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UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE
Indledning
Den foreløbige erfaring i initiativet ’Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire
områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvir
kende jobcentre. Alle fire områder spiller i praksis sammen i udviklingen og implementerin
gen af virksomhedsservice. De fire områder er:





Virksomhedskontakten
Borgerkontakten
Tværgående samarbejde
Jobcentrenes egen organisation

Denne model beskriver den sammenhæng, som virksomhedsservice er en del af i praksis, og
hvad der skal til for at udvikle virksomhedsservice.
De med vi rk end e j ob cent res udv ik l in gsom rå de r
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UDVIKLINGSPLAN FAVRSKOV
Udviklingsplanen indeholder:
1. En forandringsmodel for Jobcenter Favrskovs udvikling af virksomhedsservice.
2. Nærmere beskrivelse af ønskede resultater, udviklingsaktiviteter og milepæle for
udviklingsprocessen.
3. Aftaler om konsulenthjælp fra konsulentteamet.
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DISCUS

OVERBLIK OVER UDVIKLINGSPLAN (forandringspotentiale)

RESSOURCER

AKTIVITETER

RESULTATER
(faktuelle/observerbare resultatet:

Håndteres desuden udenfor dette initiativ.
Har iværksat kompetenceudvikling ift.
jobrettede samtaler og viden om det lokale
arbejdsmarked.
MANGLER: Analyseredskab der kan give
rådgivere konkret viden om jobmuligheder
og vækst til brug i rådgivningen af borgere
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
Håndteres udenfor dette initiativ. Har
opmærksomhed i jobcentret.

MåLes,tælles, vejes)

ORGANISATIONSUDVIKLING:
Brug af mødestruktur til at understøtte
virksomhedsservicetænkning i jobcentret
Tovholdere skal sikre effektivt samarbejde
mellem opsøgende konsulenter og teams
Implementering af CRM:
• Professionaliserer samarbejdskæde
• understøtter ensartet virksomhedsservice
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Udvikling og implementering af serviceaftaler,
herunder servicepakke - webløsmng
Udvikling af model for proaktiv kontaktperson
Udvikling af praksis for opsøgende indsats og
samspil med tovholdere (samarbejdskæde)
Implementering af CRM:

ORGANISATIONSUDVIKLING
Virksomhedsservicetænkning i hele
organisationen: Fx viden om
arbejdsmarkedet ind i rådgivning af borgere
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Strategisk og effektiv webbaseret
serviceaftale implementeret
Proaktiv kontaktpersonmodel. Hver
konsulent er kp for 5 virksomheder i 2016
Effektivt samspil mellem opsøgende indsats
og teams: Hurtig og smidig service
100 nye virksomhedsbesøg (opsøgende)
Øget samarbejdsgrad: 28.1%/41 nye aftaler

• Professionaliserer virksomhedskontakten
BORGERKONTAKTEN
Videndeling via mødestruktur og CRM
Research ift. analysemuligheder/redskab til
rådgivning om konkrete jobmuligheder og
vækst
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE (se ressourcer)

BORGERKONTAKTEN
Virksomhedsservice og nye redskaber og
initiativet skal være kendt af alle med
virksomhedskontakt
Viden om jobmuligheder formidles til
borgere i samtaler
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE (se ressourcer)

KONTEKST Favrskov Januar 2016

Forandringsmodel
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MINI FORANDRINGSTEORI

Specialiseret erhvervsstruktur
7% fald i arbejdspladser
Uændret samarbejdsgrad
76% i job
Flest ufaglærte ledige
11.000 ydelsesmodtagere
Pendlerkommune
KONTEKST Udvikling
Aktuel virksomhedsservice:
Virksomhedsservice er i Jobcenter Favrskov
bredt ud i hele jobcentret. I alle teams er
der konsulenter med virksomhedskontakt,
der samtidig har borgerkontakt.
2 konsulenter bruger, som et nyt tiltag,
halvdelen af deres arbejdstid på opsøgende
virksomhedskontakt 'uden borgere'.
Alle konsulenter har både borger- og
virksomhedskontakt

MEKANISME
(hvad kan hæmme eller fremme at
resultater/værdier nås?)

VÆRDI
('Blødere' resultater)
Virksomhedsservice som fælles kultur

+/- mødestrukturens brugbarhed ift.
videndeling
+/- effektivt samspil mellem opsøgende
konsulenter/tovholdere/teams
+/- om der findes ressourcer til udvikling af
redskaber: Samarbejdsaftale/serviceaftale,
model for kontaktperson, arbejdsform for
opsøgende virksomhedskontakt og samspil
med resten af jobcentrets indsats
+/- god implementering af CRM og VITAS

Klar kommunikation om jobcentrets
virksomhedsservice til virksomhederne
Professionalisering af
virksomhedskontakten: Konsulenter har
orienteret sig og har viden om
virksomheden inden kontakt +
virksomheden oplever hurtig og smidig
service ift. de opgaver, konsulenter 'får med
hjem'
Øget samarbejdsgrad/nye samarbejder via
opsøgende indsats

+/- udvikling af analyseredskab der
understøtter rådgivning om konkrete
jobmuligheder og vækst

Merservice ift. de virksomheder, jobcentret
har et samarbejde med

+/- opbakning/engagement til
virksomhedsservice

Jobcentret som attraktiv samarbejdspartner
ift. at sikre/skabe fremtidens arbejdskraft

EFFEKTER
Forbedret virksomhedsservice indenfor de
8 kvalitetsparametre:
1.Virksomhederne er en kunde, der
aftager jobcentrets service og borgere
2. Imødekom virksomhedernes
efterspørgsel
3. Jobcentrets services og produkter skal
være synlige
4. Grundservice til virksomheder på tværs
af kommuner
5. Jobcentrene skal afstemme og levere
den aftalte service
6. Den gode virksomhedsservice er
opsøgende indenfor mangelområder
7. Hurtig respons på henvendelser
8. Bindeles til og samarbejde med andre
aktører
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ORGANISATIONSUDVIKLING
Esisterende organisering og mødestruktur
der understøtter videndeling og effektivt
internt samarbejde
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Nye opsagende medarbejdere
Nyt CRM-system
BORGERKONTAKTEN
Eksisterende organisering og mødestruktur
understøtter videndeling og effektivt
internt samarbejde
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Indledning
Favrskov Kommune har generelt fokus på erhvervsservicen. Favrskov Kommune har siden
2013 haft fokus på at styrke Jobcenter Favrskovs samarbejde med virksomhederne og levere
en god virksomhedsservice inden for de tre servicespor; rekruttering, opkvalificering og fast
holdelse. Afsættet er, at virksomhedssamarbejdet har afgørende betydning for, at Favrskov
Kommune opnår de øvrige mål for beskæftigelsesindsatsen.
Der er sat en lang række initiativer i gang fra både politisk niveau til udførerniveau.
Samarbejdet med virksomhederne kan blive skarpere i forhold til, hvilke metoder og model
ler jobcentret kan benytte for at sikre en god virksomhedsservice. Der skal igangsættes nye
initiativer til servicering af private virksomheder og til at få eksisterende initiativer med bor
gerkontakt og udvikling af egen organisation og det tværgående samarbejde til at spille
sammen med den øgede kontakt til virksomhederne.
I Favrskov Kommune er den sæsonkorrigerede ledigheden pr. 1. april 2016 på 2,6 %. Det
betyder, at der er få ledige i målgruppen for rekruttering af ordinær arbejdskraft. Der er
således få ledige i kommunen, der umiddelbart matcher virksomhedernes ønsker og behov.
Derfor tænkes virksomhedsservice bredt i Favrskov Kommune. Jobcenter Favrskovs opgaver
er at medvirke til at sikre fremtidens arbejdskraft. I jobcentret er virksomhedsservice også at
informere virksomhederne om muligheden for at samarbejde om en bred målgruppe af
ledige og sygemeldte, herunder også ledige med andre udfordringer end ledighed, nyan
kommne flygtninge, fleksjobbere mv. Virksomhedsservice er også fx ordentlig opfølgning,
tolkebistand, understøttelse af CSR-strategi osv.
Siden januar 2016 er samarbejdsgraden og antal arbejdspladser øget, og ledigheden faldet.
Parallelt med initiativet har Favrskov Byråd i Budget 2016-19 prioriteret en ekstraordinær
fastholdelsesindsats for virksomheder med sygemeldte beskæftigede og fleksjobbere samt
en styrket virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate borgere samt flygtninge. Investe
ringsstrategien nødvendiggør, at Jobcenter Favrskovs virksomhedsservice strømlines.

Hvad udvikles indenfor de 4 udviklingsområder
1. Virksomhedskontakten
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at styrke virksomhedskontakten ift. rekruttering, uddannel
se og fastholdelse (samt evt. yderligere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r

Jobcenter Favrskov ønsker at øge de private virksomheders kendskab til jobcentret og øget
grad af samarbejde med de private virksomheder i kommunen. Jobcentret skal være mere
synligt og opsøgende. Som minimum skal der laves aftaler om besøg med 100 private virk
somheder, som jobcentret ikke har samarbejdet med det seneste halve år. Samarbejdsgra
den med virksomhederne skal øges til 28.1 % i efteråret 2016, svarende til 41 nye virksom
heder.

-4

Udvikling af god virksomhedsservice
Favrskov - April/maj 2016

Ud over de 100 virksomhedsbesøg skal alle konsulenter med virksomhedskontakt have
fokus på levering af merservice (ikke mersalg), når de har kontakt med virksomheder. Det er
f.eks. i forbindelse med opfølgning på praktikker, løntilskud, fastholdelsesmøder mm. Mer
servicekonceptet tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds aktuelle situation og frem
tidige behov. Det handler om at spotte mulige samarbejdsområder, som kan være gavnlige
for virksomheden at samarbejde med jobcentret omkring. Alle konsulenter skal have palletten af jobcentertilbud med i baghovedet – så de kan servicere virksomheden bedst muligt.
Merservicekonceptet har således en anden dimension end mersalget – hvor merservice
tager udgangspunkt i virksomhedens behov fremfor i et konkret tilbud jobcentret gerne vil
sælge.

Akt i vi tet e r

CRM
En professionel og succesfuld virksomhedskontakt - kræver en effektiv platform til vidende
ling. Med den baggrund investerede jobcentret i et CRM-system lige før jul, medarbejderne
har fået undervisning og er begyndt at bruge CRM. Aftaler, telefonopkald og mails er lagt
ind i systemet inden for den sidste måned. Den første udfordring er at få brugen af CRM ind
i konsulenternes arbejdsrutiner. Den næste udfordring er anvendelsen af CRM modulet til
analytiske formål.
En række aktiviteter skal understøtte brugen af CRM til virksomhedskontakten:
 Fokus på anvendelsen i dagligdagen, bl.a. ved at virksomhedskoordinatoren fortæl
ler om alt det gode, det kan.
 Workshop hver mandag, hvor medarbejderne kan komme og få hjælp til det, de sy
nes er vanskeligt
 Italesættes på teammøder
 Superbrugere andre medarbejdere kan ringe til
 Ledelsesopfølgningsmuligheder (se hvor mange der bruger det hvor meget)
 Har beskrevet fælles bedste praksis (små regler)
 Alle virksomheder er i CRM systemet
 Teamkonkurrence på antal registreringer (det handler om at være på) som første
mål

Samarbejdsaftaler/serviceaftaler
Samarbejdsaftalerne er nu en side med følgende overskrifter:
 Kontaktperson
 Målgrupper
 Krav til praktikanter
 Arbejdsopgaver
 Opfølgning
Lige nu har jobcentret ca. 20 samarbejdsaftaler, som ligger på virksomheden i CRM syste
met og hvor alle kan gå ind og se det aftalte.
De nuværende samarbejdsaftaler er mest hensigtserklæringer. De bruges til virksomheder,
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som jobcentret har meget samarbejde med, eller som selv har efterspurgt en samarbejdsaf
tale. Der mangler et kritisk blik på, hvordan det kan gøres bedre og bruges mere strategisk
og effektivt.
Jobkonsulenterne bør have en mere central rolle i vedligeholdelse af aftalerne – bl.a. an
svar for løbende at følge op på om samarbejdet matcher virksomhedens aktuelle og fremti
dige behov – eller der er behov for en revision af aftalen.
Den eksisterende skabelon/ramme for samarbejdsaftaler skal derfor fornyes. Formålet med
de nye samarbejdsaftaler er at styrke samarbejdet med virksomhederne – med afsæt i føl
gende overvejelser/mål:







Fra person- til jobcenterrelation
Hurtigere og mere præcise match
Bedre kvalitet/bedre forventningsafstemning med virksomhederne
Virksomhederne får bestemte ønsker til service opfyldt (fx om fast kontaktperson)
Øget tilfredshed hos virksomheder
Større fælles faglig professionalisme i jobcentrets virksomhedsservice

Der er et ønske om at udvikle samarbejdsaftalerne til serviceaftaler - dvs. et øget fokus på
at formulere aftalerne, så der lægges vægt på en beskrivelse af de services, virksomheden
får i samarbejdet med jobcentret – f.eks. en beskrivelse af hvilken service virksomheden
kan få fra en kontaktperson i jobcentret – i stedet for blot et navn på en kontaktperson.
Der arbejdes ud fra en fold-ud-model (webløsning) der giver overblik over hele jobcentrets
virksomhedsservice – hvorfra der kan ’plukkes’ det relevante over i den konkrete samar
bejdsaftale/serviceaftale, der indgås med en virksomhed.
Løsningen skal være en enkelt webbaseret/websitetænkning. Korte tekster om alle service
ydelser. Relevante ’plukkes’ og føres over i den konkrete serviceaftale/samarbejdsaftale.
Serviceaftalen skal være dynamisk – dvs. et levende dokument i relationen mellem jobcen
tret og virksomheden.
Det er aftalt, at DISCUS researcher på andre jobcentres samarbejdsaftaler /serviceaftaler og
præsenterer et udvalg af forskellige aftaler, som Jobcenter Favrskov kan bruge som inspira
tion til deres nye serviceaftaler.
Tidsplan for udvikling af samarbejdsaftaler/serviceaftaler er 1. juli 2016.
Model for kontaktpersoner for virksomheder
Jobcentret tilbyder pt. virksomhederne en fast kontaktperson, hvis virksomheden ønsker
det. Virksomhederne kan således få én fast kontaktperson i jobcentret, som de kan kontak
te, hvis de har udfordringer, spørgsmål eller ønsker og behov. En reaktiv model.
Der ønskes en mere proaktiv (én indgang) model. ’Kontaktperson’ konceptet skal omdefine
res. En kontaktperson skal ikke kun have ansvaret, når virksomhederne kontakter jobcen
tret, men skal også proaktivt give merservice til virksomhederne. Der ønskes en model, hvor
der er en overordnet tovholder, som virksomheden kan kontakte, og som også varetager
opfølgning overfor virksomheden mht. merservice. Herunder at følge op på, om en evt.
serviceaftale er som den skal være, eller om den skal justeres - som udgangspunkt hver
tredje måned eller hvert halve år efter aftale med virksomheden.
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Det skal registreres i CRM-systemet, hvem der er kontaktperson. Målet er, at hver virksom
hedskonsulent skal have fundet 5 virksomheder at være kontaktpersoner for i 2016. Føl
gende skal afklares / udarbejdes:
1. beskrivelse af modellen for kontaktpersoner
2. strategi: Hvilke virksomheder skal tilbydes kontaktpersoner?
3. implementering/spredning i praksis (fælles praksis for konsulenterne)
4. opfølgning – fx videndeling om god praksis/hvad virker ift. opgaven som
kontakt-person
Det er aftalt, at DISCUS researcher på erfaringer med kontaktperson ordningen fra andre
jobcentre, og præsenterer dette for Jobcenter Favrskov. Tidsplan for udvikling af modellen
er 1. juli 2016.
Den opsøgende virksomhedskontakt
Der er frigjort to jobkonsulenter på halvtid til den opsøgende virksomhedskontakt. De op
søgende virksomhedskonsulenter skal arbejde efterspørgselsorienteret (med udgangspunkt
i virksomhedernes ønsker og behov – til forskel fra deres kolleger, der primært arbejder
udbudsorienteret med udgangspunkt i borgere).
Der er udarbejdet en model for, hvordan konsulenterne skal arbejde professionelt og sy
stematisk med virksomhedsbesøgene, herunder for deres samspil med den øvrige organisa
tion.
- Der samarbejdes med en lokal virksomhed omkring mødebooking – så der sikres
100 besøg på relevante virksomheder
- Der er aftalt procedurer til at sikre vidensflow mellem de opsøgende
virksomhedskonsulenter
- og de øvrige teams/jobkonsulenter. Koordinering via en
tovholder
hvert team.
i
Tovholder klæder virksomhedskonsulenterne på i forhold til fagområdet - f.eks. indenfor hvilke brancher/arbejdsfunktioner der særligt er mange
ledige fleksjobbere.
- Virksomhedskonsulenterne overleverer konkrete opgaver fra virksomhedsbesøgene
til tovholderen, som har ansvar for, at opgaven bliver løst af en i teamet. F.eks.
øn-ske fra en virksomhed om kontakt til konsulent, der ved noget om redskaber
til fastholdelse.
- Brug af jobbank/vis plads i CRM-systemet så job/praktikker bliver synlige i ’banken’
for alle konsulenter.
Tidsplanen for udvikling af modellen er 1. marts 2016 – afprøvning og justering derefter.

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater

CRM systemet anvendes af alle medarbejdere i Jobcentret.
Der er udviklet og implementeret 1) en webløsning til samarbejdsaftalerne, 2) en ny mere
proaktiv model for kontaktpersonordningen og 3) en model for de opsøgende virksomheds
konsulenters samspil med den øvrige organisation.
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M i lep æ le

Milepæle

Midtvejs-seminar
Maj

Implementerings
workshop 1
September

Implementerings
workshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Første juni skal alle
medarbejdere bruge
CRM modulet til al
virksomhedskontakt.

CRM-funktionen
”Vis plads” bruges
af alle konsulenter
til synlig deling af
jobåbnin
ger/praktikker.

Der er afholdt 100
virksomhedsbesøg

Alle job- og virk
somhedskonsulenter
er kontaktpersoner
(proaktiv model) for
minimum 5 virk
somheder.

Første juli har DIS
CUS researchet på
serviceaftaler og
kontaktpersonord
ningen i andre jobcentre til inspiration.

Der er udarbejdet
en model for ser
viceaftaler og kon
taktpersonordning

Ny kontaktper
sonordning og
serviceaftale er
implementeret.

Der er etableret
samarbejde med 41
”nye” virksomheder.
Samarbejdsgraden
er øget til 28,1%.

2. Borgerkontakten
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at styrke den jobrettede borgerkontakt og sikre, at jobcen
tret kan opfylde virksomhedernes arbejdskraftbehov ift. rekruttering, uddannelse og fast
holdelse (samt evt. yderligere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r

Virksomhedsservices og de nye redskaber og initiativer; virksomhedskontakten skal være
kendt og anvendt af alle konsulenter med virksomhedskontakt i jobcentret.

Akt i vi tete r

Viden om konkrete jobmuligheder skal formidles til borgerne, når konsulenterne har samta
ler med borgeren.
Derudover mangler der et overbliksværktøj til sagsbehandlere til rådgivning af de ledige
om, hvilke brancher og konkrete virksomheder, der er i vækst / jobmuligheder. Medarbej
derne er generelt ikke gode til at bruge arbejdsmarkedsbalancen. Den er ikke lokal nok.
I første omgang skal den eksisterende organisering med jobkonsulenter forankret i fagteams med sagsbehandlere - samt en mødestruktur på tværs af konsulenterne (kvartalsmø
der og speedsparring) - bruges til at bringe viden rundt.
Desuden søges inspiration fra andre jobcentre til, hvordan (kvantitative og kvalitative) ana
lyser kan bidrage med konkret viden om vækst og jobmuligheder for medarbejdere med
borgerkontakt.
Har parallelt med initiativet arbejdet med kompetenceudvikling (via Rambøll) af sagsbe
handlere i samtalen med de ledige, startende med a-dagpengemodtagere. Det overvejes at
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udbrede forløbet til andre sagsbehandlere (uddannelseshjælp- og kontanthjælp ).
Sygedagpenge: Sagsbehandleren er også fastholdelseskonsulent og er ude på virksomhe
den. Kompetenceudvikling har bidraget til virksomhedsservicetænkning hos fastholdelses
konsulenterne. Fx overvejelser om merservice. Der følges op herpå.

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater

Samme som i Virksomhedskontakten

M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Milepæle

Implementerings
workshop 1
September

Implementerings
workshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Samme som i Virk
somhedskontakten

3. Egen organisation
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at styrke effektiv videndeling om virksomhedernes ønsker
og behov og sikre, at hele jobcentret er orienteret imod virksomhedsservice ift. rekrutte
ring, uddannelse og fastholdelse (samt evt. yderligere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r

Opbakning og engagement til virksomhedsservices blandt alle konsulenter med virksom
hedskontakt i jobcentret.
Professionalisering af virksomhedskontakten. Vi skal vide, hvad der sker på virksomheden
inden virksomheden kontaktes. Og der skal handles på jobordrer ol som konsulenterne
bringer med hjem fra virksomhedsbesøg.

Akt i vi tete r

De opsøgende virksomhedskonsulenter (uden borgerkontakt) har en kontaktperson i hvert
team.
Kontaktpersonordningen skal sammen med CRM systemet bidrage til at sikre, at der bliver
fulgt op på de jobordrer og lignende, som de opsøgende virksomhedskonsulenter har med
hjem fra virksomhedsbesøg. Denne praktiske anvendelse af CRM systemet er i gang med at
blive implementeret.
Pt kan CRM systemet vise, fx hvor mange der er i praktik, løntilskud, fleksjob og voksenlære
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i en virksomhed, hvilke aftaler og aktiviteter, der er på virksomheden - f.eks. fremtidige eller
afholdte virksomhedsbesøg, samarbejdsaftaler, mentornetværk mm. , og også hvad andre
jobcentre har af aktiviteter (praktik og løntilskud) på virksomheden (disse oplysninger
kommer fra det fælles datagrundlag). Det giver en stor grad af professionalismen at kunne
tjekke op på det inden virksomhedskontakt/besøg.
Det skal overvejes, hvordan CRM systemet ydermere kan bruges til at lave analyser, der kan
kvalificere det opsøgende arbejde. Der er planlagt en mødedag med KMD, hvor der skal
drøftes muligheder for analyser og planlæggelse af kampagner.

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater

Samme som Virksomhedskontakten

M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Milepæle

Implementerings
workshop 1
September

Implementerings
workshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Samme som Virksom
hedskontakten

4. Tværgående samarbejde
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at det tværgående samarbejde om god virksomhedsservice?
Øns kede r esu lta te r

Ikke et fokuspunkt i denne udviklingsplan.

Akt i vi tete r ti l udv ik l in g af god v ir kso mhed sse r vi ce

Ikke et fokuspunkt i denne udviklingsplan.

Ind ik ato re r
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Midtvejs-seminar
Maj

Milepæle

Implementerings
workshop 1
September

Implementerings
workshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Ikke et fokus
punkt i denne
udviklingsplan.

Aftale om konsulenthjælp fra konsulentteamet
Det er aftalt, at DISCUS i foråret 2016 bidrager med konsulenthjælp i form af research af
serviceaftaler og kontaktpersonordningen i andre jobcentre til inspiration.
DISCUS fremsender eksempler på servicesafter og brug af kontaktpersonordningen til Jobcenter Favrskov. Herefter aftales det, om der er brug for et møde hvor ovenstående præsen
teres og drøftes.
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