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Indledning 
 

KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland indgår for 2022 denne resultatkontrakt 

inden for rammerne af Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse af 25. 

oktober 2018 og Aftale om rammerne for erhvervshuse 2021-2023 af 27. januar 

2021 indgået mellem KL og Erhvervsministeriet.  

Resultatkontrakten mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland indeholder 

de nationalt fastsatte mål, som følger af rammeaftalen mellem KL og Erhvervs-

ministeriet for 2021-2023, samt et lokalt mål og en række særlige indsatsområder, 

som er defineret af KKR Midtjylland.  
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Om Erhvervshus Midtjylland 
Erhvervshus Midtjylland er et tværkommunalt kompetencecenter for alle virksom-

heder med behov for specialiseret vejledning om drift og udvikling. Erhvervshuset 

er også den lokale indgang til statens ordninger inden for eksport, finansiering og 

innovation. Endvidere er Erhvervshus Midtjylland Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelses lokale sparringspartner. Erhvervshus Midtjylland har kontorer i Aarhus, 

Herning og Horsens. 

Erhvervshusenes overordnede opgave er at bidrage til at øge vækst, produktivitet 

og konkurrenceevne i erhvervslivet i Danmark. Det indebærer bl.a., at 

erhvervshusene skal tilbyde specialiseret vejledning til alle virksomheder i hele 

landet. Det kan f.eks. være specialiseret vejledning i forhold til digitalisering og 

implementering af avanceret teknologi, innovative produkter og services, kapital, 

internationalisering, nye forretningsmodeller, samfundsansvar (CSR), grøn 

omstilling, krisehåndtering, ledelse- og organisationsudvikling, herunder 

forberedelse af ejerskifte eller salg mv.  

Erhvervshusenes fire nedenstående hovedopgaver er nærmere beskrevet i kapitel 

4 i rammeaftalen for 2021-2023.: 

– Specialiseret og målrettet vejledning til alle typer af virksomheder og før -

startere 

– Knudepunkt i erhvervsfremmesystemet og samarbejde med 

innovationsfremmeaktører 

– Operatør på erhvervsfremmeprojekter 

– Strategisk sparringspartner for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
 

KKR Midtjylland varetager en styrende rolle for Erhvervshus Midtjylland, herunder 

indgåelse af en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland, og inddrages i 

erhvervshusets bidrag til erhvervsfremmestrategien fra Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse. 

KKR Midtjylland varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces 

for udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland, herunder 

beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og vidensinstitutioner, jf. 

lov om erhvervsfremme.  
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Resultatopgørelse og afrapportering 
Efter vedtagelse indsendes resultatkontrakten til KL og Erhvervsstyrelsen.  

Status på resultatopfyldelse skal afrapporteres til KKR Midtjylland årligt, eller når 

KKR Midtjylland i øvrigt anmoder om det. Den endelige resultatopfyldelse 

afrapporteres, når denne kan opgøres efter årets afslutning. 

Erhvervshusene skal årligt afrapportere til KL og Erhvervsstyrelsen om 

resultatopfyldelse med udgangspunkt i de indgåede resultatkontrakter, jf. Aftale om 

rammerne for erhvervshuse 2021-2023. 

Direktøren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på resultatkontrakten. 
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Særlige indsatsområder 
1. Samarbejde mellem erhvervshus og kommuner 

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem den lokale erhvervsservice og 

Erhvervshus Midtjylland skal sikre, at virksomhederne møder et 

sammenhængende erhvervsfremmesystem, herunder en optimal anvendelse af 

mulighederne i Virksomhedsguiden.dk.  

 

Virksomhederne skal møde et ensartet højt kompetenceniveau på alle 

Erhvervshus Midtjyllands lokaliteter, dvs. både i hovedkontoret i Aarhus og i 

filialerne i Herning og Horsens. Det indebærer, at Erhvervshus Midtjyllands ydelser 

skal være tilgængelige via filialerne, og at virksomhederne også ved kontakt med 

filialerne oplever let adgang til vejledning af høj kvalitet og til det 

sammenhængende erhvervsfremmesystem. 

 

Den lokale erhvervsfremmeindsats i de 19 kommuner i Midtjylland omfatter 

vejledning af grundlæggende karakter (indledende afklaring), mens Erhvervshus 

Midtjylland tilbyder specialiseret vejledning til alle virksomheder. Parterne kan 

afholde fælles lokale arrangementer, som adresserer aktuelle emner af interesse 

for virksomhederne. Parterne har i 2019 udarbejdet et sæt af principper for god 

erhvervsservice samt givet disse et eftersyn i 2020. Heri er det vejledende 

beskrevet, hvorledes den overordnede arbejdsdeling/snitfladerne er mellem de 

forskellige dele af erhvervsservice-indsatsen. 

 

Et aktivt samspil både strategisk og operationelt mellem mulighederne i 

Virksomhedsguiden.dk samt den lokale indsats i de 19 kommuner og Erhvervshus 

Midtjylland er en forudsætning for sammentænkning af initiativer og udnyttelse af 

viden og synergier mellem indsatserne. Samtidig er det vigtigt, at den lokale 

erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland ledelsesmæssigt løbende afklarer 

eventuelle gråzoner i forhold til hvem, der tager sig af hvilke tilbud til 

virksomhederne.  

 

For at sikre et godt samarbejde med løbende forventningsafstemning, så skal 

Erhvervshus Midtjylland 3-4 gange om året invitere den lokale erhvervsservice 

(herunder kommunale erhvervsmedarbejdere) til dialogmøder med fokus på 

relevante initiativer og løbende udvikling og opfølgning iht. den midtjyske 

erhvervsfremmestrategi.  

 

Det er et konkret krav, at den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland 

samarbejder om CRM-systemet, og at man begge steder som minimum kan se, 

hvilke virksomheder parterne har besøgt.  

 

Kommuner, som måtte ønske det, har mulighed for at indgå en nærmere aftale 

med Erhvervshus Midtjylland om prioriteringen af lokale mål og indsatser inden for 

rammerne af nærværende resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus 

Midtjylland – f.eks. en målrettet lokal indsats i forhold til styrkepositioner, 

vækstdrivere, betydende erhvervssektorer mv. 
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Erhvervshus Midtjylland er endvidere forpligtet til at samarbejde med alle relevante 

parter inden for erhvervshusets knudepunktsfunktion, som har tilbud til midtjyske 

iværksættere og virksomheder, og som der kan henvises til. Dvs. statslige aktører, 

videninstitutioner, rådgivere, klyngeorganisationer m.fl. 

 

2. Erhvervshusets opsøgende indsats 

Det er Erhvervshus Midtjyllands opgave at anspore og inspirere virksomhederne til 

at udvikle sig. Derfor skal Erhvervshus Midtjylland markedsføre sine ydelser over 

for de forskellige målgrupper af virksomheder med henblik på, at virksomhederne 

får kendskab til erhvervshusets tilbud. Erhvervshus Midtjyllands markedsføring 

fastlægges inden for rammerne af en kommunikationsstrategi med tilhørende 

markedsføringsplaner, som løbende opdateres ift. de aktuelle behov. 

Kommunikationsstrategien fastlægges i Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse, og 

relevante fælles markedsføringsmaterialer gøres tilgængelige for den lokale 

erhvervsservice og kommunerne via en sharepoint-platform. 

Erhvervshus Midtjylland skal være opsøgende overfor virksomhederne. Dette kan 

ske gennem direkte kontakt overfor den enkelte virksomhed, som måtte have 

behov, såvel erkendte som uerkendte, målrettede tiltag/kampagner (bl. a. med 

baggrund i fornøden big data-anvendelse) samt i øvrigt ved at være synlig, hvor 

virksomhederne er og i samspil med den lokale erhvervsservices opsøgende 

indsats i form af sambesøg mv.  

Virksomhedskontakten koordineres mellem den lokale erhvervsservice og 

erhvervshuset med afsæt i det fælles CRM-system samt i øvrigt tæt og løbende 

dialog. Aktører fra beskæftigelses- og uddannelsessystemerne med 

virksomhedskontakt skal der være kontakt med i overensstemmelse med 

virksomhedernes behov, eks. i regi af Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi samt 

øvrige fælles initiativer. 

3. Grøn og cirkulær omstilling 

KKR Midtjylland har i 2021 udarbejdet en klimahandlingsplan med fem spor, 

herunder et spor om Grøn vækst med fokus på at understøtte virksomhedernes og 

erhvervslivets grønne omstilling. 

Erhvervshus Midtjylland skal som del af et sammenhængende erhvervsfremme-

system understøtte den grønne omstilling og KKR Midtjyllands klimahandlingsplan 

gennem uvildig vejledning om bl.a. grøn forretningsudvikling, energieffektivisering, 

ressourceanvendelse, værdikæder, ny regulering, og hvordan digitale teknologier 

og data kan bidrage til virksomhedernes grønne omstilling.  

Erhvervshus Midtjylland skal sikre, at virksomhedsprogrammet og 

iværksætterindsatsen under REACT-EU sammen med Erhvervshusets øvrige 

tilbud bidrager til den grønne omstilling. 

Erhvervshus Midtjylland skal dermed gøre den grønne omstilling og cirkulære 

økonomi konkret og vedkommende for virksomhederne og hjælpe dem med at få 

adgang til de værktøjer, som virksomhederne kan bruge for at tage næste skridt i 

en grøn retning. Det kræver, at Erhvervshus Midtjylland opbygger viden og erfaring 

om grøn omstilling og cirkulær økonomi, herunder i forhold til udvikling af produkter 

og processer. Erhvervshus Midtjylland kan som led i indsatsen indgå i dialog med 

kommunernes medarbejdere på miljø-, forsynings- og affaldsområdet samt 

forsynings- og spildevandsselskaber. 
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4. Digitalisering 

Erhvervshus Midtjylland skal gennem indsigt i virksomhedernes daglige drift og 

vilkår samt viden og ekspertise i digitale teknologier og automatisering, hjælpe og 

anspore virksomhederne i deres digitale udvikling. Det kan fx være ved at fremme 

virksomhedernes anvendelse af data og digitale teknologier, der giver fleksibilitet 

og styrker virksomhedernes produktion, administration og salg etc. Vejledning om 

digitalisering skal gå hånd i hånd med digital sikkerhed og ansvarlig håndtering af 

data. 

Erhvervshus Midtjylland skal sikre, at virksomhedsprogrammet under REACT-EU 

sammen med Erhvervshusets øvrige tilbud bidrager til at fremme digitaliseringen af 

det midtjyske erhvevsliv. 

 

5. Opfølgning på anbefalinger fra Vækstteam Midtjylland 

Vækstteam Midtjylland afleverede i maj 2021 sine anbefalinger til regeringen med 

fokus på 1) anbefalinger til udvikling af et midtjysk erhvervsfyrtårn inden for 

fremtidens innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger og 2) 

anbefalinger til genstart af det midtjyske erhvervsliv. 

Erhvervshus Midtjylland skal understøtte og bidrage til opfølgningen på 

anbefalingerne, i det omfang indsatserne ligger i naturlig forlængelse af 

Erhvervshusets opgaver.  

I forhold til udviklingen af et midtjyske erhvervsfyrtårn er det naturligt at 

Erhvervshusets, som led i sin specialiserede vejledning har fokus på, hvordan den 

brede gruppe af SMVer får gavn af og involveres i udviklingen af  den samlede 

vision om et midtjyske erhvervsfyrtårn indenfor vandteknologi 

I forhold til opfølgningen på anbefalinger til genstart af det midtjyske erhvervsliv 

kan Erhvervshuset naturligt have fokus på at fremme SMV’ernes digitale omstilling 

jf. pkt 4 ovenfor. 

 

6. Medarbejdernes kompetencer og bestyrelsens ansvar 

Erhvervshus Midtjyllands medarbejderstab skal have kompetencer, som matcher 

virksomhedernes behov for specialiseret erhvervsservice. Dette sker ved 

rekruttering af medarbejdere med relevante kompetencer og erfaring samt adgang 

til fornøden efteruddannelse. Efteruddannelsen kan bl. a. tilvejebringes via Midtjysk 

Erhvervsudviklings Akademi.  

Erhvervshus Midtjyllands medarbejdere forventes at have de fornødne 

kompetencer ift. at kunne honorere virksomhedernes behov for specialiseret 

erhvervsservice. 

Bestyrelsen skal varetage erhvervshusets interesser. De vil således ikke handle 

under mandat eller instruktion fra de indstillings- og udpegningsberettigede 

organisationer. Det skal blandt andet sikre, at medlemmerne ikke instrueres i at 

varetage særinteresser, men at den samlede bestyrelse kan finde fælles løsninger 

for Erhvervshus Midtjylland og dets opland 



21. 09. 2021  

8 
 

Økonomi 

De 19 midtjyske kommuner finansierer Erhvervshus Midtjyllands basisbevilling på 

39,010 mio. kr. i 2022. 

Beløbet faktureres kommunerne efter følgende fordelingsnøgle1: 

Kommune 1.000 kr. 

Favrskov 1.417 

Hedensted 1.370 

Herning 2.613 

Holstebro 1.718 

Horsens 2.701 

Ikast-Brande 1.215 

Lemvig 574 

Norddjurs 1.082 

Odder    673 

Randers 2.876 

Ringkøbing-Skjern 1.645 

Samsø 108 

Silkeborg 2.796 

Skanderborg 1.856 

Skive 1.330 

Struer 609 

Syddjurs 1.264 

Viborg 2.831 

Aarhus 10.331 

Midtjylland i alt 39.010 

 
 

1 Fordeling efter modtaget opgørelse fra KL. 
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Ikrafttræden 

Samarbejdsaftalen træder i kraft d. 1. januar 2022. 

 

 

For KKR Midtjylland   For Erhvervshus 

Midtjylland  

 

 

d.      /    d.      / 

 

 

__________________________ ______________________________ 

Torben Hansen   Søren Olesen 

Formand for KKR Midtjylland Formand for 

Erhvervshus Midtjylland  
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Bilag 

Opsummering af mål for Erhvervshus 

Midtjylland 
 

Nationalt fastsatte mål 
De nationale mål for erhvervshusene er ens for alle seks 
erhvervshuse og fastsat i rammeaftalen 2021 – 2023 mellem KL og 
Erhvervsministeriet. 
 

1. Virksomhedernes kendskab til erhvervshusene  
 

2. Bred geografisk spredning 
 

3. Kvalitet, kompetencer og virksomhedernes tilfredshed  
 

4. Erhvervshusenes knudepunktsfunktion 
 

5. Grøn omstilling og cirkulær økonomi 
 

6. Effekt i virksomhederne 
 

7. Digitalisering og nye teknologier 
 

Lokale mål  
De lokale mål aftales mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus 
Midtjylland. 

 

8.  Geografisk spredning, omfang og opsøgende indsats 
  

9.   

  



21. 09. 2021  

11 
 

Nationalt fastsatte mål 

Mål 1 – Virksomhedernes kendskab til erhvervshusene 
 

Erhvervshusene skal kunne betjene alle virksomheder med behov for specialiseret 

vejledning. For at virksomhederne kan få gavn af erhvervshusene kræver det, at 

de kender erhvervshusene og deres ydelser.  

For at erhvervshusene kan løfte den opgave, kræver det et bredt kendskab til 

erhvervshusene hos dansk erhvervsliv. I september 2020 blev der gennemført en 

måling af virksomhedernes kendskab til erhvervshusene, som viste en 

kendskabsgrad på 33 pct. på landsplan. 

 

Mål Virksomhedernes kendskab til hvert erhvervshus skal i 
efteråret 2022 være steget med 5 procentpoint 
sammenlignet med kendskabet i efteråret 20212. For 
Erhvervshus Midtjylland skal virksomhedernes kendskab til 
erhvervshuset i efteråret 2022 være 45 pct. 
 
I 2023 skal kendskabsgraden for hvert erhvervshus være 
mindst 50 pct.  
 
Mindst 50 pct. af de vejledte virksomheder skal være nye i 
forhold til de virksomheder, der modtog vejledning fra 
erhvervshuset året før.  

Metode Kendskabsmål opgøres af Erhvervsstyrelsen, der i tredje 
kvartal 2023 udsender en spørgeskemaundersøgelse til et 
repræsentativt udsnit af danske virksomheder. I 
undersøgelsen vil virksomhederne i Erhvervshus 
Midtjyllands geografi blive spurgt, om de har hørt om 
Erhvervshus Midtjylland. 
 
Andelen af virksomheder der svarer bekræftende på det 
spørgsmål, vil derved være Erhvervshusets 
kendskabsgrad.  
 
Målet om andelen af nye vejledte virksomheder opgøres på 
baggrund af registreringerne i Erhvervshus Midtjyllands 
CRM-system af, hvorvidt erhvervshuset har vejledt 
virksomheden året forinden. 

Afrapportering Erhvervsstyrelsen afrapporterer til erhvervshusene og KL 
vedr. virksomhedernes kendskab i efteråret 2023. 
 
Erhvervsstyrelsen afrapporterer årligt til KL og 
erhvervshusene vedr. andelen af nye vejledte 
virksomheder i forhold til året før. 
 
Erhvervshus Midtjylland afrapporterer på den baggrund til 
KKR Midtjylland. 

 

2 Ved kendskabsmålingen i september 2020 er kendskabsgraden på landsplan 33 pct., og 

for de enkelte erhvervshuse: Nordjylland 40 pct., Midtjylland 36 pct., Sjælland 34 pct., Fyn 

33 pct., Sydjylland 32 pct. og Hovedstaden 26 pct. 
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Mål 2 – Bred geografisk spredning 
 

For at understøtte erhvervsudviklingen i hele Danmark og virksomhedernes brug af 

erhvervshusene i både land og by, er det vigtigt, at virksomheder i 

landdistriktskommuner såvel som bykommuner kender til og gør brug af 

erhvervshusenes ydelser.  

Mål Der skal sikres en geografisk spredning blandt de 
virksomheder det enkelte erhvervshus hjælper, så hele det 
kommunale opland afspejles.   
 

Metode Målet fastsættes nærmere under de lokale mål. 
 

Afrapportering Afrapportering fra Erhvervshus Midtjylland til KKR 
Midtjylland, KL og Erhvervsstyrelsen sker en gang årligt. 
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Mål 3 – Kvalitet, kompetencer og virksomhedernes tilfredshed 
 

Virksomhederne skal opleve en høj kvalitet i vejledningen og kompetente 

medarbejdere, så erhvervshusene opbygger et godt omdømme.  

På den baggrund er der i rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for 

2020-2023 aftalt et mål om, at mindst 80 procent af de vejledte virksomheder, der 

har modtaget vejledning og som er sendt til brugerevaluering, angiver at de er 

meget tilfredse med erhvervshusmedarbejderens kompetencer. Målet er uddybet i 

tabellen nedenfor. 

Mål Mindst 80 pct. af de vejledte virksomheder angiver i 
brugerevalueringen, at de er ”Meget tilfredse” med 
erhvervshusmedarbejdernes faglige kompetencer. Målet 
skal være opfyldt for hvert af erhvervshusenes drifts- og 
vækstsegmenter. 
 
Målet er en Net Promotor Score på min. 70  

Metode Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de 
virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning i 
2021 samt er tilmeldt brugerevaluering, bedes vurdere 
hvorvidt virksomheden er tilfreds med 
erhvervshusmedarbejderens faglige kompetencer. 
 
Målet opgøres på baggrund af data i 
brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet ”Hvor tilfreds 
er du med erhvervshusmedarbejderens faglige 
kompetencer” besvares med ”Meget tilfreds”, ”Tilfreds”, 
”Hverken/eller”, ”Utilfreds”, ”Meget Utilfreds” eller ”Ved 
ikke”.  

Afrapportering Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og erhvervshusene 
en gang årligt. Erhvervshus Midtjylland afrapporterer årligt 
til KKR Midtjylland. 
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Mål 4 – Erhvervshusenes knudepunktsfunktion 
 

Erhvervshusene fungerer som indgang og knudepunkt i det samlede 
erhvervsfremmesystem, og skal kunne henvise de vejledte virksomheder, som har 
brug for yderligere sparring og rådgivning til relevante private rådgivere og andre 
aktører og ydelser i det offentlige erhvervsfremme- eller innovationssystem. På den 
baggrund fastsættes følgende målepunkt: 

Mål I 2022 angiver mindst 48 pct. af de henviste virksomheder, 
at de har benyttet den eksterne rådgivning eller vejledning 
efter henvisning fra erhvervshuset. I 2023 er niveauet 50 
pct. 
 
Erhvervshuset tilbyder alle 19 kommuner at afholde et 
oplæg om Erhvervshuset i forbindelse med et møde i 
Kommunalbestyrelsen, relevante politiske udvalg og/eller 
lokale erhvervsfora. 
 
Erhvervshuset viderefører tilbuddene i regi af Midtjysk 
Erhvervsudviklings Akademi. 

Metode Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de 
virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning i 
2021 samt er tilmeldt brugerevaluering, bedes vurdere 
hvorvidt virksomheden har benyttet sig af den henvisning til 
eksterne rådgivning de fik henvist af Erhvervshus 
Midtjylland. 
 
Virksomhederne tæller med, hvis de angiver at de har 
modtaget henvisning til ekstern rådgivning eller vejledning 
af erhvervshuset. Virksomheder tælles med i andelen hvis 
de har benyttet eller forventer at benytte henvisningen 
indenfor det næste halve år. Virksomheder der ikke ved om 
de har benyttet henvisningen, udgår af beregningen. 
 

Afrapportering Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og erhvervshusene 
en gang årligt. Erhvervshus Midtjylland afrapporterer årligt 
til KKR Midtjylland. 
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Mål 5 – Grøn omstilling og cirkulær økonomi 
Grøn omstilling og cirkulær økonomi kan både styrke virksomhedernes 

konkurrenceevne og bidrage til de danske målsætninger på klimaområdet.  

Erhvervshusenes skal understøtte og konkretisere grøn omstilling og cirkulær 

økonomi for virksomhedernes herunder forretningsmuligheder i forbindelse 

hermed. På den baggrund fastsættes følgende målepunkter:  

Mål Baseret på erhvervshusenes eksisterende værktøjer og 
aktiviteter inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi, 
skal erhvervshusene i 2021 udvikle og implementere et 
fælles dialogværktøj, der kan understøtte en ensartet og 
kvalificeret vejledning af virksomheder om grøn omstilling 
og cirkulær økonomi. Udviklingen af værktøjet skal 
koordineres med Erhvervsstyrelsen og KL med henblik på 
at kunne danne grundlag for et grønt, digitalt 
selvhjælpsværktøj, der vil kunne finde bred anvendelse på 
Virksomhedsguiden. 
 
I 2021 skal virksomhedernes kendskab til erhvervshusenes 
ydelser inden for bæredygtighed, grøn omstilling og 
cirkulær økonomi være steget med 5 procentpoint for hvert 
erhvervshus i forhold til kendskabsmålingen i september 
2020, og i 2023 med yderligere 5 procentpoint3. For 
Erhvervshus Midtjylland skal virksomhedernes kendskab til 
erhvervshuset i efteråret 2022 være 65pct. 
 
I 2022 og 2023 vurderer 70 pct. af de virksomheder der har 
modtaget vejledning inden for bære- 
dygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi, at 
vejledningen ”I høj grad” forventes at have  
en positiv effekt for virksomheden. 

Metode Målet vedr. udvikling af det fælles dialogværktøj opgøres af 
KL og Erhvervsstyrelsen efter dialog med erhvervshusene. 
 
Målet vedr. kendskab til erhvervshusets ydelser inden for 
bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi, 
opgøres af Erhvervsstyrelsen, der i tredje kvartal 2022 
udsender en spørgeskemaundersøgelse til et 
repræsentativt udsnit af danske virksomheder. I 
undersøgelsen vil virksomhederne i Erhvervshus 
Midtjyllands geografi blive spurgt, om de har hørt om 
Erhvervshus Midtjylland. 
 
Såfremt en virksomhed har hørt om Erhvervshus 
Midtjylland, vil de blive spurgt ind til hvilke tilbud de mener 
Erhvervshus Midtjylland tilbyder. Andelen der under dette 
spørgsmål angiver at de tror erhvervshuset tilbyder ydelser 
inden for at arbejde mere med bæredygtighed, grøn 
omstilling og cirkulær økonomi, anvendes som mål. 

 

3 Ved kendskabsmålingen i september 2020 er kendskabsgraden til erhvervshusenes ydelser inden for 

bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi for virksomheder der kender erhvervshusene på 

landsplan 61 pct., og for de enkelte erhvervshuse: Sydjylland 68 pct. Nordjylland 64 pct., Hovedstaden 60 

pct., Midtjylland 60 pct., Fyn 59 pct., Sjælland 53 pct. 



21. 09. 2021  

16 
 

Virksomheder der ikke kender erhvervshuset, indgår ikke i 
beregningen. 

Afrapportering Erhvervshus Midtjylland afrapporterer vedr. udviklingen af 
fælles dialogværktøj til KKR Midtjylland på baggrund af 
dialogen mellem KL, Erhvervsstyrelsen og erhvervshusene 
om målopfyldelse. 
 
Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og erhvervshusene 
om kendskabet i 2021 og 2023. Erhvervshus Midtjylland 
afrapporterer på den baggrund til KKR Midtjylland. 
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Mål 6 – Effekt i virksomhederne 
 

Erhvervshusenes formål er at styrke erhvervsudviklingen i hele Danmark, herunder 

bl.a. at forbedre virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. På den 

baggrund fastsættes følgende målepunkter: 

Mål I 2022 vurderer 70 pct. af de virksomheder, der har 
modtaget hjælp i erhvervshusene at vejledningen ”I høj 
grad” forventes at have en positiv effekt for virksomheden. 
 
For virksomheder i erhvervshusenes vækstsegment skal 
der to år efter endt vejledning, kunne måles en mervækst 
på mindst 10 procentpoint i omsætning og mindst 5 
procentpoint i beskæftigelse i forhold til en kontrolgruppe af 
sammenlignelige virksomheder.   
 
Virksomheder i erhvervshusenes driftssegment har to år 
efter endt vejledning en øget produktivitet sammenlignet 
med en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder. I 
beregningen måles væksten i virksomhedernes omsætning 
per årsværk.   
 

Metode Målet omkring forventet positiv effekt opgøres af 
Erhvervsstyrelsen ved, at de virksomheder, der har 
modtaget vejledning i 2021 samt er tilmeldt 
brugerevaluering, bedes vurdere hvorvidt vejledningen i høj 
grad forventes at have en positiv effekt for virksomheden. 
 
Målet opgøres på baggrund af data i 
brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet ”I hvor høj 
grad vurderer du at vejledning vil have en positiv effekt for 
virksomheden” kan besvares med ”I høj grad”, ”I nogen 
grad”, ”I lav grad”, ”Slet ikke” eller ”Ved ikke”. . 
 

Afrapportering Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og erhvervshusene 
en gang årligt. Erhvervshus Midtjylland afrapporterer årligt 
til KKR Midtjylland. 
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Mål 7 – Digitalisering og nye teknologier 

  
For mange virksomheder kan styrket digitalisering og brug af nye teknologier være 

et vigtigt element i forhold til at udvikle eller gentænke virksomhedens drift og 

forretningsudvikling med henblik på at øge produktiviteten og styrke 

konkurrenceevnen. På den baggrund fastsættes følgende målepunkt: 

Mål I 2022 vurderer 70 pct. af de virksomheder der har 
modtaget vejledning indenfor digitalisering og brug af nye 
teknologier, at vejledningen ”I høj grad” forventes at have 
en positiv effekt for virksomheden. 
 

Metode Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de 
virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning i 
2021, er tilmeldt brugerevaluering samt angiver at de har 
modtaget vejledning indenfor digitalisering og 
automatisering, giver udtryk for, at erhvervshusets 
vejledning i høj grad forventes at have en positiv effekt for 
virksomheden. 
 
Målet opgøres på baggrund af data i 
brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet ”i hvor høj 
grad forventer du at erhvervshusets vejledning vil have en 
positiv effekt for virksomheden” kan besvares med ”i høj 
grad”, ”i nogen grad”, ”i lav grad”, ”slet ikke” eller ”ved ikke”. 
Kun virksomheder, der har svaret, at de har modtaget 
vejledning indenfor digitalisering og automatisering 
medtages i opgørelsen. 
 

Afrapportering Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og erhvervshusene 
en gang årligt. Erhvervshus Midtjylland afrapporterer årligt 
til KKR Midtjylland. 
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Lokalt mål aftalt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus 

Midtjylland 

Mål 8 – Geografisk spredning, omfang og opsøgende indsats 

 

Erhvervshus Midtjyllands ydelser og tilbud skal være synlige i hele Midtjylland og 

henvende sig til både drifts- og vækstorienterede virksomheder. Samtidig skal 

Erhvervshus Midtjylland medvirke til en så sømløs overgang til andre aktører som 

mulig, når virksomhederne har behov for henvisning til andre aktører. 

 

Mål Med henblik på at sikre en geografisk spredning mellem 

land og by (jf. bilag 1 til Aftale om rammerne for 

Erhvervshuse 2021-2023) og samtidig sikre fleksibilitet til at 

imødekomme forskellige i virksomhedernes efterspørgsel, 

skal  erhvervshusets vejledningsaktivitet  afspejle den 

indbyggermæssige fordeling i de enkelte kommuner +/- 

10% samt dække behovet for specialiseret erhvervsservice 

hos hhv. vækst- og driftsorienterede virksomheder. 

Målet er 5.000 iværksættere og virksomheder i 2022 gør 

brug af enten individuel vejledning eller deltagelse i et 

kollektivt tilbud, heraf er min. 600 vækstforløb. Det 

forventes, at der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem 

antallet af individuelt vejledte og deltagere i kollektive 

tilbud. Det er et mål, at 80% af individuelt vejledte henvises 

til andre aktører/tilbud. 

Erhvervshus Midtjylland skal være synlig og opsøgende 

overfor iværksættere og virksomheder, herunder i samspil 

med lokal erhvervsservice og andre relevante aktører. 

Metode Målet opgøres af Erhvervshus Midtjylland ved 

afrapportering af de specialiserede vejledninger og 

deltagere i kollektive aktiviteter i 2022 fordelt på målgruppe 

og kommune samt opgørelse over henvisningsprocent. 

Afrapportering Afrapportering fra Erhvervshus Midtjylland til KKR 

Midtjylland, KL og Erhvervsstyrelsen sker en gang årligt. 

  



Alliancen om den nære psykiatri                                                              Status 16.09.21
 

Initiativ Status 
Fælles forpligtende 
forløb og handleplan 
 
Randers-, Midt-, 
Horsens- og 
Aarhusklyngen  
 

Laboratorium og afrapportering færdig. Initiativet afprøves i Syddjurs 
Kommune.  

Den gode overgang 
mellem folkeskole og 
ungdomsuddannelse 
 
Randersklyngen 
 

Laboratorium og afrapportering færdig. Initiativet afprøves i Randers-klyngen.  

Oplysning om social 
(mis)forståelse: "Jeg er 
helt normal" 
 
Aarhus Kommune 
 

Undervisningsmateriale mv. er udarbejdet og forventes publiceret i efteråret 
2021.  

Fremskudt funktion i 
Børne- og ungdoms-
psykiatrien (satspulje) 
 
RM og 14 kommuner 
 

Satspuljeprojekt forventes afsluttet ultimo 2021.  

Randers-klyngens arbejde med lab. 14 og lab.15 er afsluttet. Der er leveret en 
afrapportering på arbejdet.  
 

Èn borger – ét fælles 
forløb 
 
Aarhus- (Morfeus) og 
Randersklyngen (Lab. 14 
samt Lab. 15) Aarhus Kommune og AUC er ved at udvikle et koncept, der skal favne en større 

målgruppe ift. at få borgere med psykiatriske problemstillinger i beskæftigelse. 
Pilotprojekt igangsat ultimo 2020. Forankret i Aarhus-klyngen.  

Fælles 
sundhedsvisitationer 

Samarbejdsaftale under implementering. Forventet opfølgning i 1. kvartal 2022.  
 
Midtklyngen: Under udvikling og afprøvning.  
 

Initiativer for de mest 
udsatte borgere 
 
Midt- og Vestklyngen 
 

Vestklyngen: Initiativet er afprøvet, og der er udarbejdet en evaluering, hvor 
spredning anbefales.   
 

Udgående ambulante 
teams 
 
Tværgående gruppe 
 

Samarbejdsaftale under implementering. Forventet opfølgning i 1. kvartal 2022. 

IT og kommunikation på 
tværs 
 
Tværgående gruppe 
 

Afrapportering med anbefalinger færdiggjort. Nationale tekniske tiltag og 
konsekvenser heraf er ved at blive afdækket. 

Forebyggelse og 
behandling af selvskade 
 
Tværgående gruppe 

Afrapportering færdiggjort. 
Løsningselementer afprøves i 3 klynger med opstart efter sommerferieperioden 
2021. Afprøvningsperiode: 2021-2023. 
Fælles evaluering under afklaring. 
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