
Indlæg ved Danske Rådgiveres generalforsamling

24. marts 2021

Adm. direktør Liselotte Hohwy Stokholm



Agenda

• Kort om Erhvervsfremmeloven & Erhvervshus 
Hovedstaden
o Erhvervsfremmeloven
o Erhvervshusets rolle og målgruppe

• Private rådgivere
o Programmer
o Henvisning
o Modeller for indkøb



Kort om 
Erhvervshus 
Hovedstaden



REGIONAL 
STRATEGI

ERHVERVS-
FREMME-
KNUDEPUNKT

UVILDIG 
SPARRING 
herunder 
programmer

Copenhagen Business Hub - Hvem er vi?

• Erhvervshus Hovedstaden  / Copenhagen 
Business Hub

• Værditilbud: Gratis forretningssparring og
vejledning til iværksættere, små- og
mellemstore virksomheder i Hovedstads
området gennem specialiseret vejledning i 
form af 1-1 sparring, vejledningsforløb, 
events samt involvering af øvrige 
erhvervsfremmeaktører og private rådgivere.

• 80+ medarbejdere

• Hovedkontor i København og filialer i Hillerød
og på Bornholm

• 29 kommuner i Hovedstadsområdet



6 centre i 5 regioner
Udvalgte, dybe kompetencer indenfor virksomhedsdrift og forretningsudvikling

København

RønneVordingborg

Sorø

Hillerød

OdenseVojens

Århus

HorsensHerning

Nykøbing
Mors

Ålborg



Bornholm

29 kommuner 
i én samlet 
indsats

Styrkelse af 
erhvervsservice ved 
indførelsen af 
erhvervshusene



Ny lov
Uddrag: Lov om 
erhvervsfremme, kap. 5 
‘erhvervshuse’

Fungere som tværkommunale kompetencecentre

Samler specialiserede faglige kompetencer

Fungere som fysisk knudepunkt



Kobling mellem regional strategi og Erhvervshuset 

EHHS (basisbevilling + projektbevillinger)
Udmøntning af konkrete ydelser (uvildig sparring + knudepunkt)  

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse/strategi 



Hvad får man hos os?

Uvildig sparring 
og 

problemafklaring

Vækstplan / 
handlingsplan  
med konkrete 

mål

Henvisning til 
eksterne 
rådgivere

Implementering

Illustration af vækst- eller driftsforløb

UVILDIG 
SPARRING



INTERNATIONALISERING

FINANSIERING

NETVÆRK AF 
PRIVATE RÅDGIVERE

KLYNGER

UNIVERSITETER & GTS’er

KOMMUNERNES ERHVERVSSERVICE

TURISME

29 kommuner

Banker, kapitalfonde, business 
angles og organisationer

Knudepunkt

Oplægsholder
Præsentationsnoter
http://www.clusterexcellencedenmark.dk/da-DK/Danske-netv%C3%A6rk-og-klynger.aspx



Hvorfor købe rådgivning?

• Virksomhederne har brug for andre og nye kompetencer

• Virksomhederne har brug for flere hænder - belaster ikke de faste omkostninger

• Det er vigtigt at følge implementering af planen til dørs

• Erfaringer er, at jo mere succesfuld virksomheden er jo mere ekstern viden henter man ind fra 
andre kilder

• Digitalisering, automation, strategi, internationalisering, lederskab, finansiering og generationsskifte 
er store områder hos os og områder, hvor virksomhederne ofte mangler kompetencer



Programmer og 
private rådgivere



Henvisning til private rådgivere

• Som en del af Erhvervshusets uvildige 1:1 sparring henviser vi til private rådgivere -
min. 70%

• Virksomhederne betaler selv for den rådgivning, de henvises til

• I Erhvervshusets programmer er der ofte budget til at betale for indkøb af private 
rådgivere



Forskellige modeller for 
indkøb af private 
rådgivere i programmerne

Fx

• Indkøb hvor virksomhederne individuelt vælger 
private rådgivere 
 efter markedsperspektivering
 eller fra lister prækvalificeret af programmet

• Indkøb hvor programmet vælger rådgivere til 
kollektive aktiviteter

• Modeller hvor programmet giver 100% tilskud, 
andre hvor der gives fx 50% tilskud

• Nationale programmer med ensartede modeller 
på tværs af landet

• Regionale programmer, hvor et enkelte 
Erhvervshus har særlige modeller



Ex 1: Nationalt program, smv PRO 

Virksomheder 
optages i 
program

Virksomheder 
beskriver opgave 
og indhenter tilbud 
fra private 
rådgivere. Ansøger 
programmet om 
tilskud til købet

Virksomheder 
gennemfører 
forløb med 
rådgiver –
udvikler 
handlingsplan

Handlingsplan 
godkendes af 
programmet



Ex 2: Regional program, Sund Vækst



Annonceringer i nyhedsbrev

Til rådgivere om aktuelle annonceringer: Til kunder om aktuelle muligheder for tilskud til indkøb:



Annonceringer i nyhedsbrev

Til rådgivere om aktuelle annonceringer: Til kunder om aktuelle muligheder for tilskud til indkøb:



Kontakt vores projektledere 

Kontakt



Konsulentportalen

Nyhedsbrev

• Oprettet februar 2020 – 178 private rådgivere
• Baseret på CVR data
• Beriget med kompetencer
• Referencer vigtige – bliver skjulte
• Vi anvender det i sparringer og programmer
• Tilmeld jer også nyhedsbrevet for at få relevant viden

https://ehhs.dk/netvaerk-raadgiver

https://ehhs.dk/netvaerk-raadgiver


Spørgsmål?
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