at kommunerne kan udveksle data om 
virksomhedsindsatsen. Det forudsætter, at kommunerne er indstillet på og 
forpligter sig til at koble deres respektive CRM-systemer til en fælles løsning. 
 
Det er således væsentligt, at kommunerne blive enige om, hvilke data der skal 
udveksles, og fælles spilleregler for håndtering af data. Fase 1 skal afdække 
kommunale minimumsbehov for datadeling og grundlaget for kommunal 
opbakning til fælles registreringskrav.  
 
Der er ikke tradition for registrering af alle relevante data i 
virksomhedsindsatsen i alle kommuner. Det vil derfor være en selvstændig 

Resultatmål 

 
- Der opnås fælles kommunal opbakning til, hvilke data, der som minimum skal kunne 

udveksles for at understørre en koordineret indsats 
 
- Der opnås kommunal opbakning til registrering og udveksling af disse data om 

virksomhedsindsatsen 
 
- Der udarbejdes en konkret anbefaling og plan for realisering af en it-infrastruktur, som 

også nyder kommunal opbakning 
   
- Der udvikles og implementeres en fælleskommunal it-infrastruktur 
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opgave at have dialog med ledelse og medarbejdere i kommunerne om 
nødvendigheden af registreringer til fælles brug med de store fordele, der er 
at hente ved en koordineret virksomhedsindsats og rekrutteringsservice.  
 
Det samme gør sig gældende for virksomhedsindsatsen i 
erhvervsfremmeindsatsen. I ca. to tredjedele af alle kommuner anvendes 
væksthusenes fælles CRM-system, hvor der derfor foregår en registrering af 
data og således er et udgangspunkt at arbejde ud fra. Der er dog fortsat en 
opgave i at overbevise ledelse og medarbejdere om nødvendigheden af 
registreringer til fælles brug – dette udfordres yderligere af, at 62 af de 79 
lokale erhvervscentre selvstændige juridiske enheder. 
 
Eksempler på modeller til infrastruktur  
Den primære leverance i den indledende fase går ud på at få specificeret it-
infrastrukturen samt model for realisering af denne. Følgende modeller kan 
komme i spil:  
 
Fælles opbakning til registrering og udveksling af data kunne følge KOMBIT-
praksis for fælleskommunale løsninger.  Det betyder at KL/KOMBIT skal aftale 
en fælles løsning, teknisk som forretningsmæssig med alle kommuner. 
 
Der er flere konkrete modeller, som kan anvendes som infrastruktur for 
udveksling af data mellem kommunerne: 
 
Serviceplatformen 
Serviceplatformens beskedfordeler (i regi af KOMBIT) vil kunne imødekomme 
behovet. Data udveksles via beskedfordeler i serviceplatformen, hvor 
jobcentrene kan abonnere på oplysninger om job og virksomhedsbesøg.  
 
Løsningen vil være i overensstemmelse med den fælleskommunale 
rammearkitektur 
 
Fællesdatabase     
Data opbevares i en fælles database uden for DFDG. Det kan være inden for 
rekrutteringsfællesskaberne eller på landsplan. Der skal i givet fald findes en 
løsning for hosting og vedligeholdelse. 
 
Sharepoint 
Dette er en lavpraktisk løsning, som umiddelbart kan anvendes inden for et 
rekrutteringsfællesskab. Løsningen forudsætter en fælles skabelon for 
registrering af virksomhedskontakt og jobordrer.  
 
 
2.1 Modnings- og analysefasen 
Analysen vil bestå af en række delprodukter, som sammen skal munde ud i 
en eller flere løsningsmodeller, der kan indgå i beslutningsgrundlaget. Der 
skal her tages hensyn til kommunernes eksisterende it-understøttelse, 
forretningsmæssige gevinster, udnyttelse af allerede eksisterende 
infrastrukturer hos KOMBIT (fx Serviceplatform) og leverandører (fx 
jobcentrenes forretningssystemer og egne cvr-systemer).  
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3. Tidshorisont 
Projektet har en tidsplan fra ultimo 2016 til medio 2017. I første omgang 
igangsættes der en analyse, som skal danne grundlag for valg af it- 
infrastruktur samt data, der skal udveksles mellem kommuner og væksthuse. 
Realisering af infrastrukturen løber fra marts 2017 til sommeren 2017.  
 
 
 

4. Organisering 
Der nedsættes en styregruppe for initiativet med kommunale deltagere. 
Styregruppe sammensættes af arbejdsmarkedschefer fra 
rekrutteringsfællesskaber samt væksthuse. 

 
 

Leverancer 

Analyse som afdækker hvilke it-infrastrukturløsninger inkl. realiseringsmodeller, som 
kan indgå i et beslutningsgrundlag. Analysen vil indeholde: 
 
- Afdækning af samspil mellem erhvervsfremme, rekrutteringsservice og det 

virksomhedsopsøgende arbejde 
- Afdækning af KOMBITs mulighed for at facilitere dataudveksling  
- Afdækning af eksisterende rekrutteringsfællesskabers dataudveksling og 

arbejdsgange 
- Beskrivelse af hvilke data der skal udveksles, herunder hvilke standarder der skal 

anvendes  
- Indstilling om, hvordan en fælleskommunal aftale kan udmøntes  
- Analyse af fordele og ulemper ved at fortsætte væksthusenes nuværende it-

understøttelse, herunder placering af systemejerskab, udbudsmuligheder 
(overholdelse af udbudsgrænsen) 

- Pilottest 

 

- Beslutningsgrundlag i forhold til proces forud for en forpligtende aftale mellem 
kommunerne om dataudveksling 

- Enighed om minimumsdata, som skal udveksles 
- Anbefaling af model, som kommunerne kan koble sig på uden krav til tilpasning 
- Kommunal opbakning til realisering af projektet 


