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I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 14 2007 om effekten af er-
hvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet samt led-
sagende statsrevisorbemærkning af den 16. juni. 2008 vil jeg i det følgen-
de – under henvisning til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnska-
ber m.m. – redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beret-
ningen giver anledning til. 
 
Statsrevisorerne bemærker, at Økonomi- og Erhvervsministeriet bør ar-
bejde mod, at erhvervsfremmeordningerne i højere grad baseres på viden 
om effekt til gavn for dansk erhvervsliv. 
 
Den vurdering er jeg helt enig i, og ministeriet arbejder således løbende 
på, at arbejdet med erhvervsfremmeordningerne baseres på viden om ef-
fekt, for at sikre en målrettet og effektiv indsats. Ministeriet har således 
til styrkelse af evalueringskulturen en evalueringsguide under udarbejdel-
se med konkrete værktøjer til at lave evalueringer.  
 
Guiden udarbejdes på baggrund af forsøg med at udarbejde konkrete ef-
fektvurderinger på væsentlige ordninger på ministerområdet. Dette er væ-
sentligt for at gøre guiden anvendelig fremadrettet, herunder vil guiden 
særligt fokusere på, hvorledes der kan stilles relevante data til rådighed 
for effektvurderinger. Dette fokus skyldes, at kvaliteten af data generelt 
har været det tilbagevendende problem for at foretage anvendelig effekt-
undersøgelse af erhvervsfremmeordninger. Evalueringsguiden vil være 
færdig primo 2009.   
 
Derudover udgiver Økonomi- og Erhvervsministeriet årligt en redegørel-
se om omfanget af og udviklingen i dansk erhvervsstøtte. Den seneste re-
degørelse viser, at for langt de fleste ordninger sker der en løbende evalu-
ering. 
  
Mulighederne for at undersøge den fulde effekt af initiativerne er dog ik-
ke altid til stede. Det afhænger af, om ordningens virkemåde og målgrup-
pe er så specifik, at der kan foretages meningsfulde effektundersøgelser. 
Endvidere vil ordningens økonomiske omfang og længden af den periode 
ordningen har virket i spille ind. Dette forhold er Rigsrevisionen også 
opmærksom på i beretningen. 
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For Økonomi- og Erhvervsministeriet er det desuden afgørende, at ef-
fektmålingerne for de deltagende virksomheder bliver enkle at besvare, 
idet den såkaldte respondentbyrde ikke må blive for belastende for f.eks. 
små nystartede virksomheder med begrænsede administrative ressourcer. 
 
Statsrevisorerne bemærker endvidere, at det er mindre tilfredsstillende, at 
Økonomi- og Erhvervsministeriet i en årrække har administreret er-
hvervsfremmeordningerne på innovations- og iværksætterområdet uden 
at have fuld klarhed over, hvilken effekt man ønskede at opnå. 
 
Jeg finder denne del af kritikken for generel. Der anføres en lignende kri-
tik i rapporten, men jeg har forstået rapporten således, at denne kritik ale-
ne vedrører ordningerne Vækstkaution og Innovationsloven, hvoraf sidst-
nævnte administreres af Fødevareministeriet.  
 
Som det fremgår af rapporten er der for andre ordninger opstillet effekt-
mål. Rigsrevisionen fremhæver således effektmålene for Væksthusene 
som eksempel, ligesom det fremgår, at der er gennemført en række ef-
fektmålinger på de øvrige ordninger. Endvidere vil jeg nævne, at det 
fremgår af aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen, at ordningerne 
som hovedregel skal evalueres i 2009. 
 
Det er i øvrigt med tilfredshed, at jeg noterer, at Rigsrevisionen konklu-
derer, at virksomheder og iværksættere, som har haft gavn af Vækstkau-
tion, viser en positiv udvikling i beskæftigelse og omsætning.  
 
Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade  
45, 1264 København K. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lene Espersen 
 
 
 
  


