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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

 

Formål 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses udpegningsperiode udløber ved udgangen af 

marts 2022, og strukturfondsprogramperioden for 2014-2020 nærmer sig sin afslut-

ning. Der lægges op til, at bestyrelsen orienteres om status på strukturfondsprojekter-

nes performance ultimo 2021 (data indsamlet 31. august 2021).  

 

Baggrund 

På bestyrelsesmødet i september 2021 blev bestyrelsen præsenteret for en række fo-

reløbige resultater af indsatsen på et overordnet niveau. Med denne præsentation, jf. 

Bilag 3.2., graves et stik dybere ved at se nærmere på en lang række indikatorer for 

projekternes resultatskabelse.  

 

Projektporteføljen består af mange forskelligartede indsatser, der ikke meningsfuldt 

kan måles med de samme indikatorer. Præsentationen er derfor struktureret om de 

seks strategiske drivkræfter, og projekterne inden for de enkelte drivkræfter måles 

med en eller flere tværgående indikatorer. 

 

Projekterne opstiller succeskriterier for indikatorerne på ansøgningstidspunktet i 

form af måltal. Måltallene kan justeres undervejs i projektperioden, hvis der sker æn-

dringer i projektet. De faktiske resultater af indsatsen sammenlignes både med de 

samlede målsætninger for hele projektperioden og med de mål, projekterne forventer 

at have nået på nuværende tidspunkt. De samlede målsætninger for hele projektperi-

oden indikerer omfanget af projekternes bidrag til indikatorerne, når de er gennem-

ført, men kan ikke sammenlignes med de faktiske resultater på nuværende tidspunkt, 

da mange af projekterne fortsat er i gang.   

 

Opgørelsen omfatter alene projekter, der har modtaget støtte fra regionalfondsprog-

rammet eller socialfondsprogrammet for perioden 2014-2020. Opgørelsen omfatter 

ikke projekter, der kun har modtaget DEM-støtte, da der ikke er indsamlet oplysnin-

ger om tværgående indikatorer for disse projekter på samme måde, som der er for 

strukturfondsprojekterne. For DEM-projekter er der kun indsamlet data ift. projekt-

specifikke indikatorer, der ikke kan lægges sammen på tværs af forskellige indsatser.  

 

På nuværende tidspunkt er mange af projekterne fortsat i gang. De præsenterede re-

sultater er derfor ikke udtryk for den samlede effekt af projekterne, men alene en 

status på de foreløbige resultater af indsatsen. 

 

Der er i præsentationen både medtaget kvantitative data i form af output og resultater 

og kvalitative data i form af resultater fra midtvejs- og slutevalueringer af de enkelte 

projekter. Tilsammen skaber det en indikation af, hvordan det går og er gået projek-

terne for perioden.  

 

De foreløbige resultater er opsummeret nedenfor og kan ses mere detaljeret i bilag 

3.2.  

 

Opsummering af projekternes foreløbige resultater 

• Siden 2014 er mere end 300 erhvervsfremmeinitiativer støttet med tilsammen 

godt 3,2 mia. kr. fra Regionalfonden eller Socialfonden. 
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• Projekterne har foreløbig støttet 14.500 private virksomheder og mere end 

100.000 personer. 

• Projekter inden for drivkraften Innovation og klynger har foreløbig skabt 

godt 300 nye klyngemedlemmer og ca. 220 nye innovative virksomheder.     

• Knap 16.300 personer er startet på en uddannelse og godt 2.600 personer har 

gennemført en uddannelse. 

• Iværksætterindsatsen har foreløbig resulteret i etableringen af knap 2.300 nye 

virksomheder, og indsatsen forventes at skabe ca. 9.600 nye job.  

• Evalueringer af de enkelte projekter indikerer, at projekterne gennemgående 

er af god kvalitet, og at kvaliteten forbedres, efterhånden som projekterne 

gennemføres.   

 

Der gøres opmærksom på, at der kan være mange forklaringer på eventuelle afvigel-

ser mellem de opnåede resultater og målsætningerne. Fx fastsætter projekterne selv 

succeskriterierne for output- og resultatindikatorerne i ansøgningen, og disse mål er 

ofte behæftet med stor usikkerhed. Det gælder særligt for de indikatorer, der først kan 

måles på længere sigt, eller er baseret på forventninger til fremtiden. Målopfyldelsen 

kan også være påvirket af enkelte store projekter, der er forsinkede i opstartsfasen og 

derfor endnu ikke har leveret de forventede resultater. Præsentationen skal derfor tol-

kes forsigtigt.  

 

Løsning 

På mødet lægges op til en kort præsentation af projekternes performance efterfulgt af 

de kvalitative evalueringer af projekterne v/COWI, der evaluerer alle projekter og 

derfor kender porteføljen godt. Herefter lægges op til drøftelse i bestyrelsen.   

 

Vedlagte slides vil ikke blive gennemgået på mødet, men der tages udgangspunkt i 

materialet i drøftelsen, og når de kvalitative evalueringer kobles til de kvantitative 

resultater.  

 

Videre proces 

Ingen 

 

Kommunikation 

Ej relevant.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter projekternes performance.   
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