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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal orienteres om den nye rammeaftale for erhvervshusene, som vil 

gælde i 2021-2023. 

 

Baggrund 
Erhvervshusene er etableret som tværkommunale kompetencecentre, der samler spe-

cialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. De skal bidrage 

til at øge vækst, produktivitet og konkurrenceevne i erhvervslivet ved at være tilgæn-

gelige for sparring til alle virksomheder i hele Danmark. 

 

Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening indgik d. 27. januar 2021 Aftale 

om rammerne for erhvervshuse 2021-2023 (bilag 7.2). Rammeaftalen beskriver de 

nærmere opgaver og målsætninger for erhvervshusene i 2021-2023 og sætter ram-

merne for de årlige resultatkontrakter, som indgås mellem det enkelte erhvervshus og 

Kommunekontaktrådene (KKR). Erhvervshusene har fire hovedopgaver, som frem-

går af rammeaftalen:  

▪ Specialiseret og målrettet vejledning til alle typer af virksomheder og før-startere 

i alle egne af Danmark 

▪ Knudepunkt i erhvervsfremmesystemet og samarbejde med innovations- og ek-

sportfremmeaktører samt aktører inden for kapitalformidling 

▪ Operatør på erhvervsfremmeprojekter 

▪ Strategisk sparringspartner for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

 

Erhvervsstyrelsen har i efteråret 2020 gennemført en kendskabsmåling, hvor 3.050 

virksomheder har svaret. Målingen viser, at erhvervshusene efter lidt mere end 1½ år 

både har fastholdt kontakten til væksthuskunderne og er nået ud den nye, brede mål-

gruppe af virksomheder. 33 % af virksomhederne har hørt om erhvervshusene. Ud af 

disse kender 74 % til erhvervshusenes tilbud, og 70% finder dem relevante. Erhvervs-

husene er især kendt for at tilbyde gratis og uvildig vejledning og være indgang til 

anden rådgivning. Målingen antyder, at de, der har hørt om erhvervshusene, men ikke 

benytter dem, kan nås via et bedre kendskab til deres tilbud. 

 

Løsning 
Rammeaftalen fastlægger følgende overordnede prioriteter for erhvervshusenes ar-

bejde: 
▪ Erhvervshusene skal sammen med kommunerne og Virksomhedsguiden udgøre 

centrale dele i den decentrale erhvervsfremmeindsats. 

▪ Erhvervshusene skal gennem varetagelsen af sin opgave, som sparringspartner 

til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og gennem dialog med kommunerne 

samt erhvervsorganisationer understøtte et sammenhængende og lokalt foran-

kret erhvervsfremmesystem, som også opleves relevant langt fra erhvervshuse-

nes placering. 

▪ Erhvervshusene skal både betjene vækstvirksomheder og den store, brede 

gruppe af øvrige virksomheder med behov for specialiseret erhvervsservice. 

▪ Erhvervshusenes ydelser skal være af høj kvalitet, tage udgangspunkt i den en-

kelte virksomhed, være nemt tilgængelige i alle dele af landet og anspore og 

understøtte virksomhedernes forretningsudvikling, herunder den grønne omstil-

ling og digitalisering samt virksomhedernes arbejde med FN’s verdensmål. 
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▪ Erhvervshusenes ydelser skal være tilgængelige lokalt, og der skal være et tæt 

samarbejde om erhvervsfremmeindsatsen mellem de enkelte kommuner og de 

tværkommunale erhvervshuse.  

▪ Erhvervshusene skal være virksomhedernes knudepunkt i et sammenhængende 

erhvervsfremme- og innovationssystem, herunder til Trade Council, Vækstfon-

den, Innovationsfonden, EKF, klyngerne og GTS-institutterne. 

▪ Erhvervshusene skal indgå i udviklingen af digitale værktøjer og vejledning på 

Virksomhedsguiden for at øge tilgængeligheden og anvendelsen af erhvervshu-

senes viden. 

 

Rammeaftalen betoner erhvervshusenes betydning under den aktuelle coronakrise og 

vigtigheden af, at der er kompetent, uvildig vejledning til virksomheder i hele Dan-

mark. Dertil lægger aftalen vægt på erhvervshusenes rolle i at understøtte den nød-

vendige grønne omstilling og automatisering/digitalisering. Erhvervshusene skal bl.a. 

gøre den grønne omstilling og cirkulære økonomi konkret og vedkommende for virk-

somhederne samt hjælpe dem med at få adgang til de værktøjer, som er nødvendige 

for, at den enkelte virksomhed tager det næste skridt i en grøn retning.  

 

Aftalen følger op på prioriteterne ved at opstille målepunkter om kendskab til er-

hvervshusene, medarbejdernes kompetencer og effekten af erhvervshusenes vejled-

ning. Målene er samlet i otte overordnede målsætninger for alle erhvervshuse: 

• Mål 1: Virksomhedernes kendskab til erhvervshusene  

• Mål 2: Bred geografisk spredning 

• Mål 3: Kvalitet, kompetencer og virksomhedernes tilfredshed 

• Mål 4: Erhvervshusenes knudepunktsfunktion 

• Mål 5: Erhvervshusenes kriseberedskab 

• Mål 6: Grøn omstilling og cirkulær økonomi 

• Mål 7: Effekt i virksomhederne 

• Mål 8: Digitalisering og nye teknologier 

 

Aftalen fastlægger, at erhvervshusenes bestyrelser skal sikre en strategisk sammen-

hæng mellem erhvervshusets deltagelse i erhvervsfremmeprojekter og erhvervshu-

sets udgangspunkt som kompetencecenter for specialiseret vejledning. På den måde 

kan deltagelsen i de projekter, som udbydes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, 

være med til at understøtte opbygningen af medarbejderkompetencer inden for prio-

riterede områder som fx grøn og digital omstilling. 

 

Erhvervshusene vil ydermere kunne bidrage til Danmarks Erhvervsfremmebestyrel-

ses indsats for at skabe et sammenhængende erhvervsfremmesystem. Som det sam-

lende sted for 1:1-vejledningen af virksomhederne og i kraft af knudepunktsfunktio-

nen, vil erhvervshusene ofte være en naturlig samarbejdspartner for mange aktører, 

der ønsker at deltage i erhvervsfremmeprojekter. Erhvervshusene får derfor også i 

rammeaftalen ansvar for at samarbejde bredt med relevante parter i projektarbejdet. 

 

Aftalen følger op på det tætte samarbejde mellem erhvervshusenes bestyrelser og 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Som erhvervsfremmebestyrelsens sparrings-

partner involveres erhvervshusenes bestyrelser løbende i gennemførelsen af strate-

gien, herunder i prioriteringen af midler. Det vil hjælpe erhvervshusene i at adressere 

udfordringer og muligheder i deres landsdele. Samarbejdet kommer bl.a. til udtryk 
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ved inddragelse i udarbejdelse af erhvervsfremmebestyrelsens årlige udmøntnings-

planer og i arbejdet med at identificere og opdyrke erhvervspotentialer, som kan ud-

vikle sig til lokale fyrtårne, der styrker erhvervsudviklingen i en hel landsdel. 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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