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Dagsordenspunkt 7 
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platform 
Bilag 7.1 

 

Kort  

sagsfremstilling 

Som led i den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet er det be-

sluttet, at der skal udvikles en datadrevet digital erhvervsfremmeplatform. Bestyrel-

sen har efterspurgt en status på udviklingen heraf. Præsentationen var på dagsordenen 

for mødet den 29. januar 2019, men punktet blev udskudt pga. tidspres. 

 

Den digitale erhvervsfremmeplatform skal give virksomhederne 24/7 adgang til in-

formation, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virk-

somhed mv. Derved skal platformen gøre information, service og ydelser i erhvervs-

fremmesystemet langt mere tilgængelige for virksomhederne end i dag. Platformen 

skal ligeledes fungere som et digitalt knudepunkt for erhvervsfremmesystemets til-

bud og skal derigennem øge sammenhængen i erhvervsfremmesystemet og under-

støtte bedre service til før-startere og virksomheder. 

 

Den digitale erhvervsfremmeplatform lanceres medio 2019. Den vil blive videreud-

viklet over de kommende år, så den gennem øget anvendelse af data kan skræddersy 

information og ydelser på platformen til den enkelte virksomheds behov. 

 

Platformen vil ved lancering give et overblik over relevante erhvervsfremmetilbud 

og indeholde grundlæggende vejledning inden for de emner, som der er størst efter-

spørgsel efter blandt de kommende brugere (bl.a. iværksættere, virksomheder, er-

hvervsfremmeaktører m.fl.). 

 

Platformen skal fremme et mere sammenhængende erhvervsfremmesystem og skal 

understøtte de forskellige erhvervsfremmeaktører, herunder bl.a. den kommunale er-

hvervsservice og Erhvervshusene. 

 

For Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan platformen bl.a. have relevans ift. 

kommunikation til brugerne af erhvervsfremmesystemet og til at synliggøre og skabe 

digital adgang til at søge de erhvervsfremmetilbud, som igangsættes. Derudover vil 

de data, som genereres på platformen, på sigt skabe øget viden om virksomhedernes 

efterspørgsel efter og anvendelse af erhvervsfremmesystemet. 

 

Udviklingen af den digitale platform forløber planmæssigt. Analysefasen, hvor der 

blev gennemført dybdegående analyser af brugerbehov mv., er afsluttet ved årsskif-

tet, og it-udvikling og indholdsproduktion til lanceringen medio 2019 er godt i gang. 

Der er til formålet etableret udviklingsfora for hhv. indhold og brugerbehov, hvor 

relevante parter inddrages i udviklingen af platformen. KL indgår i begge fora. 

 

Efter lanceringen medio 2019 vil platformen løbende blive udviklet til en ambitiøs 

datadreven platform, som gennem de data, platformen genererer fra brugerne, vil 

kunne tilpasse sig efterspørgslen. 

 

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan bl.a. drøfte ønsker til platformens indhold og funktion, samt hvilke 

perspektiver platformen rummer ift. at understøtte bestyrelsens arbejde. 

 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om den digitale platform til efterret-

ning. 
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