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Undersøgelse  

Jobcentrenes samspil med virksomhederne  

KL har gennemført et internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt lan-

dets 94 jobcenterchefer med henblik på at kortlægge jobcentrenes samspil 

med virksomheder både i den enkelte kommune og på tværs af kommu-

nerne. 78 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 83 procent. Ikke alle 

jobcentercheferne har svaret på alle spørgsmålene, men alle spørgsmål er 

besvaret af mindst 73 jobcenterchefer svarende til 78 procent.  

 

Nedenfor kan du se de enkelte spørgsmål og besvarelser. Danmarkskortet 

om samarbejde på tværs af kommunerne er udarbejdet på baggrund af åbne 

spørgsmål, hvor kommunerne har angivet samarbejdskommuner.  

 

 

Hvordan vurderer du rekrutteringssituation i din kommune/jeres om-

råde nu (sep. 2015) 
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Note: Yderligere besvarelser på mail fra: Slagelse, Herning, Rinkøbing-Skjern, Ringsted, Horsens, Ka-

lundborg og Haderslev 

 

Har I det seneste år oplevet et stigende antal henvendelser fra virk-

somheder om rekrutteringsbistand? 
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Hvordan har din kommune sammentænkt kommunens erhvervsser-

vice med jobcenterets virksomhedsservice? (Markér gerne flere) 

 
 

 

Anvender din kommune egne redskaber (f.eks. advisery board, sur-

vey, virksomhedsbesøg) til at få viden om virksomhedernes behov for 

arbejdskraft? 

 
Uddybning af hvilke redskaber der anvendes.  

Virksomheds-

besøg 

Survey Advisery 

board 

Netværk, paneler, 

erhvervsråd mm. 

Kampagner og 

anden formidling 

Prognoser 

59 12 13 20 13 2 

81,9 16,7 18,1 27,8 18,1 2,8 

 

Har I aftalt et forpligtende samarbejde med andre kommunerne om 

virksomhedsservice? 
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Note: Yderligere besvarelser på mail fra: Slagelse, Herning, Rinkøbing-Skjern, Ringsted, Horsens, Ka-

lundborg og Haderslev 

 

Forventer i at indgå samarbejdsaftaler med andre kommuner?  

Dette spørgsmål er udelukkende besvaret af de respondenter der har svaret 

nej til spørgsmål nr. 6. 

 
 
Har I gennemført en opnormering i forhold til virksomhedsservicen 

inden for det sidste år?  

 


