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INDLEDNING
Denne rapport er en del af den fortløbende
afrapportering fra Analyseenheden, som blev
nedsat af byrådet i april 2018.
Analyseenheden er etableret som en selvstændig enhed og er placeret direkte under
kommunaldirektøren. Analyseenheden har til
opgave at indsamle viden om beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune, hvorefter
enheden udgiver analyser på baggrund af den
indsamlede viden.
Analyseenheden blev af Byrådet og Social- og
Beskæftigelsesudvalget i foråret 2018 anmodet om at gennemføre en analyse om:
Øget professionalisering af partnerskaber med
virksomheder, virksomhedsservice samt sikring
af nødvendige kompetencer til Fredericias virksomheder, gennem en evaluering af Fredericia
Kommunes virksomhedsservice i samarbejde
med Beskæftigelsesforum
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Siden da er der vedtaget en ny beskæftigelsesplan for 2019 samt indgået budgetforlig.
Begge dele peger på, at politikerne ønsker en
social- og beskæftigelsesindsats, hvor jobcentret i endnu højere grad er en attraktiv samarbejdspartner om rekruttering for virksomhederne. Forudsætningen for at nå målet er
ifølge visionen i beskæftigelsesplan 2019:
At virksomhederne oplever samarbejdet som
udbytterigt, nemt og ubesværet. Det kræver
et professionelt, nærværende og højt serviceniveau kombineret med et stadigt stærkere
samarbejde med erhvervslivet.
Formålet med analysen er at belyse forhold
om den gode virksomhedsservice, hvori aftaler
og partnerskaber indgår.
I lighed med de tidligere analyser lægger Analyseenheden i denne analyse hovedvægten
på eksterne interessenters perspektiv. Det vil
sige, at der primært er udsagn om virksomhedsservice fra Beskæftigelsesforum inklusiv
Business Fredericia og interviewpersoner fra
kontaktede virksomheder.
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Ligeledes behandler denne analyse kun den
del af virksomhedsservice, der sker i samarbejdet mellem jobcentret og virksomhederne. Det
udgør dermed kun en del af de aspekter, der
knytter sig til kommunens samlede virksomhedsservice. Temaer som byggetilladelser, infrastruktur, dækningsafgift osv. er også vigtige
temaer i forhold til virksomhedernes oplevelse
af kommunens samlede virksomhedsservice,
men det behandles ikke i denne analyse.
NY ORGANISERING AF JOBCENTRET
Den 1. januar 2019 trådte en ny organisering
af hele Fredericia Kommune i kraft. Som en del
af den store omorganisering er hele social- og
beskæftigelsesområdet, herunder jobcentret
også blevet omorganiseret.
Formålet med den nye organisering er blandt
andet at understøtte en social- og beskæftigelsesindsats, der med udgangspunkt i borgerens eget jobønske, skal få flere borgere ind i
arbejdsfællesskabet. Al virksomhedskontakt i
jobcentret koordineres derfor fremover i afdelingen ”Job og Erhverv”.

RAMMESÆTNING AF ANALYSE
AF VIRKSOMHEDSSERVICE
Som det fremgår af Beskæftigelsesplan 2019
er det helt centrale spørgsmål i forhold til virksomhedsservice:
• Oplever virksomhederne samarbejdet som
udbytterigt, nemt og ubesværet?
Nærværende analyse udspringer på opdrag
fra en byrådsbeslutning i april 2018, hvorfra
nedenstående temaer er hentet:
1. Sikring af nødvendige kompetencer til virksomheder
2. Professionalisering af partnerskaber
3. Professionalisering af virksomhedsservice
Fokus bliver som følge af ovenstående at
undersøge og spørge nærmere ind til, i hvilken
grad jobcentret gennem virksomhedsservice
lykkes med:
1. At fremskaffe den relevante arbejdskraft
med de rette kompetencer,
2. At yde virksomhedsservice ved indgåelse
af aftaler og partnerskaber,
3. At sikre, at virksomhederne får en oplevelse af service ved virksomhedsservice fra
jobcentret
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GENERELT OM VIRKSOMHEDSSERVICE
Virksomhedsservice er vigtig for en kommune
som Fredericia Kommune, fordi fremtidens
virksomheder og jobåbninger ikke opstår af sig
selv. Fredericia ligger geografisk godt, og virksomhederne står stærkt inden for en række
vækstbrancher, men vækstpotentialet kan kun
indfries med en virksomhedsservice, der følger
virksomhederne tæt og leverer varen ved behov for arbejdskraft og service.
Det overordnede formål med virksomhedsservice er:
• At understøtte virksomhederne med rekrutteringsprocesser, så de har let adgang til
kvalificeret arbejdskraft
• At flest mulige borgere bringes fra forsørgelse til selvforsørgelse primært ved hjælp af
ordinær beskæftigelse eller uddannelse, sekundært gennem støttet beskæftigelse som
fleksjob, løntilskud eller virksomhedspraktik
ANALYSETEMAER
Som beskrevet i bilagsafsnittet har Analyseenheden foretaget individuelle interviews og
gennemført en gruppeproces med Beskæftigelsesforum samt direktøren og en konsulent
fra Business Fredericia. Ud fra disse processer
opstod følgende pejlemærker:
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AT SKAFFE DEN RELEVANTE ARBEJDS
KRAFT MED DE RETTET KOMPETENCER
Virksomhederne skal blandt andet ses som
kunder, der skal serviceres med løsninger på
behovet for arbejdskraft. Derfor er det afgørende, at matchning mellem virksomheden og
den ledige er optimal. Den optimale matchning
forudsætter følgende:
• Fokus på og øget kendskab til virksomhederne og deres behov for arbejdskraft
• Bedre forventningsafstemning ift. borgernes
ønsker og drømme
• Præsentation af fleksible løsninger frem for
lovgivning og regler for virksomhederne
VIRKSOMHEDSSERVICE VED INDGÅELSE AF
AFTALER OG PARTNERSKABER
Under emnet ”Overordnet organisatoriske
samarbejde og partnerskaber” ses den gode
vilje til fortsat at udvikle samarbejdet mellem
virksomhederne, faglige organisationer og
Fredericia Kommune, hvilket kommer til udtryk
i form af udsagn om eksempelvis:
• Tidligere inddragelse af Beskæftigelsesforum ved nye initiativer
• Endnu tættere samarbejde med faglige
organisationer, fortsatte udstationeringer
og dialog
• Eventuelt på længere sigt etablering af et
Advisory Board for jobcentret
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VIRKSOMHEDERNES SERVICEOPLEVELSE
VED VIRKSOMHEDSSERVICE FRA
JOBCENTRET
Der ønskes generelt endnu mere kundeserviceorienteret tilgang. Dette kommer til udtryk i
form af udsagn om eksempelvis nedenstående:
• Øget tilgængelighed, bedre telefonservice og
én indgang eller ingen forkerte indgange i
jobcentret
• Fortsat bedre opfølgning på henvendelser
og et stort servicegen hos medarbejdere på
alle områder i jobcentret
• Tæt og direkte kontakt med virksomhedskonsulent fungerer rigtig godt, herunder
- Fortsat Key Account Manager (KAM)
til store virksomheder
- Eventuelt KAM brancheopdelt til de
mindre virksomheder
• Mere opsøgende aktivitet over for virksomheder
Et andet tema, som interviewmaterialet også
peger på, er håndteringen af raskmeldinger på
sygedagpengeområdet. Dette tema behandles
i en selvstændig analyse fra Analyseenheden
og berøres derfor ikke i denne analyse.

Analyseenheden har krydstjekket ovenstående budskaber fra interviewene i det udvidede
Beskæftigelsesforum med aktuelle udsagn fra
telefoninterviews med virksomheder. Der blev,
jf. spørgeguiden i metodebilag, spurgt bredt
ind til virksomhedernes oplevelser med virksomhedsservice fra jobcentret.
Overordnet set er budskabet fra telefoninterviewene i januar 2019, at der blandt virksomhederne er opmærksomhed på jobcentrets
rolle ved rekruttering mm. Jobcentret fremstår
dermed som en relevant partner for virksomhederne, hvilket udgør et positivt udgangspunkt. Flere af interviewpersonerne udtrykker
derudover, at manglen på arbejdskraft er taget
til de seneste måneder.
ANBEFALINGER
Anbefalingerne i denne analyse er opdelt i to
niveauer. ”Anbefaling 1, 2, 3” osv. er anbefalinger til det politiske niveau, mens ”Administrativ
anbefaling 1, 2, 3” osv. er anbefalinger til det
administrative niveau.
AT SKAFFE DEN RELEVANTE ARBEJDSKRAFT MED DE RETTET KOMPETENCER
Blandt de interviewede virksomheder er der en
betydelig andel, der udtrykker vilje til at løfte
et socialt ansvar. Det kan enten være i form af
virksomhedspraktikker eller i form af aftaleindgåelse. En del af de interviewede virksomheder
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har eksempelvis allerede indgået forskellige
aftaler med jobcentret om at hjælpe sårbare
ledige ind på arbejdsmarkedet.
Der foreligger enkelte udsagn om, at virksomheder, efter at have set en ledig an gennem en
virksomhedspraktik, gerne vil gå ind i målrettede opkvalificerende forløb på virksomhederne. Forløbene tænkes suppleret med andre
opkvalificerende elementer som eksempelvis
kurser på AMU og EUC. Dette tænkes efterfølgende at resultere i fastansættelse af den
ledige.
Virksomhedernes ønsker stemmer godt overens med evidensbaseret viden om, hvordan
man bedst hjælper ledige ind på arbejdsmarkedet.

”Der er ikke tegn på fortrængning ved brug af
virksomhedsrettede tilbud. Udsatte borgere bevæger sig fremad på alle progressionsfaktorer når
de deltager i virksomhedsrettede tilbud. ”
Ved Væksthusets Forskningscenter har man
gennem Beskæftigelses Indikator Projektet
(BIP) identificeret den sammen progressionseffekt for borgerne.
”Generelt er de jobrettede indsatser (fx virksomhedspraktik og jobsøgning) bedst til at skabe progression mod arbejdsmarkedet. Opkvalificerings-,
sociale og helbredsrettede indsatser skaber i sig
selv ikke progression mod arbejdsmarkedet – det
gør de kun, hvis de kombineres med en jobrettet
indsats.”

I notatet ”Viden om effekter af indsatser for
ledige og andre personer på overførselsindkomster” fra STAR år 2018 fremgår det, at:
”Virksomhedsrettet indsats, ofte i kombination
med andre tilbud, har som det eneste redskab
i beskæftigelsessystemet vist sig i gennemsnit at
have positive jobeffekter på tværs af forskellige
grupper af jobparate, udsatte ledige og sygemeldte.”
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Notatet fra STAR bygger på rapporter og forskning fra SFI, AKF, Det
Økonomiske Råd, Deloitte, KORA, Epinion, Rambøll og rapporterne
fra Carsten Koch udvalgene (CK1, 2014 og CK2, 2015). Link til notatet
https://star.dk/media/5687/star-2018d-viden-om-effekter-af-indsatser-for-ledige-og-andre-personer-paa-overfoerelsesindkomster.pdf

INDSATSER

Virksonhedsrettet indsats og progression

VIRKSOMHEDSPRAKTIK ER DEN ENESTE INDSATS SOM SKABER
PROGRESSION PÅ ALLE BIB-INDIKATORER
Progression sker
under indsatsen
Støtte
fra netværk

Samarbejdsevner

Evne til
at skabe
kontakt

Målrettethed

Sagsbehandlers tro
på at borger
får job

ARBEJDSMARKEDSPARATHED
Hverdagsmestring

Helbred
og helbredsmestring

Jobsøgningsadfærd

Der fremstår således et klar sammenfald
mellem:
1. Social- og Beskæftigelsesudvalgets politik
om, at flere fredericianere skal være en
del af et arbejdsfællesskab, og flest muligt
i ordinære job, eller alternativt i job på
særlige vilkår
2. Virksomhedernes mangel på arbejdskraft
og ønsket om at tage et social ansvar
3. Den evidensbaserede viden om, hvordan
ovenstående lykkes bedst

Viden om
arbejdsmarkedet

Koncentrationsevne,
instruktionsforståelse

Borgers
tro på at
få et job

I den nuværende situation, hvor der på en
række områder er tiltagende mangel på arbejdskraft, er mulighederne således gode for,
at en større andel af ledige gennem målrettede ”træningsforløb” kan opnå fodfæste på
arbejdsmarkedet.
Et opmærksomhedspunkt i denne sammenhæng er, at analysens kildemateriale peger
på, at virksomhederne efterspørger nemmere
processer, hvor de i høj grad præsenteres for
løsningerne, imens forklaringer om lovgivningen bag løsningerne ikke opleves at give så
meget værdi.

”Virksomme elementer på vejen til job” Væksthusets Forskningscenter, 2018. Om tolkning af indikatorerne “Måling af aktivitetsparate lediges vej mod beskæftigelse” KORA 2016 p. 11.
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Anbefaling 1: Analyseenheden anbefaler, at
der for at sikre arbejdskraft til virksomhederne
i stigende grad satses på en virksomhedsrettet
indsats i samarbejde med virksomhederne,
hvorved opkvalificering og virksomhedsrettede
indsatser i højere grad sker målrettet jobåbningerne.
STYRKET MULIGHED FOR AT FREMSKAFFE
DEN RELEVANTE ARBEJDSKRAFT
Virksomhedernes vilkår er forskellige, og nogle
virksomheder og brancher oplever stor mangel på arbejdskraft. Det handler eksempelvis
om mangel på faglært og uddannet arbejdskraft med erfaring. De interviewede arbejdsgivere forventer for hovedpartens vedkommende ikke, at jobcentret kan levere på dette
område. Markedet er ifl. disse udsagn ”støvsuget” for netop disse medarbejdere.
På området for ufaglært arbejdskraft og ufaglært arbejdskraft med kendskab til et brancheområde er der til gengæld højere forventninger til, at jobcentret kan levere arbejdskraft.
Et opmærksomhedspunkt i forhold til at
levere arbejdskraft er, at de lediges indstilling
til arbejdet er afgørende. Virksomhederne
understreger gentagne gange, at det er vigtigt,
at matchningen af ledige med jobåbninger
også inkluderer en forventningsafstemning
om, hvilket tempo og samarbejde den ledige
kan forvente i dagligdagen ude på virksomhederne.
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rer det også godt, at virksomhedskonsulenten
med passende mellemrum ringede for at have
føling med situationen på virksomheden.
Anbefaling 2: Analyseenheden anbefaler,
at den fortløbende dialog mellem jobcentret
og virksomhederne styrkes fremover, så det i
stadig højere grad sikres, at jobcentret har det
nødvendige kendskab til virksomhederne som
forudsætning for at matche arbejdskraften.
Anbefalingen understøtter mål 2 i Beskæftigelsesplan 2019, hvor samarbejdsgraden skal
fastholdes på 44 %.
Administrativ anbefaling 1: Analyseenheden anbefaler, at der fortsat arbejdes med
KAM (Key Account Manager) ordninger til de
største virksomheder og eventuelt KAM brancheopdelt til de mindre virksomheder.
VIRKSOMHEDSSERVICE VED INDGÅELSE
AF AFTALER OG PARTNERSKABER
Erhvervsforeningerne i Fredericia stiftede
sammen med Fredericia Kommune Business
Fredericia i januar 2015. Business Fredericia
repræsenterer Fredericia Shopping, Fredericia
Erhvervsforening, Fredericia Håndværkerforening og Taulov Transportcenter.
Siden 2015 har Business Fredericia fået en
stadig større betydning for at tiltrække nye
arbejdspladser og virksomheder Fredericia
Kommune.

Uden en sådan afklaring er der risiko for, at
ansættelsen kun varer ganske kort tid, hvilket
ingen kan være tjent med.

Ved arbejdet med analysen af virksomhedsservice blev Business Fredericia derfor inviteret
med fra opstarten af processen i Beskæftigelsesforum.

Jobcentrets kendskab til dagligdagen ude i
virksomhederne er således af stor betydning.
Den fortløbende dialog med virksomhederne
er dermed i centrum, hvis jobcentret skal være
på forkant og have den nødvendige føling med
udviklingen ude på virksomhederne.

Dialogen om virksomhedsservice kan udvides
i Beskæftigelsesforum med en tættere involvering af Business Fredericia. Business Fredericia har stor viden om det lokale erhvervsliv
gennem foreningens store netværk, som bl.a.
består af 732 medlemsvirksomheder.

Flere interviewpersoner fra virksomhederne
var yderst tilfredse med virksomhedsbetjeningen. Virksomhederne har gentagne gange
fremhævet, at den personlige kontakt fungerer
rigtig godt. Når relationen er etableret funge-

En tættere involvering af Business Fredericia
i Beskæftigelsesforum vil styrke udvikling og
professionalisering af samarbejder og partnerskaber med virksomheder.

ANALYSE AF VIRKSOMHEDSSERVICE

På det mere konkrete plan kan det konstateres, at der i telefoninterviewene med virksomhederne i januar 2019 ikke blev fremsat tanker
om overordnet organisatorisk samarbejde
mellem Fredericia Kommune, Beskæftigelsesforum, virksomhederne samt de faglige organisationer og a-kasserne.
De interviewede virksomheder havde alle
”gang i hjulene” og interviewpersonerne havde
følgelig i højere grad fokus på virksomhedens
aktuelle udfordringer med at skaffe arbejdskraft, og hvordan virksomhedsservice fra
jobcentret fungerer i den sammenhæng.
Der foreligger således udelukkende interviewmateriale om overordnede samarbejder samt
partnerskaber fra drøftelserne i Beskæftigelsesforum. Det er Analyseenhedens anbefaling,
at den videre udvikling af det organisatoriske
samarbejdsspor i betydeligt omfang kan foregå
i Beskæftigelsesforum.
Anbefaling 3: Analyseenheden anbefaler, at
dialogen om virksomhedsservice i Beskæftigelsesforum fremover sker med en tættere
involvering af Business Fredericia.

Anbefaling 4: Analyseenheden anbefaler, at
udviklingen af modeller til nye overordnede
samarbejder og partnerskaber foregår i - eller
så tidligt som muligt kvalitetssikres i - Beskæftigelsesforum med henblik på at opnå tidlig
inddragelse af relevante parter.
VIRKSOMHEDERNES SERVICEOPLEVELSE
VED VIRKSOMHEDSSERVICE FRA
JOBCENTRET
Blandt de interviewede virksomheder opleves
generelt og i stigende grad tilfredshed med selve den service, som jobcentrets ansatte leverer. Der foreligger primært udsagn fra virksomhederne om, at kontaktpersonerne i jobcentret
er servicemindede, og der tages hurtigt hånd
om spørgsmål og udfordringer. Den oplevede
service lever derfor i hovedsagen op til forventningerne.
De enkelte kritikpunkter handler primært om
tidligere oplevelser af mangel på opfølgning.
Ligeledes er der et mindre antal udsagn, som
peger på, at overblikket eller kommunikationen kan svigte internt i jobcentret. Dette emne
underbygges af såvel materialet fra Beskæftigelsesforum samt fra interviews med ledelsen
af jobcentret, som er ved at tage hånd om
udfordringerne.
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Virksomhederne vedkender sig i flere tilfælde, at deres egen travlhed kan være en del
af forklaringen, men det står ikke helt klar for
interviewpersonerne, hvordan eksempelvis
service fra jobcentret i Fredericia adskiller sig
fra serviceniveauet ved andre jobcentre. Flere
af interviewpersonerne har ligeledes ikke et
klart billede af mulighederne ved fastholdelse
eller mulighederne i forbindelse med aftaler
og partnerskaber.
Endelig efterlyser virksomhederne enkelt og
målrettet kommunikationsmateriale om virksomhedsservice, fordi som en større virksomhed udtrykte det ”jeg skal jo nemt og smidigt
kunne sælge det her budskab til personalelederne. ”

Administrativ anbefaling 2: Analyseenheden anbefaler, at ledelsen på tværs af afdelingerne i jobcentret etablerer procedurer
for systematisk registrering og opfølgning på
henvendelser fra virksomheder inden for 24
timer på hverdage, uanset hvilken afdeling
henvendelsen er sket til.
Administrativ anbefaling 3: Analyseenheden anbefaler herudover, at ledelsen på tværs
af afdelingerne i jobcentret etablerer systematiske læringsprocedurer ved kommunikationssvigt, så organisationen systematisk lærer af
opståede fejl.
VIRKSOMHEDERNES SERVICEOPLEVELSE
VED VIRKSOMHEDSSERVICE
- KOMMUNIKATION
I forhold til dialogen med virksomhederne
foreligger der som nævnt flest positive udsagn,
mens der i det samlede interviewmateriale
findes udsagn om muligheder for at gøre
kommunikationsmaterialer til virksomhederne
mere målrettede og tydelige.

10

Sidst men ikke mindst er der udsagn, som
peger på, at virksomhederne ikke nødvendigvis
oplever det tværkommunale samarbejde mellem jobcentrene i nabokommunerne. Nogle
fortæller om oplevelser, hvor jobcentre fra andre kommuner leverer arbejdskraft som svar
på opslag på Jobnet fra jobcentret i Fredericia.
Interviewpersonerne oplever imidlertid ikke
dette som udtryk for tværkommunalt samarbejde. Det er relevant at gøre opmærksom på,
så virksomhederne oplever, at Jobcenter Fredericia også kan hjælpe med at levere arbejdskraft uden for kommunegrænsen.
Administrativ anbefaling 4: Analyseenheden anbefaler, at der arbejdes på at gøre kommunikationen om jobcentrets service tydeligere og mere målrettet mod virksomhederne.
Eksempelvis kan man dele servicebeskrivelsen
op i grundservice og udvidet service for rekruttering, fastholdelse og opkvalificering/uddannelse på såvel digitale platforme som i fysisk
form. Elementer om aftaler og partnerskaber
kan medtænkes heri.
Administrativ anbefaling 5: Analyseenheden anbefales dertil, at der i tilfælde af tværkommunalt samarbejde mellem jobcentrene
gøres tydeligt opmærksom på dette overfor
virksomhederne.
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RESUME AF ANBEFALINGERNE
AT FREMSKAFFE DEN RELEVANTE ARBEJDSKRAFT MED DE RETTET KOMPETENCER
ANBEFALING 1 Analyseenheden anbefaler, at der for at sikre arbejdskraft til virksomhederne i stigende grad satses på en
virksomhedsrettet indsats i samarbejde med
virksomhederne, hvorved opkvalificering og
virksomhedsrettede indsatser i højere grad
sker målrettet jobåbningerne.
ANBEFALING 2 Analyseenheden anbefaler,
at den fortløbende dialog mellem jobcentret og virksomhederne styrkes fremover, så
jobcentret opnår forøget kendskab til virksomhederne som forudsætning for at matche
arbejdskraften.
ADMINISTRATIV ANBEFALING 1 Analyseenheden anbefaler, at der fortsat arbejdes med
KAM (Key Account Manager) ordninger til de
største virksomheder og eventuelt KAM brancheopdelt til de mindre virksomheder.
VIRKSOMHEDSSERVICE VED INDGÅELSE AF
AFTALER OG PARTNERSKABER
ANBEFALING 3 Analyseenheden anbefaler,
at dialogen om virksomhedsservice i Beskæftigelsesforum fremover sker med en tættere
involvering af Business Fredericia.
ANBEFALING 4 Analyseenheden anbefaler,
at udviklingen af modeller til nye overordnede
samarbejder og partnerskaber foregår i, eller
så tidligt som muligt kvalitetssikres i, Beskæftigelsesforum, mhp. tidlig inddragelse af relevante parter.
VIRKSOMHEDERNES SERVICEOPLEVELSE
VED VIRKSOMHEDSSERVICE FRA
JOBCENTRET

ADMINISTRATIV ANBEFALING 3 Analyseenheden anbefaler herudover, at ledelsen på
tværs af afdelingerne i jobcentret etablerer
systematiske læringsprocedurer ved kommunikationssvigt, så organisationen systematisk
lærer af opståede fejl.
ADMINISTRATIV ANBEFALING 4 Analyseenheden anbefaler, at der arbejdes på at gøre
kommunikationen om jobcentrets service tydeligere og mere målrettet mod virksomhederne
både digitalt og fysisk. Eksempelvis kan man
dele servicebeskrivelsen op i grundservice og
udvidet service for rekruttering, fastholdelse og
opkvalificering/uddannelse.
ADMINISTRATIV ANBEFALING 5 Analyseenheden anbefales dertil, at der i tilfælde af tværkommunalt samarbejde mellem jobcentrene
gøres tydeligt opmærksom på dette overfor
virksomhederne.
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2017
”God virksomhedsservice?”, STAR,
juni 2015

ADMINISTRATIV ANBEFALING 2 Analyseenheden anbefaler, at ledelsen på tværs af
afdelingerne i jobcentret etablerer procedurer
for systematisk registrering og opfølgning på
henvendelser fra virksomheder inden for 24
timer på hverdage.
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