Velkommen til Oxford Research: Vi hjælper
med at tage de rigtige beslutninger
For at byde Oxford Research velkommen
som REG LAB-medlem har vi spurgt dem
om, hvem de er, hvordan de bidrager til
erhvervsudviklingen, og hvorfor de vil
være medlem.

Hvem er Oxford Research?
Oxford Research et nordisk konsulenthus og
vidensvirksomhed med kontorer i Danmark,
Norge, Sverige og Finland. Virksomheden er
grundlagt i 1995 i København, og vi er i dag
omkring 50 erfarne konsulenter specialiserede i
analyse, evaluering, strategiudvikling og
processtøtte.
Hvad er jeres væ sentligste aktiviteter,
og
hvordan
bidrager
I
til
erhvervsudviklingen?
Oxford Research har to hovedfokusområder:
Velfærd samt erhvervs- og regionaludvikling.
Inden for disse områder hjælper vi vores
kunder med at tage rigtige og velinformerede
beslutninger,
udvikle
nye
virkningsfulde
politikker eller indsatser eller bistår dem i
implementeringen af disse. Dette gør vi i
praksis
gennem
analyser,
evalueringer,
udviklingsforløb, workshops, seminarer, kurser,
mv. Størstedelen af vores kunder er offentlige –
typisk regioner, kommuner, ministerier og

styrelser. Herudover løser vi også et stigende
antal opgaver for filantropiske fonde, frivillige
organisationer
og
forskellige
typer
af
interesseorganisationer.
Hvorfor vil I med i REG LAB?
Vi synes, REG LAB er et spændende forum for
videns- og erfaringsudveksling inden for
erhvervs- og regionaludvikling. Vi ser det især
som et ’sted’, hvor vi kan suge ny viden til os
omkring, hvilke politiker, indsatser og værktøjer
der rent faktisk virker i arbejdet med at skabe
vækst og udvikling i landets kommuner og
regioner.
Herudover er hele klyngeområdet et meget
stort og vigtigt forretningsområde for Oxford
Research, hvilket gør det naturligt for os at
være med i REG LAB, hvor klyngeudvikling jo
også fra starten har været på dagsordenen.
Og så håber vi selvfølgelig, at vi også selv kan
bidrage med viden og inspirere andre af REG
LABs medlemmer med den meget store
erfarings- og vidensbase, vi selv har på
erhvervsog
regionaludviklingsområdet.
Strategien er udarbejdet af en tværministeriel
og
tværregional
arbejdsgruppe
med
inddragelse af erhvervs- og arbejdstagerorganisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre centrale innovationsaktører.
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