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Indledning
Denne resultatkontrakt er en aftale mellem de 29 kommuner i Hovedstaden og
Bornholms Regionskommune (gennem KKR Hovedstaden) og Erhvervshus
Hovedstaden/Copenhagen Business Hub om samarbejdsrelationer, mål og
aktiviteter for Erhvervshuset i 2019. Resultatkontrakten aftales inden for rammerne
af Aftale om Etablering af tværkommunale Erhvervshuse og Aftale om rammerne
for Erhvervshusene 2019-2020, der bl.a. Beskriver Erhvervshusenes formål,
målgrupper, opgaver og nationale mål for Erhvervshusene.
For at sikre sammenlignelighed og ensartet kvalitet på tværs af Erhvervshusene, er
der i Aftale om rammerne for Erhvervshusene 2019-2020 fastlagt tre forpligtigende,
nationale mål for Erhvervshusene, samt fire fælles mål, som skal konkretiseres i
resultatkontrakterne mellem KKR og Erhvervshuset.
I resultatkontrakten for Erhvervshus Hovedstaden og KKR Hovedstaden
fastlægges derudover mål for Erhvervshuset, som tager udgangspunkt i
tværkommunale erhvervsforhold, virksomhedernes behov og tværkommunale
prioriteringer på erhvervsområdet. Erhvervshuset ønsker i den forbindelses at
arbejde på særligt at styrke det internationale fokus hvor Erhvervshus
Hovedstaden som bindeled til resten af Danmark har en særlig forpligtigelse. Tillige
ønsker Erhvervshuset at fokusere på arbejdet med den grønne omstilling og
Verdensmålene. Her vil indsatsen særligt være fokuseret på at sikre at SMVsegmentet får indsigt i de mange forretningsmæssige muligheder de to områder
åbner op for.
Resultatkontrakten indgås for 2019, og skal være med til at sætte den strategiske
retning for arbejdet i Erhvervshuset.
Det skal desuden tilføjes at bestyrelsen arbejder med strategien for 2019 og sikrer
at strategiarbejdet følger retningslinjerne i denne resultatkontrakt. Bestyrelsen har
taget de første skridt i processen for at lave en strategi for 2020, som forventes
færdiggjort i samarbejde med Erhvervshuset i efteråret 2019.

Forståelsesramme
Målet med denne aftale er dels at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for
alle virksomheder i Hovedstaden via adgang til specialiserede
erhvervsserviceydelser, dels at sikre Hovedstadens erhvervsmæssige styrker og
interesser, således de får bedst mulige forudsætninger for videre udvikling og
vækst via bidrag til Danmarks samlede erhvervsfremmestrategi og samspil med
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Erhvervshus Hovedstaden er bindeleddet mellem en række aktører både private
og offentlige, og et bindeled til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse herunder
også som bidragsyder til det regionale indspil til den samlede nationale strategi.
År 2019 – et omstillingsår
Erhvervshusene udgør sammen med kommunerne og den digitale
erhvervsfremmeplatform kernen i den decentrale erhvervsfremmeindsats. Der er
seks erhvervshuse med seks tilhørende filialer som sammen sikrer, at
virksomheder i hele Danmark har adgang til erhvervsfremmetilbud af høj kvalitet.
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Loven trådte i kraft 1. januar 2019, og det betyder, at 2019 er et omstillingsår for
Erhvervshuset og dets samarbejdspartnere.
I 2019 må der forventes et betydeligt arbejde med at sikre, at erhvervshusene
bliver et relevant vejledningstilbud for den brede gruppe af virksomheder, og at
erhvervshuset er et synligt værditilbud til alle typer af virksomheder.
Erhvervshuset har med Loven om Erhvervsfremme fået en udvidet
opgaveportefølje, og kan nu betjene alle virksomheder med behov for specialiseret
erhvervsservice. Basisbevillingen udgør i 2019 kr. 50.988.000. Derudover har
Erhvervshuset mulighed for at være operatør på større programmer og projekter til
gavn for virksomhederne og deres mulighed for at styrke deres konkurrencekraft.
Derfor er det afgørende, at Erhvervshuset hurtigst muligt udvikler en tilgang med
fokus på nye fælles initiativer herunder også programmer og adgang til midler fra
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
2. Styrende principper for Erhvervshus Hovedstaden
Den 1. januar trådte et nyt forenklet erhvervsfremmesystem i kraft i Danmark med
kommunerne og staten som de centrale aktører. Med omstillingen er der etableret
6 nye erhvervshuse og 6 nye filialer. Erhvervshus Hovedstaden er etableret i
København med filial i Hillerød og på Bornholm - denne med egen bestyrelse i
reference til Erhvervshuset.
Erhvervshusenes kerneopgaver er samlet i fire hovedformål som angivet i
rammeaftalen mellem KL og regeringen.
1. De skal tilbyde specialiseret og målrettet 1:1 vejledning til alle typer af
virksomheder og iværksættere.
2. De skal fungere som knudepunkter i erhvervsfremmesystemet.
3. De kan være operatører på projekter inden for rammerne af
erhvervsfremmestrategien.
4. De skal bidrage til formuleringen af de regionale kapitler i strategien for den
decentrale erhvervsfremmeindsats.
Vision
Visionen er, at vi får et stærkt og sammenhængende system i Hovedstaden, hvor
de forskellige aktører og systemer (Den Digitale Erhvervsfremmeplatform),
herunder den lokale erhvervsservicefunktion og Erhvervshuset arbejder sammen, i
et tæt, tillidsfuldt og værdiskabende samarbejde, som imødekommer, afdækker og
udfordrer virksomhederne på både deres erkendte og uerkendte behov, og derved
skaber forbedringer, kvalitetsløft, udvikling og vækst i virksomhederne. Indsatsen
skal medvirke til at skabe samfundsøkonomisk vækst og arbejdspladser i
Hovedstaden.
Afsæt i virksomhedernes behov
Vi vil have et erhvervsfremmesystem, der tager afsæt i virksomhedernes behov –
både de erkendte og uerkendte. Virksomhedernes behov kommer altid i første
række, og deres aktiviteter og egen dømmekraft skal altid betragtes med en positiv
tilgang uanset aktør. Vi skal både kunne finde løsninger på erkendte behov i
virksomhederne, og samtidig formå at udfordre og hjælpe virksomhederne til at
afdække og erkende muligheder i deres ellers uerkendte behov. Med andre ord
systemet skal være ambitiøst på virksomhedernes vegne.
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Et sammenhængende erhvervsfremmesystem
Vi vil have et sammenhængende erhvervsfremmesystem i Hovedstaden med en
koordineret og samarbejdsbaseret indsats mellem aktører og Erhvervshuset samt
anvendelse af mulighederne i Den Digitale Erhvervsfremmeplatform.
Arbejdsdelingen skal være gennemsigtig, og der skal undgås overlappende
indsatser. Herudover skal arbejdsdelingen være præget af en fælles forståelse og
gensidig respekt, ligesom vi gensidigt udnytter vores kompetencer og bringer de
bedste i spil til gavn for virksomhederne. Der skal derfor også være fokus på flow i
opgaveløsningen, fleksibilitet i samarbejdet og gode overleveringer.
Fællesskab om udvikling af virksomhederne
Vi skal have et erhvervsfremmesystem, hvor der arbejdes ud fra en fælles retning
om udvikling af virksomhederne og hvor de samlede tilbud fra Den Digitale
Erhvervsfremmeplatform, øvrige aktører og Erhvervshuset ses som ’vores’ fælles
tilbud til virksomhederne. Det betyder konkret, at aktørerne i fællesskab ser
virksomhederne som fælles samarbejdspartnere, at der er fokus på at skabe fælles
retning på tværs af Den Digitale Erhvervsfremmeplatform, den lokale
erhvervsservicefunktion, og Erhvervshuset og de højt specialiserede statslige
ordninger, bl.a. ved udvikling af et tættere dagligt samarbejde, involvering i centrale
processer, deling af viden, fælles arrangementer mv.
Samtidig skal systemet dog være fleksibelt indrettet, så der kan tages hensyn til
lokale forskelle, f.eks. ift. særlige lokale erhvervsmæssige prioriteter i den enkelte
kommune, forskelle i kommunestørrelser mv.

Erhvervshus Hovedstadens opgaver og målgrupper

Erhvervshusenes overordnede opgave er at bidrage til at øge vækst, produktivitet
og konkurrenceevne i erhvervslivet i Danmark. Uvildig behovsafklaring og
vejledning er et væsentligt bidrag til at imødekomme udfordringer samt understøtte
udvikling og vækst i virksomhederne.
Erhvervshus Hovedstaden skal agere under de rammer og vilkår, som er beskrevet
i aftalen om rammerne for Erhvervshusene 2019-2020, og Erhvervshuset har
samtidig også en vigtig opgave i at understøtte og bidrage til de prioriteringer, KKR
Hovedstaden peger på i strategien for decentral erhvervsfremme 2019. Begge
dele kan således være styrende for Erhvervshusets prioritering.
Erhvervshus Hovedstaden tilbyder specialiseret vejledning til alle virksomheder i
regionen. Specialiseret vejledning vedrører jfr. rammeaftalen faglige
problemstillinger i virksomhedens forretning, fx digitalisering og implementering af
avanceret teknologi, innovative produkter og services, kapital, internationalisering,
nye forretningsmodeller, samfundsansvar (CSR), ledelse- og organisationsudvikling
herunder forberedelse af ejerskifte eller salg, mv. Specialiseret vejledning vedrører
også regelefterlevelse i forhold til virksomhedsdrift og forretningsudvikling, herunder
vejledning om virksomhedens organisering og overholdelse af love og regler. Den
kan fx omfatte, hvorledes virksomheden kan anvende standarder, opnå beskyttelse
af idé eller viden; markedsføringstilladelser, IT-sikkerhed og GDPR mv.
De lokale erhvervsfremmeaktører kan godt have flere møder med en lokal
virksomhed (forløb), så længe der er tale om information og vejledning om fx opstart,
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drift og udvikling af grundlæggende karakter, men er det specialiserede forløb som
omhandler f.eks. sparring om eksport, digitalisering, finansiering, strategisk
forretningsudvikling af virksomheden mv. skal virksomhederne henvises til
Erhvervshuset. Der må ikke være overlap hos den lokale erhvervsservice med
aktiviteter eller ydelser, der finder sted i erhvervshusene.

Resultatopgørelse og afrapportering
Status på resultatopfyldelse skal afrapporteres til KKR Hovedstaden 1 gang årligt,
eller når KKR Hovedstaden i øvrigt anmoder om det. Den endelige resultatopgørelse
afrapporteres, når denne kan udarbejdes efter årets afslutning.
Direktøren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på resultatkontrakten.
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Opsummering af mål for Erhvervshus
Hovedstaden
Nationalt fastsatte mål – målene er ens for alle seks
erhvervshuse og fastsat i rammeaftalen 2019 – 2020 mellem KL
og Erhvervsministeriet

1. Virksomhedernes tilfredshed med den specialiserede
vejledning

2. Virksomhedernes oplevede effekt af den specialiserede
vejledning

3. Etablering af en fælles digital indgang til erhvervshusene
Fælles indsatsmål – målene fastsættes individuelt af hvert
KKR og Erhvervshus - temaerne er ens på tværs af de seks
erhvervshuse, men der arbejdes forskelligt med indsatserne.

4. Erhvervshusenes vejledning af den brede gruppe af
virksomheder

5. Specialiseret vejledning til erhvervshusenes forskellige
målgrupper

6. Erhvervshusene som knudepunkter i
erhvervsfremmesystemet

7. Særlig indsats for digital omstilling
Lokale mål for Erhvervshus Hovedstaden - målene aftales
mellem KKR Hovedstaden og bestyrelsen for Erhvervshus
Hovedstaden.
Mål 1: Målet er 100 pct. opfyldt, når erhvervshusene opnår en Net
Promoter Score på mindst 60.
Mål 2: Målet er 100 pct. opfyldt, når andelen af virksomheder der
oplever effekt opgøres til mindst 70 procent.
Målet er 50 pct. opfyldt, når andelen af virksomheder der
oplever effekt opgøres til 60 procent.
Mål 3: Målet er 100 pct. opfyldt når Erhvervshusene har etableret
en fælles visuel identitet og bidraget til udvikling af den
digitale erhvervsfremmeplatform.
Mål 4: Erhvervshus Hovedstaden udarbejder en samlet opgørelse
over antal forløb samt kvalitetsvurderinger til KKR
Hovedstaden herunder en opgørelse over forløb leveret til
virksomheder i hver af de 29 kommuner.
Mål 5: Målet er 100% opfyldt, når de 6 indsatser er opfyldt.
Mål 6: Målet er 100 pct. opfyldt, når der er redegjort for aktiviteter
indenfor alle de nævnte områder i en skriftlig afrapportering.
Mål 7: Erhvervshus Hovedstaden er sammen med KKR og øvrige
aktører ansvarlig for afholdelse af strategiseminar og
workshop med fokus på det decentrale kapitel i den
nationale erhvervsfremmestrategi i samarbejde med
Erhvervsstyrelsen.
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Erhvervshus Hovedstaden er ansvarlig for, at KKR
Hovedstaden forelægges udkast til strategi 2020.
Erhvervshus Hovedstaden er ansvarlig for at KKR
Hovedstaden forelægges en proces for udarbejdelse af
strategi og man forventer en endelig godkendelse i Q3, 2019
efter en proces i Erhvervshusets bestyrelse
Mål 8: Målet opgøres af Erhvervshus Hovedstaden
Mål 9: Erhvervshus Hovedstaden udarbejder samlet opgørelse til
KKR Hovedstaden.

Nationalt fastsatte mål
Mål 1 – Virksomhedernes tilfredshed med den specialiserede
vejledning
Erhvervshusene og det nye erhvervsfremmesystem skal i høj grad være med til at
indfri målsætningen om et erhvervsfremmesystem, der er enklere for
virksomhederne at navigere i, og som har virksomhedernes behov i centrum.
Ambitionen med erhvervshusene er, at de skal være med til at sikre, at alle
virksomheder har adgang til uvildig vejledning og sparring af høj kvalitet, uanset
deres geografiske placering.
På den baggrund er der i rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for
2019-2020 fastsat mål for virksomhedernes tilfredshed med den specialiserede
vejledning. Selve målet, og hvordan det opgøres, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Mål

Målet for 2019 er, at erhvervshusene opnår en Net
Promotor Score på mindst 60.

Metode

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de
virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning i
2019 og er tilmeldt brugerevalueringssystemet, spørges til,
om de vil anbefale erhvervshusene til andre virksomheder.
Målet opgøres på baggrund af data i
brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet ”Hvor
sandsynligt er det, at du vil anbefale erhvervshuset til andre
virksomhedsejere 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 (detractors).
Virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning,
er de virksomheder, der har modtaget 1:1 vejledning af
erhvervshuset. Vejledningen kan have karakter af kortere
eller længere forløb på ét eller flere møder.

Afrapportering

Afrapportering til KKR sker en gang årligt.
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Målet er 100 pct. opfyldt, når erhvervshusene opnår en Net
Promoter Score på mindst 60.
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Mål 2 – Virksomhedernes oplevede effekt af den specialiserede
vejledning
Erhvervshusene skal have fokus på virksomhedernes behov og det er afgørende,
at erhvervshusenes vejledning gør en forskel for de vejledte virksomheder.
På den baggrund er der i rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for
2019-2020 aftalt et mål om, at mindst 70 procent af de virksomheder, der har
modtaget specialiseret vejledning, vurderer, at erhvervshusets vejledning har
effekt. Selve målet, og hvordan det opgøres, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Mål

Målet for 2019 er, at mindst 70 procent af de virksomheder,
der har modtaget specialiseret vejledning i 2019 i
brugerevalueringen giver udtryk for, at erhvervshusets
vejledning har påvirket virksomhedens drift eller udvikling i
middel eller høj grad.

Metode

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de
virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning i
2019 og er tilmeldt brugerevaluering, bedes vurdere
hvordan vejledningen med erhvervshuset har påvirket
deres virksomhed.
Målet opgøres på baggrund af data i
brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet ”Hvordan
har brugen af erhvervshuset/forløbet påvirket
virksomhedens udvikling: besvares med ”i høj grad”, ”i
nogen grad”, ”i lav grad”, ”slet ikke” eller ”ved ikke” på syv
underspørgsmål omkring ikke-erkendte udfordringer,
overordnede strategi, langsigtede vækstambitioner,
forretningskoncept, salg og/eller marketing,
styrke/professionalisere virksomhedens organisation og
styrke virksomhedens drift.
Målet opgøres som summen af følgende to grupper.
"Middel påvirkning" opgøres som andelen, der svarer ”i høj
grad” eller ”i nogen grad” til mindst 1 af de 7
underspørgsmål. "Høj påvirkning" opgøres som andelen,
der svarer ”i høj grad” til mindst 1 af de 7 underspørgsmål.
Virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning,
er virksomheder, der har modtaget 1:1 vejledning af
erhvervshuset. Vejledningen kan have karakter af kortere
eller længere forløb på ét eller flere møder.

Afrapportering

Afrapportering til KKR sker en gang årligt.
Målet er 100 pct. opfyldt, når andelen af virksomheder der
oplever effekt opgøres til mindst 70 procent.
Målet er 50 pct. opfyldt, når andelen af virksomheder der
oplever effekt opgøres til 60 procent.

9

Maj 2019

Afventer, at der kommer yderligere fra national side jf.
arbejdsgruppe mellem KL, Erhvervsstyrelsen og
Erhvervshusene, herunder vedr. måling af effekt ift. vækst.

Mål 3 – Etablering af en fælles digital indgang til erhvervshusene
Den digitale erhvervsfremmeplatform skal sammen med kommunerne og
erhvervshusenes udgøre kernen i den decentrale erhvervsfremmeindsats.
Erhvervshusenes hjemmeside og den digitale erhvervsfremmeplatform skal hænge
godt sammen, således at virksomhederne oplever, at det nye
erhvervsfremmesystems digitale indgange og understøttelse udgør et
sammenhængende tilbud.
På den baggrund er der i rammeaftalen mellem KL og regeringen for 2019-2020
aftalt et mål om, at erhvervshusene i 2019 etablerer en digital indgang med fælles
visuel identitet, samt at erhvervshusene bidrager til udviklingen af den digitale
erhvervsfremmeplatform. Selve målet, og hvordan det opgøres, er beskrevet i
tabellen nedenfor.
Mål

Målet for 2019 er, at erhvervshusene i samarbejde med
den digitale erhvervsfremmeplatform etablerer en digital
indgang med en fælles visuel identitet.
Indholdet afstemmes af hvert erhvervshus, men overholder
fælles redaktionelle retningslinjer. Hvert erhvervshus indgår
i en arbejdsgruppe under den digitale platform, der løbende
udvikler digitale redskaber og indhold.
At Erhvervshusene i samarbejde med den digitale
erhvervsfremmeplatform etablerer en digital indgang med
en fælles visuel identitet.
At Erhvervshuset indgår i en arbejdsgruppe, der løbende
udvikler digitale redskaber og indhold til den digitale
erhvervsfremmeplatform.

Metode

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen og Erhvervshuset i
fællesskab.

Afrapportering

Afrapportering til KKR sker en gang årligt.
Målet er 100 pct. opfyldt når Erhvervshusene har etableret
en fælles visuel identitet og bidraget til udvikling af den
digitale erhvervsfremmeplatform.
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Fælles indsatsmål
Mål 4 – Erhvervshusenes kommunikation til og vejledning af den
brede gruppe af virksomheder
I rammeaftalen mellem KL og regeringen for 2019-2020 er det aftalt, at der i
de enkelte resultatkontrakter skal formuleres et mål, der afspejler, at
erhvervshusene betjener en bredere målgruppe af virksomheder, hvor de
ydelser, der tidligere var forbeholdt en smal gruppe af vækstvirksomheder
fremover er tilgængelige for alle virksomheder med behov for specialiseret
vejledning.
I det nye erhvervsfremmesystem kan alle virksomheder i hele landet gøre brug af
erhvervshusenes tilbud om uvildig specialiseret vejledning. Erhvervshusene bygger
på de tidligere væksthuse, som alene havde vækstvirksomheder og
vækstiværksættere som primær målgruppe.

Mål

Målet for 2019

Metode

Målet opgøres ved, at Erhvervshus Hovedstaden ultimo
2019 har formuleret og begyndt at eksekvere på en
kommunikationsstrategi over for virksomhederne, der
indeholder en tydeliggørelse af hvilken specialiseret
vejledning, der er tilgængelig for alle typer af virksomheder.
Konkret gennemføres der samlet set 1780
vejledningsforløb fordelt på:
630 Vækstforløb
350 SMV drift forløb
800 Iværksætterforløb
Forløbene vil alle tage udgangspunkt i virksomhedernes
behov jf. bilag 1 for at få et overblik over segmentering og
værditilbud til den enkelte målgrupper.

Afrapportering

Erhvervshus Hovedstaden udarbejder en samlet opgørelse
over antal forløb samt kvalitetsvurderinger til KKR
Hovedstaden herunder en opgørelse over forløb leveret til
virksomheder i hver af de 17 kommuner.
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Mål 5 – Erhvervshusene som knudepunkter i
erhvervsfremmesystemet
I rammeaftalen mellem KL og regeringen for 2019-2020 er det aftalt, at der i
de enkelte resultatkontrakter formuleres et mål, for erhvervshusenes
samarbejde med øvrige aktører, herunder højtspecialiserede ordninger eller
private aktører. Målet kan fx være om indgåelse af samarbejdsaftaler eller
antal henviste virksomheder.
Konkrete måltal formuleres i resultatkontrakterne med KKR og er individuelt
for hvert erhvervshus.

Erhvervshusene er knudepunkter i erhvervsfremmesystemet, der binder den lokale
og den statslige erhvervsfremme sammen. Erhvervshusene skal derfor have et
stærkt netværk af samarbejdspartnere blandt private og offentlige aktører,
herunder også klyngeorganisationer.
Via erhvervshusene sikres virksomhederne nem adgang til statslige
erhvervsfremmetilbud om internationalisering via Eksportrådet, kapitalformidling via
Vækstfonden og Innovation via Innovationsfonden.
Erhvervshusenes rolle skal i væsentlig grad bidrage til at erhvervsfremmesystemet
opleves enklere for virksomhederne at navigere i ved at samle flere tilbud og
kompetencer under et tag.

Mål

Målet for 2019 er, at Erhvervshus Hovedstaden realiserer
følgende:
-

-

-

-

-

-

Indgår samarbejdsaftale/resultatkontrakt med
Udenrigsministeriet, Vækstfonden og
Innovationsfonden om samarbejdet de
kommende 2 år.
Sikrer en åben og involverende proces ift.
kommunerne og andre aktørers input til den
regionale strategi for 2020 og frem.
Tilbyder alle 29 kommuner at afholde oplæg
og/eller dialog om Erhvervshuset i forbindelse
med møderhos borgmester,
kommunalbestyrelse, udvalg eller/og lokale
erhvervsfora.
Viderefører og udvikler koordineringsmøder for
den brede kreds af interessenter herunder oplæg
til videndelingen mellem alle aktører.
Afholder dialogmøder med kommunernes lokale
repræsentanter/erhvervschefer, så der
kontinuerligt holdes fokus på en dialog og
efterspørgselsdrevet tilgang til gavn for
virksomhedernes konkurrencekraft. Herunder
afsøger muligheder for at fortsætte Greater
Copenhagen Academy – via funding eller KKR,
således at der også arbejdes på et
kompetenceløft lokalt.
Der er afholdt minimum 1 arrangement for
private rådgivere, hvor samarbejdet mellem
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Erhvervshuset, private rådgivere og
virksomheder udfoldes

Metode

Målet opgøres af Erhvervshuset ultimo 2019 ved at
dokumentere, at de 6 indsatser er realiseret.

Afrapportering

Afrapportering til KKR sker en gang årligt.
Målet er 100% opfyldt, når de 6 indsatser er opfyldt.
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Mål 6 – Særlig indsats for digital omstilling
I rammeaftalen mellem KL og regeringen for 2019-2020 er det aftalt, at der i
de enkelte resultatkontrakter formuleres et mål, der udmønter
erhvervshusenes rolle som indgang til viden og vejledning, der inspirerer og
ansporer virksomhederne til i højere grad at digitalisere og udnytte ny
teknologi og nye forretningsmodeller. Målet er individuelt for det enkelte
erhvervshus. Derudover kan der lokalt indgås aftaler og opstilles
målsætninger vedr. andre strategiske indsatsområder, som erhvervshusene
skal bidrage til.
Virksomheder, der er længst fremme med at implementere it-løsninger, vil være
langt stærkere rustet til fremtidig vækst end virksomheder, der halter bagud på itområdet. Et af de væsentligste politiske mål med det nye erhvervsfremmesystem
er at øge produktiviteten og konkurrenceevnen i danske virksomheder.
Erhvervshusene skal virke som indgang til viden og vejledning, der inspirerer og
ansporer virksomhederne til i højere grad at digitalisere og udnytte ny teknologi og
nye forretningsmodeller.
Mål

Målet for 2019 er, at Erhvervshuset øger vejledningen af
virksomheder indenfor digitalisering gennem en naturlig
adressering i alle vejledninger. Dette gøres gennem:
-

Udvikling af Erhvervshusets kompetencer
gennem øget viden og kendskab til
digitaliseringens betydning for målgruppen samt
understøttet vejledning med relevante værktøjer
og metoder

-

Afholdelse af målrettede events og workshops
for relevante målgrupper

-

Inddragelse af eksisterende
finansieringsmuligheder gennem regionale og
nationale programtilbud til kunderne

-

Erhvervshuset indgår i mulige
projektsamarbejder bl.a. det ventede call fra
Erhvervsstyrelsen på digitalisering samt som
byder på ordninger som SMV:Digital

Metode

Målet opgøres af Erhvervshuset, og opgøres ved en
skriftlig afrapportering på ovenstående vedlagte bilag om
konkrete aktiviteter i 2019.

Afrapportering

Afrapportering til KKR sker en gang årligt.
Målet er 100 pct. opfyldt, når der er redegjort for aktiviteter
indenfor alle de nævnte områder i en skriftlig
afrapportering.
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Lokale mål aftalt mellem KKR Hovedstaden og Erhvervshus
Hovedstaden
Mål 7 – Erhvervsfremmestrategi
I rammeaftalen mellem KL og regeringen for 2019-2020 fremgår, at der i de
enkelte resultatkontrakter kan aftales lokale mål mellem det enkelte KKR og
erhvervshuset.
Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse både i Hovedstaden og bestyrelsen på
Bornholm skal bidrage til den nationale erhvervsfremmestrategi 2020 og sikre, at
KKR Hovedstaden inddrages i dette, herunder i formuleringen af det regionale
kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi.
Erhvervshus Hovedstaden vil i 2019 være dagsordensættende for at dokumentere
og kommunikere de særlige udfordringer for erhvervsudviklingen i Hovedstaden og
på Bornholm.
Erhvervshus Hovedstaden er sammen med KKR og øvrige aktører ansvarlig for
afholdelse af strategiseminar og workshop med fokus på det decentrale kapitel i den
nationale erhvervsfremmestrategi i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.
Erhvervshus Hovedstaden er ansvarlig for, at KKR Hovedstaden forelægges udkast
til strategi 2020.
Erhvervshus Hovedstaden er ansvarlig for at KKR Hovedstaden forelægges en
proces for udarbejdelse af strategi og man forventer en endelig godkendelse i Q3,
2019 efter en proces i Erhvervshusets bestyrelse.
Som et led i strategiprocessen er det Erhvervshus Hovedstadens ansvar, at der
udarbejdes en grundlagsanalyse/virksomhedsbarometer af de erhvervsvilkår i både
Hovedstaden og på Bornholm for 2020, som kan danne grundlag for strategiske
drøftelser om den kommende strategi.

Mål 8 - Kortlægning af virksomhedernes behov for specialiseret
vejledning og udvikling af Erhvervshus Hovedstadens produkter
til virksomhederne
Der er, særligt i etableringsfasen for det nye erhvervsfremmesystem, behov for at
sikre, at erhvervshuset får et solidt grundlag for at løse sine opgaver. Det kræver
først og fremmest et grundigt kendskab til, og formulering, af virksomhedernes
behov for, og efterspørgsel efter, specialiseret erhvervsservice. Og i forlængelse
heraf udvikling af de produkter inden for specialiseret erhvervsservice, som
Erhvervshuset udbyder.
Mål

Målet for 2019 er, at Erhvervshus Hovedstaden:
• Kortlægger alle virksomheder i erhvervshusets
område fordelt på:
1. Iværksættere
2. Start- ups
3. SMV drift
4. SMV vækst
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•

•

Metode
Afrapportering

Dokumenterer kendskab til virksomhedernes
behov for specialiseret erhvervsservice gennem
beskrivelse af disse fordelt på de 4
virksomhedsgrupper
Fremlægger plan for (udvikling af) produkter, der
kan møde virksomhedernes behov

Målet opgøres af Erhvervshus Hovedstaden
Erhvervshus Hovedstaden udarbejder samlet opgørelse til
KKR Hovedstaden

Mål 9 – Samarbejde med Erhvervshus Sjælland om Greater
Copenhagen
Som væsentlige aktører i erhvervsfremmesystemet i Greater Copenhagen, har
Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstaden hidtil haft et tæt samarbejde og
enslydende resultatkontrakter med de respektive KKR’er.
Det er et mål for Erhvervshus Hovedstaden i 2019, at samarbejdet med Erhvervshus
Sjælland fortsættes og udvikles i de kommende år, blandt andet med fokus på at
understøtte det tværregionale erhvervspolitiske samarbejde Greater Copenhagen.

Mål

Metode
Afrapportering

Målet for 2019 er, at Erhvervshus Hovedstaden:
• Etablering af et konkret samarbejde omkring
virksomhedsforløb, deling af ressourcer mellem
organisationerne og fælles events omkring EEN
(Enterprise Europe Network)
• Der laves en samarbejdsaftale med Copenhagen
Capacity om konkrete aktiviteter målrettet
tiltrækning af udenlandske investeringer,
virksomheder og talenter til kommunerne i
Hovedstaden.
• Der laves en samarbejdsaftale omkring
aktiviteterne i Early Warning
• Der laves en aftale omkring samarbejde mellem de
indstationerede medarbejdere fra
Udenrigsministeriet- samlet tre ressourcer.
• Der udvælges 1-3 forretningsudviklere, der
arbejder på tværs af de to regioner indenfor deres
ekspertiseområde f.eks. indenfor rettigheder,
varemærker mv.
• Der afsøges muligheder for samarbejde omkring
turismevirksomheder
Målet opgøres af Erhvervshus Hovedstaden
Erhvervshus Hovedstaden udarbejder samlet opgørelse til
KKR Hovedstaden
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3.5

Fordeling af flygtninge 2020

Udlændinge- og
Integrationsministeriet

Udlændingestyrelsen

Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene

Udlændingestyrelsen

Landstal for 2020
Det følger af integrationslovens§ 6, at Udlændingestyrelsen hvert år senest den 1.
maj skal udsende meddelelse om det antal flygtninge, som styrelsen påregner, at
der skal meddeles opholdstilladelse til i det kommende år (landstallet).
Det forventede antal visiteringer for et år fastsættes på baggrund af et skøn over
antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendel
sesprocenten. Skønnet over antallet af visiteringer er erfaringsmæssigt særdeles
vanskeligt at foretage, idet indrejsetallets størrelse og sammensætningen af ansø
gerne kan variere betydeligt fra måned til måned, afhængigt af flygtningestrøm
menes bevægelser, både globalt og regionalt. Sammensætningen af gruppen af
ansøgerne har endvidere afgørende betydning for længden af sagsbehandlingsti
den, da der er forskel på, hvor mange samtaler, det er nødvendigt at afholde med
ansøgerne, ligesom anerkendelsesprocenten i høj grad påvirkes af asylansøgeres
nationalitet.

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00

www .nyidanrnark.dlc

Dato:

30. april 2019

Sagsnummer

19/084882

Sagsbehandler:

jlb

Udlændingestyrelsen vurderer på det nuværende grundlag, at der i 2020 vil blive
givet opholdstilladelse til 600 flygtninge.
Landstallet for 2020 fastsættes således til 600 personer.
Regionskvoter for 2020
Det følger af integrationslovens§ 7, stk. 1, at Udlændingestyrelsen fastsætter det
antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte regioner i det
kommende kalenderår. De fastsatte regionskvoter udsendes samtidig med lands
tallet.
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Regionskvoterne fastsættes således:
Z020
Region

ReRion Hovedstaden

Ant.11
137

Region Sjælland

108

Region Syddanmark

170

Region Midtjylland

161

Region Nordjylland
Tot.li (landstal)

24
600

Kommunekvoter for 2020

Det følger af§ 2, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 243 af 21. marts 2018 om boligplace
ring af flygtninge, at til brug for indgåelse af aftaler om kommunekvoter, jf. § 5,
stk. 1, udsendes sammen med landstallet de i§ 8 nævnte opgørelser, dvs. en op
gørelse over befolkningen, jf. § 8, stk. 1, en opgørelse over antallet af indvandrere
og flygtninge, jf. § 8, stk. 2, og en opgørelse over antallet af familiesammenførte
til flygtninge, jf.§ 8, stk. 5.
På den baggrund vedlægger Udlændingestyrelsen de nævnte opgørelser i bilag A.
Udlændingestyrelsen skal nu bede kommunerne i hver region om at søge at indgå
en aftale om kommunekvoter for 2020, jf. integrationslovens§ 8, stk. 1. Udlæn
dingestyrelsen anbefaler, at eventuelle aftaler indeholder en stillingtagen til,
hvorvidt aftalen fortsat skal gælde, hvis landstallet for 2020 på et senere tidspunkt
bliver ændret. Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10. sep
tember 2019.
Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 10. september
2019 givet meddelelse til Udlændingestyrelsen om indgåelse af en aftale om
kommunekvoter for 2020, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. septem
ber 2019 for hver kommune i regionen det antal flygtninge, som påregnes bolig
placeret inden for de enkelte kommuner i det kommende år, jf. integrationslovens
§ 8, stk. 3.
Hvis der ikke indgås aftale om kommunekvoter, agter styrelsen at fastsætte kom
munekvoterne således som anført i bilag B.
Om forventningen til 2019

Udlændingestyrelsen kan afslutningsvist oplyse, at idet Udlændinge- og Integrati
onsministeriet har ændret forventningen til antallet af asylansøgere fra 4.000 til
3.500 for 2019, forventer Udlændingestyrelsen nu at visitere omkring 750 flygt
ninge til kommunerne i 2019.
Side 2 af 6

Udlændingestyrelsen overvåger nøje udviklingen og foretager en ændring af
landstallet, såfremt betingelserne for dette i integrationslovens§ 6 er opfyldt.
Spørgsmål vedrørende proceduren omkring landstatlet og kvoterne kan rettes til
Udlændingestyrelsen, chefkonsulent Janne Lindblad, e-mail jlb@us.dk, telefon
nummer 35 30 87 23.
Spørgsmål vedrørende de bagvedliggende beregninger for landstallet kan rettes til
Udlændingestyrelsen, Louise Saabye Rasmussen, e-mail loo@us.dk. telefonnum
mer 35 30 82 74.

n

Anders Dorph
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Bilag A- Opgørelser, jf. boligplaceringsbekendtgørelsens § 8
Opgørelse over indbyggere samt flygtninge og indvandrere bosat i kommunerne
pr. 1. januar 2019

Kommune nr. og kommune

Antallet af udenlandske
statsborgere fra ikkevestlige lande bosat
1.
pr.
kommunerne
januar 2019, ekskl. ChriIndbyggertal pr. 1. januar stiansø, fordelt på opholdsgrundlag
2019, ekskl. Christiansø

Antal asylansøgere indkvarteret på centre pr.
15. april 2019

Danmark I alt

5.805.991

289.458

2.946

Re1lon Hovedstaden

1.835.472

124.462

456

101 København

623.404

47.566

147 FrederiksberR

103.960

5.815

151 Balleruo

48.458

3.508

-

153 Brøndby

35.397

5.202

.

155 DraRØr

14.270

407

157 Gentofte

75.176

3.037

.
.

159 Gladsaxe

69.681

5.143

.

161 Glostrup

22.615

1.851

-

163 Herlev

28.786

2.273

165 Albertslund

27.877

3.543

167 Hvidovre

53.416

4.278

169 Høje-Taastrup

50.686

5.783

.
.

.
.

.

173 LvnRbv•Taarbæk

55.790

2.458

175 Rødovre

40.052

3.291

183 lshøi

22.946

3.652

185 Tårnby

42.984

2.526

-

187 Vallensbæk

16.654

1.595

.

190 Furesø

41.069

2.313

201Allerød

25.646

997

210 Fredensborg

40 819

2 595

217 Helsingør

62 567

3 504

219 Hillerød

50.998

2 629

223 Hørsholm

25.007

972

230 Rudersdal

56.509

2.339

.

240 Egedal

43.335

1.713

.

250 Frederikssund

45.332

1.667

260 Halsnæs

31.271

1.437

270 Gribskov

41.195

1.275

.

400 Bornholm

39.572

1.093

.

.

.

124
.

.
332
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Opgørelse over familiesammenføringer til flygtninge tilgået kommune i 2018

Kommune

Famlllesam•
menføringer til
flygtninge, tilgået
kommunen i 2018

Re1lon Hovedstaden
101 København

40

147 Frederiksberg

7

151 Balleruo

6

153 Brøndby

2

155 Dra.:ør

2

157 Gentofte

21

159 Gladsaxe

7

161 Glostruo

0

163 Herlev

3

165 Albertslund

2

167 Hvidovre

5

169 Høje•Taastrup
173 Lvn1bv•Taarbæk

5
15

175 Rødovre

5

183 Ishøj

1

185 Tårnby
187 Vallensbæk

22
1

190 Furesø

2

201 Allerød

3

210 Fredensborit
217 Helsina.ør

3
10

219 Hillerød

12

223 Hørsholm

13

230 Rudersdal

22

240 ERedal

28

250 Frederikssund

12

260 Halsnæs

17

270 Gribskov

0

400 Bornholm
Re1lon Hovedstaden I alt

24
290
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Bilag B - Beregnede kommunekvoter
Re1lon Hovedstaden

101 København

45

147 Frederiksberg

19

151 Ballerup

2

153 Brøndby

0

155 Dral!Ør

4

157 Gentofte

7

159 Gladsaxe

4

161 Glostruø

2

163 Herlev

1

165 Albertslund

0

167 Hvidovre

1

169 Høje-Taastrup

0

173 lyngby-Taarbæk

4

175 Rødovre
183 lshøi

0
0

185 Tårnby

0

187 Vallensbæk

0

190 Furesø

8

201 Allerød

6

210 Fredensborl!

5

217 Helsinl!Ør

6

219 Hillerød

3

223 Hørsholm

0

230 Rudersdal

0

240 E11edal

0

250 Frederikssund

5

260 Halsnæs

0

270 Gribskov

15

400 Bornholm
Re1lon Hovedstaden I alt

0
137
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4.1

Indstilling af erhvervsrepræsentant til styringskomité for
EU's Interreg program for Øresund

4.3

Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervsskolen
U/Nord

U/Nord

Kongens Lyngby, den 16. maj 2019

Udpegning til bestyrelsen for den selvejende institution U/Nord
Da undervisningsministeren den 26. april 2019 har godkendt fusionen af Erhvervsskolen
Nordsjælland og Knord, med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2019, skal der udpeges
en bestyrelse for den fusionerede institution U/Nord. Funktionsperioden for bestyrelsen er
gældende fra dennes konstituering til og med den 30. april 2022.
U/Nord skal på denne baggrund anmode om, at Kommunekontaktrådet i Region
Hovedstaden (KKR Hovedstaden) udpeger ét medlem til U/Nords bestyrelse, i henhold til
U/Nords vedtægt, og senest den 1. juni 2019 meddeler U/Nord navn og
kontaktoplysninger på den person, som KKR Hovedstaden har udpeget til U/Nords
bestyrelse.
I denne sammenhæng skal det meddeles at genudpegningsbegrænsningen, nævnt i § 6, stk.
2 i U/Nords vedtægt, kun gælder fremtidige genudpegninger til U/Nords bestyrelse.
Ved udpegningen henvises der i øvrigt til § 4, stk. 3 i U/Nords vedtægt omhandlende at
bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.
Afslutningsvis skal der gøres opmærksom på at der afholdes konstituerende
bestyrelsesmøde den 17. juni 2019 kl. 15:00-17:00 på Lundtoftevej 93, 2800 Kongens
Lyngby. Mødemateriale udsendes til det udpegede bestyrelsesmedlem tættere på datoen
for mødets afvikling.
U/Nord ser frem til at høre fra jer senest den 1. juni 2019 på nimm@esnord.dk.

Venlig hilsen
René van Laer
Direktør
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5.1

Ny dato for politisk møde

Program for politisk møde om KKR-samarbejdet
19. august 2019 fra kl. 15-18 - Gate 21, 2620 Albertslund
Formandskabet for Kommunekontaktråd (KKR) Hovedstaden inviterer alle kommunalpolitikere i
hovedstaden til møde om fremtidens tværkommunale samarbejde. Kom og få inspiration til,
hvordan samarbejde med andre kommuner giver merværdi sammen med bl.a. Lisbeth Knudsen,
chefredaktør på Mandag Morgen. Tilmelding: #SAMARBEJDEMEDMERVÆRDI

Program
15.00 - Velkomst ved KKR-formandskabet og oplæg fra Lisbeth Knudsen
15.45 - To runder med 2x3 sessioner (6 sessioner i alt)
17.35 - Fælles opsamling
18.00 - Tak for i dag

Vælg mellem følgende sessioner:
1. Fælles løsninger for psykiatrien – En vigtig opgave i det fremtidige sundhedssystem
Borgere med psykisk sygdom er et væsentligt fokusområde i Sundhedsaftalen 2019-2023 for
Hovedstaden. At udvikle gode tilbud for borgere med psykisk sygdom på tværs af sektorer er en
central opgave i den fremtidige organisering af sundhedssystemet. Hvordan sikrer vi, at der tages
hånd om borgerens samlede behov? At lighed i sundhed understøttes? Og at der er en klar
opgave- og ansvarsfordeling mellem sektorerne?

2. Infrastrukturinvesteringer i hovedstadsområdet – Hvad er næste skridt?
KKR Hovedstaden har vedtaget 7+3 konkrete infrastrukturprojekter (de såkaldte VIP-projekter),
som kommunerne står sammen om. Med regeringens investeringsplan og hovedstadsudspillet er
gennemførelse af projekterne kommet tættere på. Men hvordan fortsætter vi presset på
landspolitikerne for at få gennemført VIP-projekterne? Og hvordan får vi løst de store
trængselsproblemer, der tegner sig i hovedstadsområdet?

3. Et nyt erhvervshus for alle
Kommunerne finansierer i fællesskab det nye Erhvervshus Hovedstaden. Hvor det tidligere
Væksthus Hovedstaden alene fokuserede på vækstvirksomheder skal Erhvervshus Hovedstaden
hjælpe alle typer af virksomheder. Men hvordan bruger vi som kommuner erhvervshuset bedst?
Og hvad kan vi forvente, at de kan hjælpe vores virksomheder med?

4. Hvordan udvikler vi fortsat det sociale område til gavn for borgerne i Hovedstaden?
Kommunerne har siden kommunalreformen udviklet gode, relevante og nære tilbud og indsatser
på det specialiserede socialområde. Alligevel har vi på tværs af kommuner behov for at udvikle
området sammen. KKR Hovedstaden har afdækket, hvor kommunerne mangler passende tilbud
og vil drøfte, hvordan vi kan udvikle og samarbejde om de specialiserede indsatser.

5. Kommunerne som uddannelsesinstitutioner - Hvordan rekrutterer vi til velfærd?
Der er store udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejder til dele af velfærdsopgaverne
i kommunerne. Udfordringerne ser kun ud til at blive større de kommende år. KKR Hovedstaden
ønsker at løfte denne dagsorden på tværs af kommunegrænser. Hvad skal der til for at tiltrække
nye medarbejder til kommunerne? Og hvor kan fælleskommunale løsninger give merværdi i det
lokale arbejde med rekruttering?

6. Fælles grøn omstilling
Hvordan lykkes kommunerne med den grønne omstilling, så den involverer borgere, administration
og politikere? Vi ser særligt på omstilling af energi- og transportsektorerne og drøfter hvad et
fælles projekt som Energi på Tværs kan bidrage med, og hvad kommunerne kan lære af hinanden.

