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Erhvervshus Fyn



Mål 1 - 4

Oversigt: RK20 målopfyldelse

Effektueret
(2020)

60

70

Index
(ift. årsmål)

70

99

MÅL 1 NPS (%)
Virksomhedernes tilfredshed med 
erhvervshusets specialiserede vejledning

(kilde: ERST brugerevaluering) 

MÅL 2 Forventning om effekt (%) 
Virksomhedernes vurdering af om 
erhvervshuset har påvirket deres 
udvikling i høj eller middelhøj grad

(Kilde: ERST brugerevaluering)

117

141

Mål
(2020)

MÅL 3 Etablering af fælles digital indgang 
Erhvervshuset bidrager i fællesskab med ERST i den 
løbende udvikling og drift af virksomhedsguiden.

Levering af indhold samt deltagelse i møder i fælles 
redaktionsgruppe. Indsats for brugaf guiden i 
forbindelse med vejledning om corona støttepakker.

MÅL 4 Vejledning af den brede gruppe 
Erhvervshuset forankrer sammen med de 9 fynske 
kommuner den fælles aftale for god erhvervsservice. 

Der forestår en revision af aftalen for 2021 og 
aftalen kan først for alvor implementeres når der er 
opsat fælles retningslinjer.



Mål 5

Oversigt: RK20 målopfyldelse

Effektueret
(2020)

320

40

Index
(ift. årsmål)

341

48

MÅL 5 Antal vejledninger
Antal specialiserede vejledninger 1:1 af de 
fynske virksomheder.

MÅL 5 – heraf bæredygtige forløb 
Antal vejledninger med bæredygtighed 
som tema indeholdt i mål 5 som delmål.

106

120

Mål
(2020)

MÅL 5 – Korte vejledninger
Antal korte vejledninger af de fynske 
virksomheder – herunder corona vejledninger.

MÅL 5 – heraf kval arbejdskraftsforløb 
Antal vejledninger med kvalificeret arbejds-
kraft som tema indeholdt i mål 5 som delmål.

20 110

160 565 353

22



Mål 6 - 9

Oversigt: RK20 målopfyldelse

MÅL 6 Erhvervshuset som knudepunkt 
Erhvervshuset bidrager, som et naturligt knudepunkt 
i erhvervsfremme

Herunder en række delmål for samarbejdsaftaler og 
aktiviteter med nationale og lokale aktører. 

MÅL 7 Særlig indsats for digital omstilling 
Erhvervshuset skal virke som indgang til viden og 
vejledning, der inspirerer og ansporer virksomheder 
til i højere grad at digitalisere.

Herunder en række delmål for vejledninger, 
aktiviteter, digitale programmer og løft af digitale 
kompetencer i erhvervshuset. 

MÅL 8 Cirkulær økonomi og bæredygtighed 
Vejledningsforløb indenfor energieffektivisering og 
bæredygtighed – indeholdt i mål 5. 

MÅL 9 Kvalificeret arbejdskraft
Vejledningsforløb indenfor kvalificeret arbejdskraft –
indeholdt i mål 5.

Effektueret
(2020)

40

Index
(ift. årsmål)

48 120

Mål
(2020)

20 22 110



Spørgsmål og/eller kommentarer?


