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3.4 Orientering om politisk temadag og rammeaftalen 2018



 

 

 

 

 

 

 

POLITISK TEMADAG  
- VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE  
 

28. april 2017 kl. 11.30-15.00 

Musikkens Hus, Aalborg  

Rammeaftalen 2018 
Hvad skal vi samarbejde 
om på det specialiserede 
socialområde i Nordjyl-

land? 
 



 

 

 
 

 
 
 

 

Den 28. april 2017 vil centrale lokalpolitikere sætte retningen 
for det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne og 
regionen i Nordjylland. Du er hermed inviteret! 
 
Sammen skal vi sætte mål, retning og visioner på det fælles 
samarbejde for området. Så kom og deltag i den politiske debat 
og sæt fokus på dine politiske visioner i samspil med dine politi-
ske kollegaer. 
 
Dagen er målrettet udvalgspolitikere samt udvalgte embeds-
mænd.  
 
Vi glæder os til, at kunne byde dig velkommen til en dag fyldt 
med politiske drøftelser og store visioner for det fælles sociale 
område. 
 
Vel mødt! 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Mogens Gade, Formand for KKR Nordjylland  
KKR NORDJYLLAND 

 

 

Den politiske temadags udbytte 
 

 En politisk vision for det specialiserede 

socialområde 

 Politiske visioner for samarbejdet om 

udvalgte fokusområder 

 En tydelig retning for udvikling af det 

fælleskommunale samarbejde 

 

Kom og sæt den politiske retning for det specialiserede socialområde i Nordjylland 
  
 

Ny vision for  
samarbejdet på 
tværs af kommune-
grænserne 



 

 

Hvad skal visionen være for det nordjyske socialområde? 
 
Byrådene i Nordjylland og Regionsrådet har besluttet, at der skal for-
mes en vision for, hvor og hvordan det giver mening at samarbejde 
på det specialiserede social- og undervisningsområde. Ønsket er at 
løfte vores gode nordjyske samarbejde til et endnu højere niveau 
ved at gøre det tværkommunale samarbejde mindre bureaukra-
tisk, mere fagligt og mere politisk involverende. 
 
Samarbejdet om det specialiserede socialområde i Nordjylland 
formaliseres i Rammeaftalen for det specialiserede socialområde. 
Her udpeges fokusområder, hvor man på tværs af kommunerne 
ønsker at samarbejde med henblik på at løfte området til fordel 
for borgeren. Aftalen har dog i mange år været for kompleks og 
for teknisk. Dette ønsker de nordjyske byråd og Regionsrådet nu 
ændret – fokus for den nye aftale skal være på de fælles visioner 
for området og fagligheden, der skal underbygge dette. 
 
Derfor inviteres du og dine politiske kollegaer til at deltage i at ud-
pege visionerne for det nordjyske samarbejde på det specialise-
rede socialområde.  
 
Før den politiske temadag har der været holdt en workshop 
med brugerorganisationer og fagpersoner fra de nordjyske 
kommuner og regionen, hvor der blev sat spot på udfordrin-
gerne og mulighederne for samarbejdet på tværs af kommu-
nerne i Nordjylland og regionen. Resultaterne fra workshop-
pen danner udgangspunkt for denne temadag. 

 
Dermed skal workshoppen og den politiske temadag tilsammen 
sikre, at samarbejdet på tværs af kommunerne og regionen 
håndterer aktuelle problemstillinger, og sætter en fælles poli-
tisk retning på baggrund af de udfordringer, der opleves på 
tværs af kommuner, region og brugerorganisationer. 
 
I videoen nedenfor kan du høre mere om baggrunden og for-
ventningerne til den politiske temadag og det endelige resultat.  

 
 
  
  

https://vimeo.com/189298681


 

 

 

 PROGRAM 
11.30 Åbning af dagen v. KKR Formand Mogens Gade 

  Gruppedrøftelser – runde 1 

  - Politiske drøftelser: Vision for det specialiserede socialområde 

- Embedsmandsdrøftelser: Udfordringer ift. udvalgte fokusområder 

 

Gruppedrøftelser – runde 2 

 - Politiske drøftelser: Vision for udvalgte fokusområder 

- Embedsmandsdrøftelser: Mission for det specialiserede socialområde 

   

15.00 Tak for i dag 

 

Udvalgte fokusområder 
 I løbet af dagen vil der bl.a. blive 
drøftet: 

 Borgerens egenmestring 

 Fokus på beskæftigelse 

 Samarbejde mellem behandlings- 

psykiatrien og kommunerne 

 Nye samarbejdsformer 



 

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
Tid og sted: Fredag d. 28. april 2017, kl. 11.30 – 15.00 
   Musikkens Hus, Aalborg 
   Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg 
 
Tilmeldingsfrist: 17. april 2017 
 
 
Praktiske oplysninger: 
Afbud:  Ved afbud, bedes du kontakte:  

rammeaftalesekretariat@aalborg.dk 
2520 1574/2520 1575 
 

Parkering: Der er reserveret p-pladser i parkeringshuset ved 
Musikkens Hus. Informationer herom udsendes 
til deltagerne inden arrangementet 

     
Arrangør:  Arrangementet afholdes i regi af KKR Nordjylland 

og planlægges af Sekretariatet for Rammeaftaler. 
Sekretariatets formål er at understøtte udvikling 
og sikre et godt fælleskommunalt samarbejde på 
det specialiserede social- og undervisningsom-
råde. 

  
   Se mere på www.rammeaftalernord.dk 

 
  
  
 

 
 

 

 

 

  

 TILMELDING 
 

Du tilmelder dig dagen her: Link til tilmelding 
 

I forbindelse med tilmeldingen skal du vælge, hvilke fo-

kusområder, du vil drøfte på dagen. Du kan læse mere 

om fokusområderne på de følgende sider. 

 

Deltagere:  

 Politikere fra udvalg der behandler Rammeaftalen 

 DAS medlemmer og udvalgte chefer fra kommu-

nerne og regionen (max tre administrative delta-

gere pr. organisation) 

mailto:rammeaftalesekretariat@aalborg.dk
http://www.rammeaftalernord.dk/workshop-om-rammeaftalen-den-6-februar-2017.aspx
https://docs.google.com/forms/d/1bNAyJ_z5_Ps-2dwOvayFR5_cBUrL6cnYPk8uZtWUjE0/edit


 

 

VISION FOR SAMARBEJDET PÅ DET  
SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE 
 
I Nordjylland er der en lang tradition for at arbejde sammen på tværs af kommunegrænserne – uanset om det er med 
andre kommuner eller med regionen.  
 
Gennem samarbejde er der bl.a. mulighed for at udnytte ressourcer bedre, lære af hinandens erfaringer, øge specialiseringen af visse tilbud 
samt opnå et bedre driftsgrundlag for små tilbud. Omvendt har kommunerne først og fremmest en forpligtelse overfor egne borgere. Med pres-
set økonomi og en stadig større opgaveportefølje på socialområdet, kan de forpligtelser der følger med samarbejdet være en udfordring. Så 
hvor hører samarbejdet og ressourceforbruget hertil ind i denne sammenhæng?  
 
For at styrke samarbejdet yderligere ønskes en fælles retning og vision for samarbejdet. Samarbejdet kan handle om vidensdeling, imple-
mentering af evidensbaserede metoder, oprettelse af nye tilbud, fælles udvikling af kompetencer eller sikre driftsgrundlaget til små mål-
grupper. Visionen kan med fordel tage udgangspunkt i de paradokser og udfordringer som der er i forhold til samarbejdet om det speciali-
serede socialområde. Med paradokser menes, at man nogen gange vil opnå flere ting som egentlig er modstridende, og dette kan drøftel-
serne om visionen for det specialiserede socialområde eksempelvis omhandle. 
 

PARADOKSER – Hvad vægter højest? 
 
Paradoks: Højt specialiserede tilbud OG Nærhed 
Borgerne skal have et højt specialiseret tilbud når der er behov her-
for, men der er få højt specialiserede tilbud i Nordjylland med stor 
geografisk spredning 

Det ønskes, at give borgeren et tilbud tæt på borgerens lokale 
miljø, da dette er det mindst indgribende og reducerer risikoen 
for social isolation. 

 

Paradoks: Samarbejde OG Kommunalt selvstyre 

Samarbejde mellem kommunerne &/ region kan give fordele som 
bedre ressourceudnyttelse, vidensdeling og en bredere tilbudsvifte  

Kommunerne har først og fremmest en forpligtelse overfor egne 
borgere og organisation samt en økonomi, der skal prioriteres  

Hvilken vision skal der 

være for det fælleskom-

munale samarbejde på 

det specialiserede social-

område? 

 

 OG 

 

OG 

 



 

 

 

 

FOKUSOMRÅDER 
 

 
Repræsentanter fra de nordjyske kommuner, brugerorganisationerne og Region Nordjyl-
land drøftede på en workshop i februar 2017, hvilke fælleskommunale udfordringer vi står 
overfor i Nordjylland. På baggrund af inputtene fra workshoppen har Den Administrative 
Styregruppe udpeget fire fokusområder, som kan blive en del af Rammeaftalen 2018 (jf. 
oversigt i højre side). 
 
På den politiske temadag vil der være en drøftelse af den overordnede vision for det speci-
aliserede socialområde, ligesom der vil være en drøftelse om visionerne for de udpegede 
fokusområder. 
 
Ved tilmelding af den politiske temadag bedes du tilmelde dig to af de fokusområder, du 
ønsker at sætte den politiske retning for. På dagen vil du komme til at drøfte et af fokus-
områderne. 
 
Du kan læse mere om de udpegede fokusområder på de efterfølgende sider.   

FOKUSOMRÅDER 
 

Borgerens egenmestring

Socialfagligt fokus på beskæftigelse

Samarbejde mellem kommunerne og 
behandlingspsykiatrien

Nye samarbejdsforme



 

 

BORGERENS EGENMESTRING 
 

 
 
 
 
Mestring af eget liv handler om, at indsatsen til borgeren skal bidrage til at skabe rammerne for, at borgeren i højere grad kan varetage egne 
værdier, ønsker og behov. Det giver livskvalitet og frihed. Der er perspektiver i, at borgeren ofte kan udvikle sig i en retning, der gør, at ved-
kommende kan blive mere selvhjulpen og i større og større grad kan klare sig med mindre hjælp fra kommunen. Borgerens rolle ændres fra 
den traditionelle rolle som modtager af en ydelse til en mere aktiv rolle som samarbejdspartner.  
 
Der har været arbejdet med mestring af eget liv i mange år, men der er perspektiver i at arbejde sammen herom på tværs af kommunegræn-
serne eksempelvis gennem fælles implementering af metoder, vidensdeling og fælles forståelse af målet for den enkelte borger. 

 

Signaler fra workshoppen: 

 Øget fokus på egenmestring ses ofte som en spareøvelse, og det er derfor vigtigt at målet for egenmestring skal være på, at øge 

borgerens frihed og livskvalitet. 

 Der kan være forskellige serviceniveauer på tværs af kommunens forvaltningsområder bl.a. fordi der kan være forskel på, hvor meget 

man tænker egenmestring i social-, sundheds- og arbejdsmarkedsforvaltningen. Det er relevant at sætte fokus på at skabe en fælles 

forståelse for opgaven både på tværs af de enkelte forvaltninger, kommunerne og regionen 

 Det er særligt vigtigt, at myndighed og udfører arbejder samme vej ift. øget egenmestring 

 Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på borgerne, og for nogle borgere er det ikke muligt at forbedre færdig-

hederne – der kan endda være tale om, at færdighederne kun kan vedligeholdes eller at de i nogle tilfælde endda afvikles. 
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 SOCIALFAGLIGT FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE 
 
 

 

De fleste borgere har et ønske om at have et meningsgivende arbejde – det gælder også udsatte borgere og borgere med et handicap. Et 

arbejde kan blandt andet være med til at styrke borgerens sociale relationer og øge borgerens evne til at mestre sit eget liv.  Beskæftigel-

sesindsatser målrettet udsatte borgere og borgere med handicaps går oftest på tværs af forvaltninger grundet behovet for tværfaglige 

kompetencer. De tværfaglige kompetencer peger endvidere på et behov for et tættere kommunalt samarbejde gennem vidensdeling, fæl-

les initiativer og muligheden for at tilbyde borgeren en bredere vifte af beskæftigelsestilbud. 

 

Signaler fra workshoppen: 

 Der skal sigtes efter at give borgeren et reelt meningsgivende job, og ikke blot nødvendigvis et standardiseret beskæftigelsestilbud  

 Beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i borgerens behov og udviklingspotentialer med mål om øget sociale relationer, øget 

kvalificering og øget egenmestring. 

 Indsatsen for udsatte borgere og borgere med handicaps kræver samarbejde på tværs af forvaltninger, på tværs af kommunegrænser 

og i samspil med private virksomheder. 

 Samarbejdet med virksomhederne kræver rådgivning og støtte til virksomhederne ligesom det kræver en indsats ift. at lokalisere de 

ønskede samarbejdspartnere. 

 Mange af de nordjyske kommuner efterspørger mere viden om samarbejdet med frivillige og virksomheder. 

 Der foreslås tværkommunale initiativer, fx nordjysk jobsøgningsbank for målgruppen, tværkommunalt jobcenter for borgere med 

handicaps, tværkommunale taskforce som kan hjælpe med kompetenceudvikling og tværorganisatorisk samarbejde 
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SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNERNE OG 
BEHANDLINGSPSYKIATRIEN 
 

 

Der er en markant stigning i antallet af personer (både børn, unge og voksne), der udredes i behandlingspsykiatrien og behandles for psyki-

ske problemstillinger (kilde: KL). Den øgede stigning kræver det bedst mulige samarbejde på tværs af sektorerne. Lige fra kommunikationen 

mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien ved indskrivning og udskrivning til en tættere dialog og samarbejde under og efter indlæg-

gelse. Og sidst men ikke mindst, så er der behov for forventningsafstemning ift. opgave- og ansvarsfordeling ifm. udskrivning af borgere. 

  

Signaler fra workshoppen: 

 Hurtigere behandling og mere ambulant behandling giver opgaveglidning fra behandlingspsykiatrien til socialområdet. Dette er kom-

munerne og tilbuddene ikke nødvendigvis gearet til, hverken fagligt eller økonomisk. 

 Der er særligt udfordringer ift. selvskadende unge, mennesker med dobbeltdiagnoser, udviklingshæmmede med psykiske diagnoser 

og akutte patienter. 

 Der er behov for et mere formaliseret aftalekompleks, særligt ifm. udskrivning og på opgave- og ansvarsfordelingen, så borgeren ikke 

opleves at blive tabt mellem to stole. 

 Der er et ønske om, at behandlingspsykiatrien kan have en forebyggende og opfølgende rolle, hvor de inddrages i det kommunale 

arbejde med borgeren, fx gennem akutteams. 

 Der er behov for øget samarbejde, fælles sprog og fælles forståelse af roller på tværs af sektorerne, hvilket inkluderer respekt for 

hinandens fagligheder. 

 Bedre samarbejde og bedre overdragelse kan bl.a. håndteres gennem etablering af forløbskoordinatorer og forpligtende netværk. 

 Fælles sprog og forståelse kan bl.a. gives ved vidensdeling, ERFA-grupper, fælles uddannelse, opkvalificering, temadage osv. 
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 NYE SAMARBEJDSFORMER 
 

 

 

Det klassiske samarbejde om en borger sker mellem en myndighedskommune og en matrikelbunden driftsherre. Men der kommer hele 

tiden nye målgrupper, nye metoder og borgeren har nye differentierede behov, hvilket giver et behov for nye samarbejdsformer og nye 

måder at møde borgeren på. Hvordan understøttes den løbende udvikling af tilbuddene og samarbejdet omkring dem? 

 

Signaler fra workshoppen: 

 Workshoppen illustrerede, at der er mange forslag til, hvordan kommunerne/regionen kan udvide formen for tilbuddene i den sam-

lede tilbudsvifte, fx: 

o Flere kommunale ejere til et tilbud, da det giver et større optagegrundlag og større incitament til at bruge tilbuddet. 

o Tværkommunale matrikelløse tilbud til mindre målgrupper, fx udgående teams eller konsulentbistand 

o Rejsende specialistteams, hvor et matrikelbundet tilbud med høj specialistviden kan rådgive øvrige kommuner 

 Fælles puljer, der kan være med til at udvikle de eksisterende tilbud eller skabe nye: 

o Fælles udviklingspulje. Udvikling af nye metoder eller tilbud, fx til nye målgrupper 

o Fælles forskningsmidler, fx samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om konkrete udfordringer  

o Innovationspulje til tilbud der evner at tænke nyt og anderledes 

 Større samarbejde mellem myndighed og driftsherre skal være med til at udvikle eksisterende tilbud og arbejdet med borgeren: 

o Styrket dialog mellem myndighed og driftsherre, bl.a. med henblik på tættere opfølgning fra myndigheders side for at sikre, 

at tilbuddene udbyder de efterspurgte ydelser og at målene for den enkelte borger bliver nået og løbende evalueres. 

o Der skal være mere formaliserede rammer, der understøtter en dialog, fx aftagerpanelet. 
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ERHVERVSSTYRELSEN  

Dahlerups Pakhus 

Langelinie  Allé 17 

2100 København Ø 

  

Tlf.         35 29 10 00 

Fax        35 29 10 01 

CVR-nr  10 15 08 17 

E-post erst@erst.dk 

www.erst.dk 

 

 

ERHVERVSMINISTERIET 

 

 

National aftale for Væksthusene i 2016 
Opgørelse af resultatma l 

 

 

Indledning 
Væksthusene er sparringspartner og indgang til viden og netværk for danske 

virksomheder, som arbejder ambitiøst med at udvikle deres forretning.  

 

I 2016 gennemførte regeringen en kortlægning af erhvervsfremme- og innova-

tionssystemet. Kortlægningen peger på, at Væksthusene bidrager som knude-

punkt i offentlig erhvervsservice og med succes samler den specialiserede ser-

vice, samt at Væksthusene nyder anerkendelse internationalt. 

 

Væksthusenes bidrag bliver hvert år vejet og vurderet i forhold til de resultat-

mål, som KL og regeringen er enige om. Resultaterne giver dels et øjebliksbil-

lede af det udsnit af erhvervslivet, som Væksthusene servicer, dels en pejling 

på, om indsatsen er kalibreret optimalt og om effekten indfinder sig.  

 

Mere om resultater af Væksthusenes indsats i 2016 i følgende afsnit : 

  

Sammenfatning ........................................................................................ 2 

Den samfundsøkonomiske værditilvækst (resultatmål 1) ........................ 4 

Vækstkortlægninger (resultatmål 2)......................................................... 5 

Henvisning til rådgivere og offentlige tilbud i 2016 (resultatmål 3) ....... 6 

Impact (resultatmål 4) .............................................................................. 7 

Væksthusenes Net Promotor Score for 2016 (resultatmål 5) ................... 8 

Udvikling i beskæftigelse, 2014-2016 (resultatmål 6) ............................. 9 

Udvikling i omsætning, 2014-2016 (resultatmål 7) ............................... 11 

Internationalisering, 2014-2016 (resultatmål 8) ..................................... 13 

Vækstlaget (resultatmål 9) ..................................................................... 14 

Samlet oversigt over målopfyldelsen i 2016 .......................................... 15 

Oversigter i absolutte tal ........................................................................ 16 

Beskrivende statistik vedr. virksomheder med vækstkortlægning og 

vækstplan i 2016 .................................................................................... 20 
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Sammenfatning 
I det følgende er volumen i indsatsen opgjort med afsæt i Væksthusenes regi-

streringer af deres kundekontakt i det skræddersyede CRM-system. Registre-

ringerne kobles med brugerevaluering, hvor en ekstern aktør beder virksomhe-

derne vurdere kvaliteten af den vækstkortlægning, de har modtaget, samt den 

oplevede effekt på virksomhedens drift. Den faktiske effekt i form af vækst i 

beskæftigelse, omsætning og eksport måles efter to år ud fra den betragtning, at 

det tager tid at implementere vækstplaner og tid for disse at slå igennem på 

virksomhedens nøgletal. Således sætter effektmålingen i dette notat fokus på de 

virksomheder, som var kunder i Væksthusene i 2014. 

   

Volumen 

Aktiviteten i Væksthusene har over årene fundet et stabilt niveau med bare små 

udsving i antallet af kunder og henvisninger til andre tilbud i erhvervsfremme- 

og innovationssystemet.   

 

Væksthusene har således i 2016 gennemført vækstkortlægninger i dialog med 

2.146 (+0,5%) virksomheder. Af disse er samlet 88,2 % (+1,5 % -point) henvist 

til videre rådgivning hos private rådgivere eller offentlige specialister. Flere 

end 3.181 (+0,3 %) virksomheder har derudover ladet sig inspirere ved særlige 

arrangementer i Væksthusene. 

 

Se mere om de virksomheder, der har benyttet Væksthusene i 2016. sidst i no-

tatet under den beskrivende statistik. 

 

Kvalitet 

Virksomheder anmodes om at evaluere vækstkortlægningens efter forløbet. Der 

er fortsat en meget tilfredsstillende feedback. 93 % (+1 % -point) mener at bru-

gen af Væksthuset i høj grad eller i middel grad har påvirket virksomhedens 

udvikling. 

 

Virksomhedernes villighed til at anbefale Væksthuset til andre virksomhedseje-

re eller andet netværk, den såkaldte Net Promotor Score, er uændret høj på 

73,1.  

 

Effekt 

Danmarks Statistik foretager registerbaseret effektvurdering.  På baggrund af et 

særligt værktøj undersøges gruppen af virksomheder vejledt i Væksthusene i 

forhold til en række parametre eller baggrundsvariable, som er signifikante for 

gruppens sammensætning, og som herefter reproduceres i kontrolgrupperne. 

Dermed opnår man kontrolgrupper, der ligner væksthuskunderne mest muligt. 

Typiske baggrundsvariable er: 

o Geografi (region)  

o Alder 

o Branche 

o Størrelse, målt på gennemsnitligt fuldtidsårsværk eller omsætning  

o Forudgående vækst  
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Opgørelserne brydes ned på iværksættere og etablerede virksomheder (hhv, 

under og over 4 år gamle, opgjort med afsæt i cvr-nr.). Undtagelsen herfra er 

eksporttabellen, hvor grundlaget er for spinkelt og giver anledning til uhen-

sigtsmæssige store, relative udsving. 

 

Generelt viser effektmålingerne, at Væksthusenes kunder realiserer en mer-

vækst i forhold til kontrolgrupperne på både beskæftigelse, omsætning og ek-

sport. Sammenligner man årets opgørelse med sidste års opgørelse, er afstan-

den til kontrolgruppen relativt set reduceret med 5,6 procentpoint for beskæfti-

gelsen og små 0,6 procentpoint for omsætningen, hvorimod Væksthuskunderne 

har øget sit forspring ift. kontrolgruppen på eksporten med 5,4 procentpoint. 

For beskæftigelse og omsætning skyldes forskellene i forhold til sidste år en 

kraftigere vækst i kontrolgruppen. Beskæftigelse og omsætning blandt vækst-

huskunderne er vokset i samme omfang som sidste år. Den kraftigere effekt på 

eksporten skyldes derimod en kraftigere vækst blandt væksthuskunderne, mens 

udviklingen i kontrolgruppen stort set er uændret i forhold til sidste år.  

 

Selvom effekten på væksthuskundernes samlede beskæftigelse er mindre end 

effekten på den samlede omsætning, oplever stort set lige mange virksomheder 

fremgang i beskæftigelse og omsætning. Målt på andelen af virksomheder med 

fremgang har væksthusene desuden haft større effekt på beskæftigelse end på 

omsætning. Således oplevede 60% af væksthuskunderne fremgang i beskæfti-

gelsen, hvilket er 10 procentpoint flere end i kontrolgruppen. For omsætning er 

forskellen kun 5 procentpoint.   

   

Med Væksthusaftalen for 2015 indførtes et nyt nøgletal, nemlig det samfunds-

økonomiske afkast, som overordnet pejlemærke. Beregningen for 2016 viser, at 

for hver krone investeret i Væksthusene får samfundet kr. 5,63 tilbage i form af 

øget værdiskabelse i de virksomheder, der har benyttet væksthusene.  Resulta-

tet er en fremgang på kr. 0,56 ift. seneste måling i 2015. 
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Den samfundsøkonomiske værditilvækst  (resultatmål 1) 
 

 

Målet lyder 

 

Væksthusene skal skabe en samfundsøkonomisk værditilvækst, 

der er 3 gange større end den offentlige investering 

Målopfyldelse 

 

For hver krone investeret, forventes et afkast på minimum 

3,0 kroner. Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12. 

2016 på baggrund af data hentet i kunderegistrerings- og 

brugerevalueringssystemet samt en opgørelse af basisinveste-

ringen i Væksthusene.  

Målet er fælles for Væksthusene.   

 

 

  

Tabel 1: Samfundsøkonomisk værditilvækst, alle Væksthuse: 

Samlet nettoværdiskabelse* efter 2 år, kr. 560.702.000 

Væksthusenes grundbevilling i 2014, kr. 99.408.000 

Samfundsøkonomisk værditilvækst, kr. 5,64 
 
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Beregningsgrundlag i hovedtræk:  

Akkumuleret mervækst i omsætning beregnet over 2 år (fra 2014. 2. halvår til 

2016. 1. halvår), i alt kr. 2.966.677, omregnes til mervækst i værdiskabelsen 

ved at antage en inputprocent på 64. Derefter korrigeres for  

 selektionsbias (- 50 %),  

 fortrængning (- 36 %),  

 multiplikatoreffekt (+50). 

 

Selektionsbias er baseret på virksomhedernes evaluering af effekten af spar-

ringen med Væksthuset.    
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Vækstkortlægninger (resultatmål 2) 
 

Målet lyder 

 

For at sikre volumen i indsatsen, skal Væksthusene vejlede 

og motivere 4000 virksomheder til vækst.  

 

For 2000 af disse virksomheder gennemføres en vækstkort-

lægning, der afsluttes med en vækstplan og tilmelding til 

brugerevaluering. Andre 2000 virksomheder deltager i øv-

rige væksthusaktiviteter som fx konferencer, workshops el 

lign.  

 

Målopfyldelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12. 2016 på 

baggrund af oplysninger i kunderegistreringssystemet for-

delt på  

1) virksomheder, der gennemfører vækstkortlægning afslut-

tet med en vækstplan og brugerevaluering  

2) virksomheder, der deltager i andre væksthusaktiviteter.  

 

 

 

 
Tabel 2: Gennemførte vækstkortlægninger afsluttet med vækstplan

1
 

 
Væksthus Mål for 2016 

Realiseret i 
2016 Realiseret i pct. 

Hovedstadsregionen  622 651   104,7 % 

Midtjylland  446 488 109,4 % 

Nordjylland  203 215 105,9 % 

Sjælland  292 324 111,0 % 

Syddanmark  435 468 107,6 % 

Total 2000 2.146 107,3%  

 

  
Tabel 2a: Virksomheder, der deltager i andre aktiviteter i regi af Væksthuset

2
 

 
Væksthus Mål for 2016 

Realiseret i 
2016 Realiseret i pct. 

Hovedstadsregionen  622 1.147 184,4 % 

Midtjylland  446 793 177,8 % 

Nordjylland  203 424 208,9 % 

Sjælland  292 324 111,0 % 

Syddanmark  435 552 126,9 % 

Total 2000 3.181 159, 1% 

Kilde: Væksthusenes CRM-system. 

                                                      
1
 For nærmere beskrivelse, se figur 3-7, side 20-22. 

2
 Eksklusiv simple forespørgsler. 
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Henvisning til rådgivere og offentlige tilbud i 2016 (resul-
tatmål 3) 
 

Målet lyder 

 

Væksthusene skal henvise mindst 80 procent af de virk-

somheder, der har fået en vækstkortlægning i 2016 til priva-

te rådgivere eller offentlige tilbud. Henvisningen dokumen-

teres i vækstplanen. Mindst 70 procent af henvisningerne 

skal være til private tilbud. 

 

Målopfyldelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31.12. 2016 i bru-

gerevalueringssystemet. I opgørelsen indgår virksomheder, 

der har fået en vækstkortlægning og en vækstplan i 2016, er 

tilmeldt brugerevaluering i 2016, og som i 2016 er registre-

ret i kunderegistreringssystemet med en henvisning til pri-

vat rådgivning eller offentlige tilbud.   

 

 

 
Tabel 4: Væksthuskunder henvist til rådgivere og offentlige tilbud, 2016 

 
Vækstkort-

lægninger, 

antal - henviste 

- heraf henvist 

til: 

Private rådgive-
re 

 
Privat/ 

offentlig 
 

Offentlig Udenlandsk 

Væksthus  Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Hovedstadsregionen 651 549 84,3 % 386 70 % 53 10 % 89 1 6% 21 4 % 

Midtjylland 488 427 87,5 % 332 78 % 41 10 % 45 11 % 9 2 % 

Nordjylland 215 202 94,0 % 133 66 % 19 9 % 46 23 % 4 2 % 

Sjælland 324 273 84,3 % 194 71 % 31 11 % 33 12 % 15 5 % 

Syddanmark 468 441 94,2 % 336 76 % 39 9 % 43 10 % 23 5 % 

Total 2.146 1.892 88,2 % 1.381 73 % 183 10 % 256 14 % 72 4 % 

Kilde: Væksthusenes CRM-system 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7/22 

 

 

Impact (resultatmål 4) 
 
 

Målet lyder 

 

Mindst 70 pct. af de virksomheder, der har modtaget en 

vækstkortlægning og en vækstplan i 2016 giver i brugereva-

lueringen udtryk for, at sparring med Væksthuset har påvir-

ket virksomhedens udvikling i middel eller høj grad.  

 

Målopfyldelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2016 i 

brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet ”Hvordan har 

brugen af Væksthuset/forløbet påvirket virksomhedens ud-

vikling: besvares med ”i høj grad”, ”i nogen grad”, ”i lav 

grad”, ”slet ikke” ”ved ikke” på syv underspørgsmål om-

kring ikke-erkendte udfordringer, overordnede strategi, 

langsigtede vækstambitioner, forretningskoncept, salg 

og/eller marketing, styrke/professionalisere virksomhedens 

organisation og styrke virksomhedens drift. 

 

Andelen opgøres som summen af to grupper med henhold-

vis middel additionalitet og høj additionalitet:  

Middel: Der svares ”I høj grad” eller ”i nogen grad” til 

mindst 1 underspørgsmål 4-7, og der svares ”i nogen grad”, 

”I lav grad”, ”Slet ikke” eller ”ved ikke” til underspørgsmål 

1-3. 

Høj: Der svares ”I høj grad” eller ”i nogen grad” til mindst 1 

af underspørgsmålene 4-7, og der svares ”I høj grad” til 

mindst ét af underspørgsmålene 1-3. 

 
 
 
Tabel 5: Påvirkning i høj eller middel grad 

 
 
Væksthus Høj og middel additionalitet 

Hovedstadsregionen 93 

Midtjylland 91 

Nordjylland 95 

Sjælland 92 

Syddanmark 94 

Alle Væksthuse 93 
 

Kilde: Væksthusenes brugerevalueringssystem (svarprocent 48)  
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Væksthusenes Net Promotor Score for 2016 (resultatmål 5) 
 

 

Målet lyder 

 

Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i forhold til, 

at de virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og 

vækstplan i 2016 samt er tilmeldt brugerevaluering, vil an-

befale Væksthusene til andre. 

 

Målopfyldelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12. 2016 i bru-

gerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet ”Hvor sandsyn-

ligt er det, at du vil anbefale Væksthuset til andre virksom-

hedsejere og personer i dit netværk?” måles på en skala fra 0 

– 10, hvor 0 er ”usandsynligt” og 10 er ”meget sandsynligt”. 

Net Promotor Score opgøres ved, at andelen af svar på 9-10 

(promotors) fratrækkes andelen af svar mellem 0-6 (detrac-

tors). 

 
 
 
Tabel 6: Væksthusenes Net promotor Score i 2016 

 
 
Væksthus 

 
 

NPS-score 

 

Hovedstadsregionen 75,3 

Midtjylland 72,3 

Nordjylland 75,8 

Sjælland 69,1 

Syddanmark 71,6 

Alle 73,1 
 

Kilde: Væksthusenes brugerevalueringssystem (svarprocent 48) 

 

Figur1 
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Udvikling i beskæftigelse, 2014-2016 (resultatmål 6) 
   

Målet lyder 

 

Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækst-

plan, og som er tilmeldt brugerevaluering, øger beskæftigel-

sen med mindst 10 procentpoint mere end en kontrolgruppe 

af sammenlignelige virksomheder over en to-årig periode 

fra 2014-2016. 

 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virk-

somheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2014, idet 

væksten beregnes over en toårig periode. Kontrolgruppen 

konstrueres statistisk på baggrund af øvrige virksomheder 

ved en vægtning i henhold til Væksthuskundernes fordeling 

på region, størrelse og branche. Der indgår udelukkende 

virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum 

0,5 årsværk eller omsætning svarende til 0,5 årsværk og har 

under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele 

perioden, indgår i opgørelsen.  

 

 

  

 

 
Tabel 7: Vækst i beskæftigelse for Væksthuskunder med vækstkortlægning  i 2014, 
sammenlignet med kontrolgruppe (%) 
 

 

Vækst i beskæftigelse i pct.  
2014 1. halvår sml. 2015 1. halvår 

Vækst i beskæftigelse i pct. 
 2014 1. halvår sml. 2016 1. halvår 

Væksthus 

Væksthus-

kunder 

Kontrolgrup-

pe 

Forskel i 

pct.point 

Væksthus-

kunder 

Kontrolgrup-

pe 

Forskel i 

pct.point 

Hovedstadsregionen  5,71 2,83 2,89 12,07 8,39 3,68 

Midtjylland 4,81 2,41 2,40 12,43 4,31 8,12 

Nordjylland 0,93 3,22 -2,29 11,86  5,88  5,98 

Sjælland 1,97 -0,34 -2,31  8,44  2,07  6,37 

Syddanmark 3,84 2,58 1,26 9,64 4,18 5,46 

Alle 4,08 3,01 1,06 11,35 8,23 3,12 
 
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Tabel 7a: Vækst i beskæftigelse for Væksthusenes kunder opdelt på iværksættere og 
etablerede virksomheder (%) 

Væksthus  

Vækst i beskæfti-
gelsen i pct. 

2014 1. halvår 
sml. 

2015 1.halvår 

Vækst i beskæfti-
gelsen i pct. 

2014 1. halvår 
sml. 

2016 1.halvår 

Hovedstadsreg. 
Iværksættere 12,76 35,12 

Etablerede 5,17 10,86 

Midtjylland 
Iværksættere 16,86 12,80 

Etablerede 6,42 14,32 

Nordjylland 
Iværksættere 57,66 71,49 

Etablerede -0,52 10,18 

Sjælland 
Iværksættere 33,90 30,26 

Etablerede 0,71 8,87 

Syddanmark 
Iværksættere 20,48 18,30 

Etablerede 5,02 11,43 

Alle 
Iværksættere 15,47 18,06 

Etablerede 3,39 11,00 
 

Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Udvikling i omsætning, 2014-2016 (resultatmål 7) 
 

Målet lyder 

 

Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækst-

plan, og som er tilmeldt brugerevaluering, øger omsætnin-

gen med mindst 15 procentpoint mere end en kontrolgruppe 

af sammenlignelige virksomheder over en to-årig periode 

fra 2014-2016. 

 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen efter ovenstående me-

tode. 

 

 

 

 

 
Tabel 8: Vækst i omsætning for Væksthuskunder med vækstkortlægning i 2014, sam-
menlignet med kontrolgruppe (%) 

 

 

Vækst i omsætning i pct. 2014 1. halvår sml. 
2015 1. halvår 

Vækst i omsætning i pct. 2014 1. halvår sml. 
2016 1. halvår 

Væksthus 

Væksthus-

kunder 

Kontrolgrup-

pe 

Forskel i 

pct.point 

Væksthus-

kunder 

Kontrolgrup-

pe 

Forskel i 

pct.point 

Hovedstadsregionen  8,90 8,29 0,61 23,39 13,72 9,67 

Midtjylland 9,34 3,78 5,56 20,04 2,63 17,41 

Nordjylland 6,56  -0,76  7,32  18,30  5,09  13,21 

Sjælland  5,29  0,30  4,98  12,17  3,47  8,70 

Syddanmark 4,87 5,45 -0,59 16,90 7,44 9,46 

Alle 7,77 4,90 2,87 19,27 9,35 9,93 
 

Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system  
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Tabel 8a: Vækst i omsætning for Væksthuskunder opdelt på iværksættere og etable-
rede virksomheder (%) 

Væksthus  

Vækst i omsætning 
i pct. 

2014 1. halvår 
sml. 

2015 1.halvår 

Vækst i omsætning 
i pct. 

2014 1. halvår 
sml. 

2016 1.halvår 

Hovedstadsreg. 
Iværksættere 85,73 160,42 

Etablerede 5,68 17,94 

Midtjylland 
Iværksættere 54,34 75,81 

Etablerede 7,62 17,81 

Nordjylland 
Iværksættere 73,85 90,28 

Etablerede 4,41 15,94 

Sjælland 
Iværksættere 47,26 80,40 

Etablerede 3,87 10,85 

Syddanmark 
Iværksættere 39,64 20,79 

Etablerede 4,03 13,82 

Alle 
Iværksættere 44,12 65,69 

Etablerede 
5,90 16,94 

Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system  
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Internationalisering, 2014-2016 (resultatmål 8) 
 

 

Mål 

 

Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækst-

plan, og som er tilmeldt brugerevaluering, øger eksporten 

med mindst 10 procentpoint mere end en kontrolgruppe af 

sammenlignelige virksomheder over en to-årig periode fra 

2014-2016.  

 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen efter ovenstående me-

tode.   

 

 

 

 
Tabel 9: Vækst i eksport for Væksthuskunder vejledt i 2014, sammenlignet med kon-
trolgruppe (%) 
 

 

 

Vækst i eksport i pct. 2014 1. halvår sml. 2015 1. 
halvår 

Vækst i eksport i pct. 2014 1. halvår sml. 2016 1. 
halvår 

Væksthus 

Væksthus-

kunder 

Kontrolgrup-

pe 

Forskel i 

pct.point 

Væksthus-

kunder 

Kontrolgrup-

pe 

Forskel i 

pct.point 

Hovedstadsregionen  13,14 17,11 -3,98 55,83 26,97 28,85 

Midtjylland 9,81 6,44 3,37 21,22 7,72 13,50 

Nordjylland 7,22 -7,87  15,09 27,40 -4,40 31,80 

Sjælland 2,17 1,80 0,38 32,93 7,06 25,87 

Syddanmark 8,32 9,38 -1,06 25,99 9,06 16,93 

Alle 10,08 7,56 2,52 28,87 11,33 17,54 
 
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Vækstlaget (resultatmål 9) 
 

Mål 

 

Andelen af Væksthuskunder, som er løftet til vækstlaget, er 

vokset til 15 pct. 

 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. 12. 2016 ved en 

fremskrivning af den metode, som ligger til grund for den 

eksterne evaluering fra 2013.  

Vækstlaget af danske virksomheder er opgjort som virk-

somheder, der over en 4-årig periode, fra 2013 til 2016 op-

levede høje vækstrater i form af en gennemsnitlig årlig 

vækst i omsætningen på mindst 20 pct. i to sammenhæn-

gende år og har min. 10 ansatte ved udgangen af måleperio-

den. 

Væksthusandelen opgøres som de virksomheder, der op-

træder i vækstlaget og inden for en 5-årig periode fra 2012-

2016 har modtaget sparring i et Væksthus. 

 
 
Figur 2: Andel af vækstlaget 
 

 
 
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Samlet oversigt over målopfyldelsen i 2016  

 
Tabel 10: Målopfyldelse (%) 

Væksthus 
 
 
Resultatmål 

Hovedstads-
regionen 

Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet 

1. Samfundsøkonomisk 
Værditilvækst +100 

2. Vækstkortlægninger 
og andre virksomheder 100+/100+ 100+/100+ 100+/100+ 100+/100+ 100+/100+ 100+/100+ 

3. Henvisninger 
100+/100+ 100+/100+ 100+/94,3 100+/100+ 100+/100+ 100+/100+ 

4. Impact 
100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 

5. NPS Væksthus 
100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 

6. Beskæftigelseseffekt 
2-årig 36,8 81,2 59,8 63,7 54,6 31,2 

7. Omsætningseffekt 
2-årig  

64,5 100+ 88,1 58,0 63,1 66,2 

8. Internationalisering- 
effekt, 2-årig 

100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 

9. Andel af vækstlaget 55,3 100+ 100+ 66,0 100+ 88,0 

Målopfyldelse i procent 87,0 98,3 94,7 89,8 92,5 89,6 
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Oversigter i absolutte tal  
  

Tabel 11: Væksthuskunder, 2014, iværksættere: Gennemsnitlig beskæftigelse 

(hele årsværk). 

Væksthus 

Antal virk-

somheder   1. halvår 2014 2. halvår 2014 1. halvår 2015 2. halvår 2015 1. halvår 2016 

Hovedstadsreg. 74 

                          

226  

                          

231  

                          

255  

                          

278  

                          

306  

Midtjylland 75           392            501            458            497            442  

Nordjylland 36 

                            

75  

                          

110  

                          

118  

                          

131  

                          

129  

Sjælland 28 

                          

125  

                          

178  

                          

168  

                          

173  

                          

163  

Syddanmark 58 

                          

265  

                          

295  

                          

319  

                          

353  

                          

313  

Alle 255                       1.277  

                      

1.496  

                      

1.475  

                      

1.580  

                      

1.508  
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 

 

 

Tabel 12: Væksthuskunder, 2014, etablerede virksomheder: Gennemsnitlig be-

skæftigelse (hele årsværk). 

 
Væksthus 

Antal virk-

somheder   1. halvår 2014 2. halvår 2014 1. halvår 2015 2. halvår 2015 1. halvår 2016 

Hovedstadsreg. 293 

                      

3.152  

                      

3.249  

                      

3.315  

                      

3.484  

                      

3.495  

Midtjylland 258 

                      

5.027  

                      

5.213  

                      

5.350  

                      

5.531  

                      

5.747  

Nordjylland 119 

                      

2.510  

                      

2.598  

                      

2.497  

                      

2.664  

                      

2.765  

Sjælland 151 

                      

1.856  

                      

1.861  

                      

1.869  

                      

1.966  

                      

2.021  

Syddanmark 313        4.248         4.340         4.461         4.571         4.733  

Alle 1.153 

                    

18.413  

                    

18.782  

                    

19.037  

                    

19.801  

                    

20.437  
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Tabel 13: Væksthuskunder, 2014, alle virksomheder: Gennemsnitlig beskæfti-

gelse (hele årsværk). 

Væksthus 

Antal 

virksom-

heder 

  1. halvår 2014 2. halvår 2014 1. halvår 2015 2. halvår 2015 1. halvår 2016 

Hovedstadsreg. 360        3.597         3.706         3.802         3.972         4.031  

Midtjylland 328 

                      

6.003  

                      

6.175  

                      

6.292  

                      

6.538  

                      

6.749  

Nordjylland 135 

                      

2.515  

                      

2.594  

                      

2.538  

                      

2.653  

                      

2.813  

Sjælland 177 

                      

1.999  

                      

2.052  

                      

2.039  

                      

2.127  

                      

2.168  

Syddanmark 364 

                      

5.075  

                      

5.169  

                      

5.270  

                      

5.451  

                      

5.564  

Alle 

 

1.382                       

 

                    

20.158  

                    

20.729  

                    

20.981  

                    

21.858  

                    

22.447  
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 

 

 

 

Tabel 14: Væksthuskunder, 2014, iværksættere: Omsætning (1.000 kr.). 

Væksthus 

Antal 

virks. 

  1. halvår 

2014 

2. halvår 

2014 

 

2014 

1. halvår 

2015 

2. halvår 

2015 

 

2014 

1. halvår 

2016 

Hovedstadsreg. 74 

                    

97.357  

                  

147.922  

                  

245.279  

                  

180.824  

                  

230.637  

                  

411.462  

                  

253.538  

Midtjylland 75 

                  

233.874  

                  

351.127  

                  

360.964  

                  

395.317  

                  

411.179  

                  

233.874  

                  

351.127  

Nordjylland 36 

                    

37.584  

                    

73.367  

                  

110.951  

                    

65.338  

                    

84.195  

                  

149.533  

                    

71.516  

Sjælland 28 

                    

69.167  

                    

93.425  

                  

162.592  

                  

101.853  

                  

128.825  

                  

230.678  

                  

124.776  

Syddanmark 58 

                  

136.763  

                  

193.938  

                  

330.701  

                  

190.972  

                  

198.642  

                  

389.615  

                  

165.202  

Alle 255 

                  

711.244  

              

1.009.890  

              

1.721.134  

              

1.025.073  

              

1.193.259  

              

2.218.332  

              

1.178.448  
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Tabel 15: Væksthuskunder, 2014, etablerede virksomheder: Omsætning (1.000 

kr.). 

Væksthus 

Antal 

virks. 

1. halvår 

2014 

2. halvår 

2014 

 

2014 

1. halvår 

2015 

2. halvår 

2015 

 

2015 

1. halvår 

2016 

Hovedstads-

reg. 293 

              

2.209.963  

              

2.453.025  

              

4.662.988  

              

2.335.577  

              

2.591.069  

              

4.926.646  

              

2.606.459  

Midtjylland 258 

              

5.239.409  

              

5.572.505  

            

10.811.914  

              

5.638.415  

              

5.981.638  

            

11.620.052  

              

6.172.426  

Nordjylland 119 

              

2.440.279  

              

2.621.770  

              

5.062.049  

              

2.547.996  

              

2.875.826  

              

5.423.823  

              

2.829.269  

Sjælland 151 

              

1.458.516  

              

1.481.050  

              

2.939.566  

              

1.514.981  

              

1.591.184  

              

3.106.165  

              

1.616.734  

Syddanmark 313 

              

3.726.054  

              

3.984.010  

              

7.710.064  

              

3.876.123  

              

4.140.155  

              

8.016.278  

              

4.240.937  

Alle 1.153 

            

16.112.452  

            

17.301.791  

            

33.414.243  

            

17.063.053  

            

18.376.485  

            

35.439.538  

            

18.841.182  
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 

 

 

 

Tabel 16: Væksthuskunder, 2014, alle virksomheder: Omsætning (1.000 kr.). 

Væksthus 

Antal 

virks. 

1. halvår 

2014 

2. halvår 

2014 

 

2014 

1. halvår 

2015 

2. halvår 

2015 

 

2015 

1. halvår 

2016 

Hovedstads-

reg. 360        2.458.332         2.756.808         5.215.140         2.677.152         2.972.820         5.649.972         3.033.320  

Midtjylland 328 

              

5.851.796  

              

6.339.365  

            

12.191.161  

              

6.398.130  

              

6.837.606  

            

13.235.736  

              

7.024.759  

Nordjylland 135 

              

2.434.463  

              

2.626.946  

              

5.061.409  

              

2.594.138  

              

2.875.196  

              

5.469.334  

               

2.880.074             

2.880.074  

2.875.587  Sjælland 177 

         

1.524.702  

         

1.563.163  

         

3.087.865  

               

1.605.351   

1.605.351,76  

1.625.110  

         

1.703.301  

         

3.308.653  

               

1.710.277        

1.710.276,78  

1.747.522  Syddanmark 364 

              

4.236.283  

              

4.583.093  

              

8.819.375  

              

4.442.546  

              

4.731.384  

              

9.173.930  

              

4.952.169  

Alle 1.382 

            

17.065.153  

            

18.579.292  

            

35.644.446  

            

18.391.199  

            

19.904.345  

            

38.295.544  

            

20.354.322  
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Tabel 17: Væksthuskunder, 2014, alle virksomheder: eksport (1.000 kr.). 

Væksthus 

Antal 

virks. 

1. halvår 

2014 

2. halvår 

2014 

 

2014 

1. halvår 

2015 

2. halvår 

2015 

 

2015 

1. halvår 

2016 

Hovedstadsreg. 360 

                  

593.668  

                  

669.237  

              

1.262.905  

                  

671.667  

                  

757.196  

              

1.428.862  

                  

925.085  

Midtjylland 328 

              

2.093.569  

              

2.307.646  

              

4.401.215  

              

2.298.843  

              

2.460.207  

              

4.759.050  

              

2.537.858  

Nordjylland 135 

                  

712.102  

                  

727.726  

              

1.439.828  

                  

763.539  

                  

928.878  

              

1.692.418  

                  

907.214 

Sjælland 177 

                  

318.798  

                  

287.780  

                  

606.578  

                   

325.730                 

325.730  

326.707  

                  

355.706  

                  

681.436  

                  

423.793  

Syddanmark 364 

              

1.396.423  

              

1.577.624  

              

2.974.047  

              

1.512.604  

              

1.596.616  

              

3.109.220  

              

1.759.300  

Alle 1.382 

              

5.244.351  

              

5.727.020  

            

10.971.371  

              

5.772.950  

              

6.299.610  

            

12.072.56  

              

6.758.540  
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Beskrivende statistik vedr. virksomheder med vækstkortlæ g-
ning og vækstplan i 2016 
 

 

 
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 

 

 

 

 

 
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Figur 5 

Figur 6 
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