
Målrettede beskæftigelsesindsatser til ledige borgere 

Det kan være vanskeligt at målrette effektfulde beskæftigelsesindsatser til ledige borgere, 

hvilket kan forlænge ledighedsperioden. Kommunerne bruger mange ressourcer på 

beskæftigelsesrettede indsatser, men anvender ikke nødvendigvis databaseret viden om, hvad 

der virker bedst for, at den enkelte ledige kommer i job eller uddannelse.  

 

For at understøtte sagsbehandleren i at anbefale en individuel, målrettet 
beskæftigelsesindsats, udarbejdes en algoritme på baggrund af eksisterende data. Ved brug af 
data om de forskellige beskæftigelsesindsatser, vil projektet forsøge at nedbringe 
ledighedsperioden, mindske langtidsledighed og øge tilfredsheden med indsatsen hos de 
ledige. 

Beslutningsstøtten skal understøtte sagsbehandlerens faglige arbejde og integreres i de 
fagsystemer, sagsbehandler bruger i forbindelse med fx samtaler. Det er fortsat 
sagsbehandleren som ud fra en samlet faglig vurdering og samtale med borgeren, anbefaler 
den bedst egnede indsats. 

I projektet vil der løbende blive foretaget vurderinger af etiske problemstillinger, der kan opstå 
om følge af brugen af data fx bias i data, ligesom der vil være opmærksomhed på, at 
borgerne oplever, at deres data bliver anvendt på en gennemsigtig måde, der understøtter 
målet om hurtigere beskæftigelse. 

I forbindelse med projektet undersøges forudsætninger for udvikling af en fælles platform til 
deling af algoritmer på beskæftigelsesområdet. Undersøgelsen har fokus på etiske, juridiske 
og sikkerhedsmæssige afklaringer i forbindelse med fx datadeling. Formålet er at undersøge 
forudsætningerne for udvikling og anskaffelse af en løsning baseret på kunstig intelligens til 
alle kommuner på en sikker og ressourceeffektiv måde. 

Organisering 

Odense Kommune indgår i projektet som projektejer, mens Københavns Kommune indgår som 
projektdeltager. Begge kommuner bidrager til både udvikling og afprøvning af algoritmen og 
funktionaliteterne i jobcentrenes fagsystemer. 

Der er desuden 15 andre kommuner, der har tilkendegivet interesse for at deltage i eller at 
følge projektet, mens KL i samarbejde med KOMBIT, projektets parter og en eksterne 
leverandør står for gennemførelse af analyseforløbet vedrørende en fællesplatform. 

Økonomi 

Projektet modtager 7,2 mio. kr. fra investeringsfonden for nye teknologier og digitale 
velfærdsløsninger. 

Tidsplan 



Projektet løber fra primo 2020 til medio 2022. 

 


