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Høring over forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og re-

gioner 

 

Dansk Erhverv modtog den 23. december 2016 høring over udkast til lov om et analyse- og forsk-

ningsinstitut for kommuner og regioner (Oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecen-

ter for Velfærd). Forslaget indebærer en sammenlægning af de to nuværende forskningscentre, 

KORA og SFI.  

 

Dansk Erhverv arbejder generelt for at sikre en mindre, men mere effektiv offentlig sektor. En vigtig 

vej til at opnå det mål, er, at sikre en fornyelse af den offentlige sektor gennem især øget konkur-

rence om det offentliges opgaver og en innovation, der udvikler kvaliteten og effektiviteten i offent-

lige velfærdsydelser. Analyser og forskning, der viser hvad der virker, er helt afgørende for løbende 

udvikling af kvalitet og effektivitet.  

 

Dansk Erhverv repræsenterer hovedparten af de ikke-offentlige aktører, der i dag leverer velfærds- 

og sundhedsydelser til bl.a. kommuner og regioner. Det er aktører der spiller en vigtig rolle i ud-

vikling og leverance af borgerrettede velfærdsydelser. Det handler om selvejende organisationer og 

private virksomheder, der eksempelvis driver plejecentre, socialpædagogiske tilbud, tilbud til børn 

og unge med særlige behov samt leverer forebyggelse, genoptræning og sundhedsbehandling.  

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv støtter forslaget til etablering af et samlet nationalt analyse- og forskningsinstitut 

for kommuner og regioner, og som konsekvens heraf, en sammenlægning af de to nuværende forsk-

ningscentre, KORA og SFI.  

 

Dansk Erhverv bakker endvidere op om, at centrets hovedformål er, at udarbejde og formidle an-

vendelsesorienteret forskning. Dansk Erhverv foreslår dog, at formålsbestemmelsen bliver skærpet 

således at hovedfokus er på effektivisering og bedre ressourceanvendelse samt et stærkere fokus på 

effekt, og på viden om hvad der virker, indenfor en række af de centrale velfærdsområder.  

 

Dansk Erhverv stiller sig uforstående over for, at forskningscentrets bestyrelse foreslås alene at 

hvile på offentlig viden og offentlige organisationers interesser.  

 

Dansk Erhverv foreslår, at den omfattende viden og indsigt på centrale velfærdsområder, der fin-

des blandt ikke offentlige aktører bliver inddraget direkte i centrets bestyrelse. Dette kan sikres 



 

   

ved, at mindst én af bestyrelsens medlemmer repræsenterer ikke-offentlige aktørers viden og ind-

sigt.  

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for yderligere dialog om lovforslaget og evt. uddybning 

af nærværende bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob Scharff  

Markedschef  

jsc@danskerhverv.dk 
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