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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Der skal tages stilling til en styrkelse af data- og videnunderstøttelse af erhvervsfrem-

mesystemet, herunder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, erhvervshuse og øvrige 

erhvervsfremmeaktører. Forslaget indebærer, at der afsættes midler og gives en di-

rekte tildeling til REG LAB med henblik på at fremme et tværgående samarbejde om 

data, analyser og kompetenceudvikling i erhvervsfremmesystemet. 

 

Baggrund 

Data og viden om virksomhedernes behov, rammerne for at drive virksomhed samt 

lokale behov og muligheder udgør et vigtigt input i tilrettelæggelsen af den decentrale 

erhvervsfremmeindsats. Samtidig er det vigtigt, at den viden, der udvikles gennem 

analyser, effektmålinger mv., tilrettelægges i samarbejde med relevante aktører, så-

ledes at denne viden er ensartet og sammenlignelig samt forankret på tværs af er-

hvervsfremmesystemet. Det skal understøtte, at ny viden og data omsættes i udmønt-

ningerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og understøtter kvalitetstilbud til 

virksomhederne i erhvervshuse, klynger, lokal erhvervsservice mv.  

 

Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse understøtter såvel bestyrelsen 

som erhvervshusenes bestyrelser med analyser og viden om erhvervsforholdene i de 

forskellige områder af landet. Sekretariatet har adgang til data fra igangværende pro-

jekter og effektmålinger og kan i et vist omfang gennemføre tværgående analyser af 

udvalgte emner. Der er desuden etableret et analysesamarbejde med erhvervshusene 

som led i opgaven med at understøtte erhvervshusenes bestyrelser. Sekretariatet har 

imidlertid ikke kapacitet til at drive et bredere samarbejde om videnudvikling eller 

sikre forankringen af ny viden lokalt i erhvervsfremmesystemet. 

 

Bestyrelsen for Foreningen REG LAB har henvendt sig til både sekretariatet og be-

styrelsesformanden og udtrykt ønske om, at sekretariatet bliver medlem af forenin-

gen.  

 

REG LAB’s formål er at bidrage til videnopbygning og kompetenceudvikling blandt 

nationale, regionale og lokale aktører, der arbejder med erhvervsudvikling. Forenin-

gen har eksisteret i sin nuværende form siden 2008 og har en bred kreds af medlem-

mer, herunder erhvervshusene, kommuner, erhvervsorganisationer, fonde og uddan-

nelsesinstitutioner ligesom Styrelsen for Forskning og Uddannelse er medlem.  

 

Foreningens aktiviteter omfatter bl.a. udarbejdelse af analyser om regional erhvervs-

udvikling og innovation, videndeling om god praksis i erhvervsfremme samt afhol-

delse af konferencer, workshops og kompetenceudviklingsforløb. REG LAB har bl.a. 

gennemført analyser af digitalisering og grøn omstilling i SMV’er samt samspil mel-

lem virksomheder og videninstitutioner.  

 

REG LAB udbyder deres analyseopgaver til private aktører. Analyserne finansieres 

gennem sponsorater fra REG LABs medlemskreds, og der nedsættes typisk en bre-

dere styregruppe for analyserne mhp. at sikre konkrete input og bredere forankring. 
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Forretningsmodellen indebærer, at der opnås ejerskab til den udviklede viden fra en 

bredere kreds, og at praksis indtænkes i arbejdet. 

Løsning 

Det foreslås, at bestyrelsen afsætter i alt 3,0 mio. kr. i 2020 og 2021 fra de decentrale 

erhvervsfremmemidler til REG LAB til at gennemføre analyser og videnopbygning i 

erhvervsfremmesystemet. Formålet er at understøtte Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelses og øvrige erhvervsfremmeaktørers arbejde med at tilrettelægge en effektiv 

og sammenhængende decentral erhvervsfremmeindsats med udgangspunkt i virk-

somhedernes behov.   

 

Midlerne gives som direkte tildeling fordelt med 1,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 

2021. De foreslås anvendt til følgende aktiviteter: 

• Gennemførelse af 4-6 analyser af udvalgte emner, der understøtter bestyrel-

sens strategi. 

• Formidling af analysernes resultater til erhvervshusene, lokal erhvervsser-

vice, klynger og andre erhvervsfremmeaktører mhp. at viden forankres bredt 

og anvendes til gavn for virksomhederne – fx gennem workshops, seminarer, 

gå-hjem-møder, webinarer eller lignende. 

 

REG LAB vurderes at have bred opbakning fra sin medlemskreds og tilvejebringelse 

af analyser via REG LAB kan derfor medvirke til, at ny viden forankres bredere i 

erhvervsfremmesystemet.  

 

En direkte tildeling af midler til REG LAB bør ske på følgende vilkår:  

• Der udarbejdes 4-6 analyser og afholdes et tilsvarende antal videndelingsarran-

gementer for erhvervsfremmeaktørerne. 

• Analyserne skal understøtte implementeringen af Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelses strategi for 2020-2023.  

• Videndelingsarrangementer skal være åbne for en bred kreds af erhvervsfremme-

aktører og virksomheder samt sekretariatet. 

• Analyser og videndelingsarrangementer udbydes til private aktører i henhold til 

gældende udbudsregler og i åben konkurrence.  

• REG LAB er tovholder på og udbyder af opgaverne men udøver kun ikke-øko-

nomisk aktivitet - dvs. at REG LAB ikke udfører opgaver, der vil kunne være 

konkurrenceforvridende. 

• REG LAB-medlemmer kan ikke både deltage i udformning af opgavebeskrivel-

sen samt afgive tilbud på opgaveløsningen. 

• Der skal så vidt muligt tilvejebringes medfinansiering fra 2-3 andre REG LAB-

medlemmer til de analyser, som finansieres. Medfinansieringskravet kan fraviges 

efter aftale med sekretariatet. 

• Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra sekretariatet, KL og er-

hvervshusene samt evt. øvrige relevante aktører, som bl.a. kan følge og drøfte de 

udbudte opgaver og formidling heraf på tværs af erhvervsfremmesystemet. 

• Der afrapporteres og aflægges regnskab til sekretariatet efter reglerne i budget-

vejledningen. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen   

• godkender at tildele REG LAB 1,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021. 

Bevillingen på 2,0 mio. kr. i 2021 vil blive tildelt som et tillæg og tildeles 
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med forbehold for, at der afsættes tilstrækkelige midler til Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse på finansloven for 2021, og at bestyrelsen godken-

der tillægget på sit første møde i 2021. 

• giver sekretariatet mandat til at aftale nærmere med REG LAB indenfor de 

rammer, der er skitseret ovenfor.   
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