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Formål
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal under dette punkt orienteres om anvendelsen af den digitale erhvervsfremmeplatform, Virksomhedsguiden, og dens videre udvikling.
Baggrund
Erhvervsstyrelsen lancerede Virksomhedsguiden d. 28. juni 2019 som en del af implementering af lov om erhvervsfremme. Virksomhedsguiden har til formål at gøre
information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelige for virksomheder. Platformen skal indeholde al relevant information, vejledning og serviceydelser, der knytter sig til opstart, drift og udvikling af virksomheder, der udarbejdes
af offentlige myndigheder, herunder stat og kommuner. Det påhviler alle relevante
myndigheder at bidrage til platformens indhold. Erhvervshusene og mere end 20
myndigheder bidrager til den digitale vejledning, og ca. 150 udbydere af erhvervsfremmeydelser fremviser mere end 500 virksomhedsrettede tilbud.
Siden lanceringen er platformen løbende blevet videreudviklet både teknisk og indholdsmæssigt, hvor platformens teknologi og fællesoffentlige set-up har vist sig særligt værdifuld i håndteringen af COVID-19-krisen, hvor der har været akut brug for
at yde virksomheder, offentlig erhvervsservice og private rådgivere aktuel og autoritativ vejledning. Virksomhedsguiden havde i 2020 6,3 mio. sidevisninger fordelt på
mere end 800.000 besøgende.
Virksomhedsguiden skal samtidig understøtte erhvervsfremmesystemet med data og
viden, der kan bidrage til, at den enkelte erhvervsfremmeaktør kan målrette sine ydelser bedre. Virksomhedsguiden lancerer derfor en ”datahub” for erhvervsfremmesystemet, der giver indsigt i aktuelle erhvervsdemografiske data. På sigt vil datahubben
give indblik i udbud og efterspørgsel af erhvervsfremme og data om de enkelte virksomheders aktivitet i erhvervsfremmesystemet.
Virksomhedsguiden udvikler sit bagvedliggende fundament til også at kunne benyttes som platform til at bygge og drifte alle erhvervshusenes sites og i princippet også
andre relevante erhvervsfremmeaktører eller -projekter. Det vil bidrage til en sammenhængende brugerrejse for virksomhederne og udnyttelse af data på tværs sites.
Derudover lanceres et koncept, der gør det muligt at indlejre applikationer på Virksomhedsguiden, der udvikles af tredjepart. Det vil gøre det muligt for alle relevante
erhvervsfremmeaktører på eget initiativ at skabe og udstille digitale redskaber på
Virksomhedsguiden.
Løsning
Bestyrelsen kan orientere sig i status på Virksomhedsguiden og overveje, hvorledes
bestyrelsen kan gøre øget brug af Virksomhedsguiden som et digitalt middel til at
realisere bestyrelsens strategi. I dag stilles der i udgangspunktet krav til operatører
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for bestyrelsens erhvervsfremmeindsats om at udstille deres projekter på Virksomhedsguiden. Med udviklingen af Virksomhedsguiden er der imidlertid et større potentiale for bestyrelsen. Det gælder fx:
•

•

•

Indstilling

Anvendelsen af Virksomhedsguiden som digital infrastruktur for erhvervsfremmeindsatser finansieret af bestyrelsen, så virksomhederne også digitalt
oplever et mere enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem, fx ved at gøre
brug af muligheden for, at hjemmesider for erhvervsfremmeaktører og -projekter understøttes af Virksomhedsguidens platform.
Anvendelsen af Virksomhedsguiden som platform for et styrket digitalt udtryk af bestyrelsens erhvervsfremmeindsats, hvor digital vejledning, værktøjer og applikationer udvikles i konkurrence, fx for at understøtter den grønne
og digitale omstilling af virksomhederne og lette adgangen til nye markeder
og forretningsmodeller.
Anvendelsen af Virksomhedsguiden til at viden- og dataunderstøtte erhvervsfremmeindsatsen med henblik på mere målrettet at møde virksomhedernes behov.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

