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anbefalinger (april 2018) 

 

Et erhvervsfremmesystem med en mindre 

kontaktflade til virksomhederne 
 

Regeringens Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme offentliggjorde fredag d. 6. april sine anbefalinger til 

et nyt erhvervsfremmesystem. Trods den gode ambition om en forenkling af systemet har udvalgets 

foreslåede struktur dog to markante designfejl.  

Forenklingsudvalgets anbefalinger indeholder en række gode initiativer til strømlining af 

erhvervsfremmesystemet. Den nye struktur er overskuelig og indeholder langt færre aktører end hidtil. 

Desværre indeholder den også - netop pga. sin enkelhed - to tilgange, som både virksomhedsledere og 

offentlige chefer vil genkende som opskriften på lav brugertilfredshed. De to tilgange kan opsummeres i to 

sætninger: ”Tal langt mindre med kunden” og ”Detailstyr alting fra hovedkvarteret”. 

 
Stoler du på crowden eller på de 26 politisk udpegede? 
I en tid hvor servicedesigns demokratiseres, og opmærksomheden omkring at kunne trække på mange 
forskellige kilder i afdækningen af kundebehov aldrig har været større (fx via crowdsourcing), trækker 
udvalgets anbefalinger i en helt forkert retning.  
Anbefalingerne gør nemlig grundlæggende op med den eksisterende dybe forankring af det lokale 
erhvervsfremmesystem ude blandt virksomhederne. Man ”skræller kontaktfladen” af systemet og sidder 
derefter kun tilbage med en politisk udpeget struktur, uden den nuancerede dag-til-dag indsigt i 
virksomhedernes ønsker.  
 
I det eksisterende lokale erhvervsfremmesystem har man i dag en struktureret forankring af 
virksomhedsinput. Virksomhederne kommer til orde og får lov at påvirke den service, de modtager hos de 
lokale erhvervsfremmeaktører. Eksempelvis giver de 60 lokale aktører, der er medlemmer hos Foreningen 
Dansk Erhvervsfremme, over 770 virksomheder mulighed for at påvirke deres strategier og leverancer via 
medlemskaber i repræsentantskaber, bestyrelser, advisory boards mv. Denne politiske indflydelse 
suppleres med de løbende input til servicen, der muliggøres i en flad lokal struktur, hvor der hverken er 
geografisk, personligt eller holdningsmæssigt langt mellem erhvervsserviceleverandør og virksomhed. Der 
er, helt enkelt, kort afstand mellem ønsker og leveret service. Den nuværende struktur er således praktisk 
anvendelig crowdsourcing af virksomhedernes ønsker og idéer til brug i en afstemt og skræddersyet 
erhvervsservice. 
 
Udvalgets anbefalinger vil med et slag fjerne denne lokale forankring og erstatte den med et meget smalt 
hierarki af politisk udnævnte personer, der – på afstand – skal søge at tolke virksomhedernes ønsker og 
behov. I bestyrelserne for de 5 erhvervshuse og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil der samlet set kun 
være plads til 26 politisk udpegede virksomheder – altså mindst 30 gange færre virksomheder end i den 



 
eksisterende struktur, med alt hvad dette indebærer af tab af nuancer og lokale input med konsekvenser 
for virksomhedernes drift.  
 

Personlig sparring? – træk et nummer! 
Et grundelement i udvalgets anbefalinger er en drastisk reduktion i virksomheders adgang til personlig 
sparring på kommunalt niveau. En stor del af vejledningen vil blive søgt digitaliseret, og de fysiske 1-1 
møder mellem vejledere og virksomheder samles nu i blot 5 Erhvervshuse. Det økonomiske rationale bag 
centraliseringen synes at ligge i en reduktion af personaleressourcer. Konsekvensen bliver, at 
erhvervsfremmesystemet vil have personlig kontakt med en langt mindre kreds af virksomheder, og at 
vejledningen vil foregå uden de fordele, der ligger i samtalepartnernes fælles historik, gensidige tillid og 
fælles mål.  
 
Dermed bliver erhvervsfremmesystemet mindre agilt. For en digital vejledning på nettet eller et sjældent 
fysisk 1-1 møde indeholder ingen kontekst. Hvis systemet kun har en digital søgehistorik eller et enkelt 
forudgående møde med virksomheden at forholde sig til, vil vejledningen blive derefter: standardiseret, 
lineær og uden evne til at arbejde kreativt med at løse det kompleks af udfordringer, som virksomheder 
ofte arbejder med. Evnen til at skræddersy en løsning til den individuelle virksomhed forsvinder, når man 
ikke kender den, og der står i hundredvis af andre virksomheder i kø til vejledning og venter på at komme 
til.  Erhvervsfremmesystemet bliver dermed mindre efterspørgselsorienteret – hvilket netop var det, 
Forenklingsudvalget havde i opdrag at udvikle systemet væk fra. 
 
Som en kontrast til dette står det nuværende lokale erhvervsfremmesystem, der præges af kort afstand til 
virksomheden – både geografisk og personligt. På lokalt niveau har man opbygget lange relationer til en 
meget stor del af virksomhederne i kommunen. Her er der plads til den personlige sparring, og til den gode 
ide eller inspiration, der springer af samtalen og netværksskabelsen til andre virksomheder. Dette er særligt 
vigtigt for den store gruppe af SMV-virksomheder, der ikke råder over en udviklingsafdeling, eller som har 
brug for et stærkt fokus på daglig drift.  
 
91 % af danske virksomheder opererer kun indenfor 1 kommune – og den lokale erhvervsfremme bygger 
på, at både vejleder og virksomhedsleder har samme nærværende dagsorden og motivation: ”at skabe 
vækst her hvor vi bor og arbejder”. 
Den brede personlige kontakt til virksomhederne har en central betydning. For ingen ved hvilken 
virksomhed, der pludseligt får et gennembrud og tager fart vækstmæssigt. Derfor er kontakten vigtig for at 
have indsigt i de små nuancer, der kan vise sig betydningsfulde på sigt. 
Ingen kan præcist forudsige markedsudviklinger – og derfor må systemet have både ”øjne og ører” ude 
blandt virksomhederne og stå klart med skræddersyet sparring, når disse har udfordringer eller væksten 
tager fart.  
 

Meget mere end 1-1 sparring 
Forenklingsudvalgets anbefalinger vil ikke blot reducere virksomhedernes adgang til en skræddersyet 
erhvervsservice med udgangspunkt i deres individuelle præmisser og udfordringer. Anbefalingerne vil også 
kortslutte de synergier, der i dag kan høstes ved at kunne arbejde på tværs i kommunerne mellem: 1-1 
vejledning, erhvervsudvikling og myndighedsbehandling. Den løbende dialog med virksomhederne skaber 
et solidt billede af deres udfordringer, kapaciteter, mål og dagsordener. Denne viden er med til at nuancere 
og skræddersy de udviklingsinitiativer kommunerne igangsætter på erhvervsområdet og den 
virksomhedsrettede sagsbehandling, der sker i de kommunale forvaltninger.  
 
På samme måde benytter man i dag aktivt den detailviden, man har om virksomhederne, til at styrke de 
lokale serviceydelser på tværs inden for forvaltningsområderne: erhverv, uddannelse og beskæftigelse. 
Denne koordination kræver, at kommunerne har ”fingeren på pulsen” og forstår, hvad der rører sig blandt 
virksomheder med adresse i kommunen. Dette overblik mister man, hvis den personlige vejledning af 



 
virksomheder ligger i et fjernt Erhvervshus med en spredt agenda om at servicere mange kommuner 
samtidigt.  
 

Forventningsafstemning - nej tak?  
En central anbefaling fra Udvalget lyder, at der bruges langt færre ressourcer på evalueringer af 
erhvervsfremmeindsatserne. Man ønsker derimod at benytte få tværgående effektevalueringer. Her er det 
vigtigt at holde sig for øje, at evalueringer – i hvert fald på lokalt niveau – ofte bruges operationelt (sammen 
med et vist omfang af brugerbetaling) til at finkalibrere den leverede erhvervsservice.  
 
Det kan lyde forjættende kun at ville måle på økonomiske effekter af erhvervsservice, men der er stadig 
sandhed i ordsproget: ”man får det, man måler”. Et ensidigt fokus på økonomiske effekter af vejledningen, 
vil sende vejlederne på jagt efter de virksomheder, der med størst sandsynlighed kan ”levere” høj vækst 
efter endt vejledning. Virksomheder med lavere vækstpotentiale vil være uinteressante, idet de ”sænker 
gennemsnittet” for erhvervsfremmesystemets effekt-performance. Dermed er der skabt et A og et B hold 
af virksomheder og en incitamentstruktur, hvor store dele af dansk erhvervsliv er uinteressante 
vejledningsobjekter. Dette på trods af, at de bidrager i stort omfang til beskæftigelsen og fastholder vækst 
og udvikling – også uden for de større byer.  
 
Efter en gennemlæsning af Udvalgets anbefalinger, står man tilbage med et uklart svar på, hvad 
erhvervsfremmesystemets fremtidige hovedmål er? At opretholde detaljeret indsigt i virksomhedernes 
behov og ønsker - og levere på dette - eller give adgang til en forvaltningsmæssig detailstyring langt fra 
virksomhedernes hverdag? Svaret synes dog at ligge i den foreslåede oprettelse af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse 
  

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: klogere end både kommunerne og markedet?  
Med introduktionen af det koordinerende organ Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse foreslår udvalget 
oprettelsen af en bestyrelse, der med 14 medlemmer (heraf kun 6 virksomheder) skal koordinere hele 
erhvervsfremmeindsatsen – herunder formulere den samlede erhvervsfremmestrategi for den decentrale 
erhvervsfremmeindsats (kommunernes initiativer). Bestyrelsen overtager den rolle vækstfora har i dag og 
får desuden ansvaret for at prioritere indsatsområder og tilrettelægge udbud, så de matcher 
virksomhedernes behov. De strategiske beslutninger er dermed placeret langt væk fra brugerne – med en 
drastisk reduktion i antallet af virksomheder, der kan påvirke systemet.  
DEF ser gerne på alternativer til de regionale vækstfora og støtter et nationalt strategisk overblik. Dog er 
det vigtigt at betone vigtigheden af fleksibilitet og efterspørgselsorientering, da det vil give et mere 
effektivt system.  

 
Alternative løsninger forbudt ved lov 
For Udvalget har det været magtpåliggende at der ikke opstår parallelitet i systemet, dvs. at nye 
erhvervsfremmetilbud opstår uden for det foreslåede erhvervsfremme-hierarki. Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse får derfor en overvågende funktion og skal sikre, at der ikke opstår nye 
uhensigtsmæssige initiativer. Den eksisterende kommunale erhvervsservice forbydes ved lov, og der er 
således truffet foranstaltninger, der sikrer, at der ikke kan etableres fungerende alternativer, hvis den 
anbefalede struktur ikke virker efter hensigten.  
Dermed er en agil tilgang til nyopståede behov eller lokale ønsker umuliggjort – med mindre den 
harmonerer med ønskerne i den centrale Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  
 
Som konklusion på Forenklingsudvalgets anbefalinger må man spørge sig selv: Har virksomhederne 

virkelig efterspurgt alt dette? 


