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ERHVERVSMINISTERIET 

Bilag 5.2.6.2: Forslag til opfølgning på erhvervsfremmeindsatsen 

 

Sagen vedrører 

Bestyrelsen præsenteres i dette notat for et forslag til opfølgning på den decen-

trale erhvervsfremmeindsats i form af evaluering af uafhængig evaluator på pro-

jektniveau samt effektmåling med registerbaserede målinger for de langsigtede 

effekter. Opfølgningen gælder projekter finansieret alene med decentrale er-

hvervsfremmemidler, da bestyrelsen på møde d. 29. januar 2019 godkendte fi-

nansiering af evaluering af strukturfondsprojekter. 

 

Baggrund 

Fra 1. januar 2019 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fået ansvaret for at 

investere op mod 350 millioner kroner fra EU´s strukturfonde om året (2014-

2020) samt ca. 345 mio. kr. årligt i nationale erhvervsfremmemidler til erhvervs-

fremmende aktiviteter i Danmark. Det vil være vigtigt at følge op på, om og 

hvordan de igangsatte aktiviteter bidrager til at styrke vækstvilkårene i dansk 

erhvervsliv. Både for at kunne dokumentere effekterne og for at bruge erfarin-

gerne fra de igangsatte aktiviteter til løbende at forbedre indsatsen. 

 

Projektevalueringer 

Når bestyrelsen indstiller projekter til støtte, er det vigtigt at kunne følge frem-

drift og følge op på, hvad det præcist er – fx bestemte virkemidler, organisering 

etc. – som har gjort det enkelte projekt godt eller dårligt. Det kræver, at der dyk-

kes ned i det enkelte projekt, bl.a. via dialog med de deltagende virksomheder 

om, hvad der har fungeret godt/dårligt i projektet. 

 

Erhvervsstyrelsen og regionerne besluttede forud for programperioden i 2014-

2020 efter udbud at udpege én fælles evaluator (COWI A/S). Den nuværende 

kontrakt giver mulighed for evaluering af projekter med startdato i 2019, 2020 

og 2021 til en pris på 85.000 kr. pr. projekt for både midtvejs- og slutevaluering 

af projektet. Udgifterne til evaluering kan indgå som en del af projektbudgettet, 

når bestyrelsen igangsætter nye initiativer. Denne tilgang har haft tre store for-

dele: 1) prisen på evalueringer er betydeligt lavere end førhen, 2) evalueringerne 

er ensartede og lettere at uddrage værdifuld læring og viden af og 3) der er skabt 

armslængde mellem evaluator og projektaktørerne, hvilket har givet betydeligt 

mere kritiske evalueringer og øget troværdighed. 

 

Effektmåling 

Projektevalueringerne kan bidrage med viden om virkemidler og deres umiddel-

bare resultater. Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik har for at måle de mere 

langsigtede effekter udviklet et statistisk effektmålingsværktøj baseret på Dan-

marks Statistiks omfattende registeroplysninger om private danske 
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virksomheder.1 Effektmålingen foretages ved at følge den faktiske udvikling i 

deltagervirksomhedernes beskæftigelse, omsætning og produktivitet i perioden 

efter, de har deltaget i indsatsen, og sammenligne deltagernes vækst med sam-

menlignelige virksomheder, der ikke har deltaget i indsatsen (kontrolgruppen). 

Effektmålingsmetoden har bl.a. som fordel, at den er 1) baseret på den faktiske 

udvikling i deltagervirksomhedernes nøgletal og ikke fx selvevaluering, 2) kan 

opgøres uden at belaste deltagervirksomhederne med afrapporteringskrav (me-

toden kræver kun kendskab til virksomhedernes CVR-numre), 3) gør det muligt 

at følge deltagervirksomhederne i årene efter, at de har afsluttet deres deltagelse 

i et initiativ. 

 

Løsning 

Det foreslås, at projekter finansieret med decentrale erhvervsfremmemidler eva-

lueres på samme vis som strukturfondsprojekterne, dvs. i form af evaluering af 

uafhængig evaluator på projektniveau. Forslaget indebærer ikke, at der skal af-

sættes særskilte midler. Omkostningerne finansieres som led i projektmedfinan-

sieringen (midler afsættes i hvert enkelt projekt, der gives tilsagn) og udgør op 

til 85.000 kr. pr. projekt. 

 

Endvidere foreslås det, at bestyrelsen godkender, at decentrale erhvervsfremme-

projekter effektmåles ved hjælp af registerbaserede målinger, herunder at der 

indsamles CVR-numre for de deltagende virksomheder til brug for effektmålin-

gen. 

 

Videre proces 

Såfremt bestyrelsen godkender indstillingen, vil sekretariatet sikre, at udgifter til 

evaluering kan medtages i projektbudgettet for de projekter, der alene støttes 

med decentrale erhvervsfremmemidler samt indsamle CVR-numre til effektmå-

ling af decentrale erhvervsfremmeindsatser. 

 
1 Værktøjet kan også anvendes til at måle på personrettede indsatser, som fx uddannelsesinitiati-

ver og initiativer med et beskæftigelsesfremmende formål. 


	Bilag 5.2.6.2: Forslag til opfølgning på erhvervsfremmeindsatsen

