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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har følgende seks beslutningspunkter på 

dagsordenen for sit møde planlagt til gennemførelse den 18. marts 2020. 

 

• Beslutning om udmøntningsplan 2020 (punkt 3.1) 

• Beslutning om vurderingskriterier (punkt 3.2) 

• Beslutning om en turismepulje (50 mio. kr.) (punkt 5) 

• Beslutning om udmøntning af midler til skalering af SMV:Digital (20 mio. 

kr.) (punkt 6) 

• Beslutning om kompetenceindsatser (74 mio. kr. afsat til a) grøn omstilling, 

b) digitalisering og c) kvalificeret arbejdskraft) (punkt 8) 

• Beslutning om mødeplan 2021 (punkt 9) 

 

I lyset af den helt ekstraordinære situation vedr. Corona/Covid-19, som har udviklet 

sig hastigt efter, at mødematerialet til bestyrelsesmødet blev udsendt, er det fysiske 

møde aflyst.  

 

Samtidig har situationen markante og akutte økonomiske konsekvenser for dansk 

erhvervsliv. Forud for bestyrelsens beslutning om årets udmøntningsplan og de kon-

krete indsatser vedr. turisme, digitalisering og kompetencer, foreslår sekretariatet 

derfor, at bestyrelsen drøfter, om der skal prioriteres midler til en indsats, som kan 

bidrage til at afbøde konsekvenserne af Corona/Covid-19 for virksomheder og ar-

bejdstagere. Dette vil i givet fald indebære, at der skal ske en tilpasning af materia-

ler, som er udsendt til bestyrelsesmødet. 

 

Det er overordnet vurderingen, at det vil være relevant, at Danmarks Erhvervsfrem-

mebestyrelse yder et bidrag til at adressere den aktuelle økonomiske situation. Dette 

notat præsenterer derfor forskellige modeller, som kan anvendes, såfremt bestyrel-

sen ønsker dette.  

 

Det bemærkes i den anledning, at erhvervsfremmemidler generelt vurderes bedst 

egnede til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og vækst på mellemlangt og 

langt sigt, herunder gennem videre- og efteruddannelse af medarbejdere, styrket di-

gitalisering, grøn omstilling og innovation.  

 

Der er dog relevante muligheder. Således vil eksisterende erhvervsfremmeindsatser 

kunne boostes på den korte bane via direkte tildelinger. Det kan fx være indsatser, 

hvor virksomheder har adgang til sparring og rådgivning i forhold til de aktuelle ud-

fordringer, virksomhederne står overfor. Eller kompetenceindsatser, hvor medarbej-

dere har mulighed for at videre- og efteruddanne sig i en tid, hvor ordrebøgerne er 

tomme, og medarbejderne muligvis er hjemsendte.    

 



2/5 

 

 

 

Dagsordenspunkt 2 

Cover - Overvejelser om evt. erhvervsfremmeindsats mål-

rettet Corona/Covid-19-relaterede konsekvenser for virk-

somheder og arbejdstagere 

Bilag 2.1 

Bestyrelsens eventuelle indsats skal ses i lyset af, at der allerede af regeringen i 

samarbejde med bl.a. arbejdsmarkedets parter og erhvervsorganisationerne er 

iværksat markante tiltag for at adressere de akutte økonomiske problemer, dansk er-

hvervsliv aktuelt står overfor, jf. nedenfor. Flere markante tiltag må forventes an-

nonceret i den kommende tid.  

 

Baggrund 

Corona/Covid-19-virussen har konsekvenser for virksomheder og arbejdstagere i 

hele landet og inden for alle brancher og uanset virksomhedernes størrelse. Luftfart, 

turisme-, hotel- og restaurationsbranchen er hårdt ramt; det samme gælder mange 

service- og transportvirksomheder, ligesom produktionsvirksomheder i stigende 

grad vil opleve manglende ordretilgang og vanskeligheder flere steder i værdikæ-

den. 

 

De umiddelbare konsekvenser for virksomhederne er bl.a. akut ordrenedgang, fal-

dende produktion, tabt indtjening, likviditetsudfordringer samt evt. omkostninger til 

hjemsendte medarbejdere. Konsekvenserne på den lidt længere bane er endnu ikke 

klare, men det er muligt, at den ekstraordinære situation også vil påvirke konjunktu-

rerne på mellemlangt og langt sigt. 

 

Regeringen har i dialog med bl.a. arbejdsmarkedets parter og erhvervsorganisatio-

ner iværksat en række initiativer for at adressere den ekstraordinære situation, her-

under: 

• Lønkompensation til privatansatte, der trues af afskedigelse; 

• Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat; 

• Kompensationsordning for arrangører af større arrangementer; 

• Garantiordninger og frigivelse af den kontracykliske buffer. 

 

For såvel lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af 

større arrangementer gælder, at alle virksomheder, der opfylder ordningens kriterier, 

vil blive kompenseret. Der er således ikke sat et ”loft” for udgifterne.  

 

Derudover arbejdes på yderligere indsatser, som kan understøtte virksomhederne i 

deres aktuelle økonomiske udfordringer. 

 

Eventuel erhvervsfremmeindsats målrettet Corona/Covid-19-konsekvenser 

Såfremt bestyrelsen ønsker at supplere de allerede besluttede regeringsinitiativer, vil 

det være muligt ved at prioritere decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) og/eller 

strukturfondsmidler til indsatser, som adresserer konsekvenser af Corona/Covid-19-

virussen for virksomheder og/eller arbejdstagere.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har 609,8 mio. kr. til rådighed til udmøntning 

af den decentrale erhvervsfremmeindsats i 2020, heraf 349,0 mio. kr. DEM-midler1, 

111,6 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 149,2 mio. kr. fra EU’s Socialfond. 

 

 
1 Heraf er der ca. 293 mio. kr. tilbage som følge af overdisponering i 2019, inkl. de 50 

mio. kr. øremærket til turisme 
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Hvis der skal gennemføres en indsats på kort sigt, som kan bidrage til at understøtte 

virksomheder og arbejdstagere hurtigt og effektfuldt i den aktuelle situation, vurde-

res det nødvendigt:  

• At der anvendes direkte tildeling til udvalgte operatører, der skal eksekvere hur-

tigt, så virksomhederne får gavn af midlerne uden forsinkelse; og 

• At midlerne supplerer de initiativer, regeringen sammen med bl.a. arbejdsmar-

kedets parter har igangsat for at hjælpe virksomheder og arbejdstagere. 

 

En sådan hurtigt virkende indsats kan på nuværende tidspunkt alene ske ved anven-

delse af decentrale erhvervsfremmemidler. Strukturfondsmidlerne kan pt. ikke ud-

møntes via direkte tildelinger uden ansøgningsrunde, heller ikke til eksisterende til-

sagnsmodtagere. Der pågår dog aktuelle drøftelser blandt EU-landene om justerin-

ger af reglerne for anvendelse af strukturfondsmidlerne. Drøftelserne kan potentielt 

føre til, at strukturfondsmidlerne i højere grad kan bringes hurtigt i anvendelse, her-

under særligt Socialfonden. 

 

Prioriteres midler til kortsigtede indsatser, vil det i sagens natur reducere de midler, 

der kan anvendes til indsatser, der skal virke på mellemlangt og langt sigt.  

 

Model 1: Toning af udvalgte planlagte udmøntninger (decentrale erhvervsfremme-

midler) 

Hvis bestyrelsen ønsker at signalere, at den vil bidrage til at adressere konsekven-

serne af Corona/Covid-19, kan en model være, at bestyrelsen på tværs af de forskel-

lige udmøntninger (i første omgang turisme- og kompetenceinitiativer) prioriterer 

projekter, som sandsynliggør, at de er i stand til at møde disse konsekvenser. En så-

dan tilgang skal i givet fald bygges ind i vurderingskriterierne på tværs af de berørte 

udmøntninger. Annonceringer og tildeling af midler vil herefter gennemføres med 

de kendte tidslinjer, hvorfor aktiviteterne vil være tilgængelige hos virksomhederne 

i efteråret. En sådan fokusering vil således primært kunne hjælpe virksomhederne 

med at møde de økonomiske konjunkturer i kølvandet på Corona/Covid-19-krisen. 

 

Model 2: Direkte tildeling til relevante projekter (via omprioritering af decentrale 

erhvervsfremmemidler) 

Der kan tildeles midler via direkte tildeling til projekter, som på kort sigt kan under-

støtte dansk erhvervsliv, fx indsatser, hvor virksomheder har adgang til sparring og 

rådgivning i forhold til de aktuelle udfordringer, virksomhederne står overfor (fx 

Early Warning). Eller kompetenceindsatser, hvor medarbejdere har mulighed for vi-

dere- og efteruddannelse i en tid, hvor ordrebøgerne er tomme, og medarbejderne 

muligvis er hjemsendte. Direkte tildeling fordrer, at der anvendes decentrale er-

hvervsfremmemidler. En sådan model vil relativt hurtigt kunne få aktiviteter ud til 

de berørte virksomheder.  

 

Konkret kan det ske ved, at bestyrelsen inden for en nærmere økonomisk ramme be-

myndiger sekretariatet til at tildele yderligere midler til skalering af udvalgte, eksi-

sterende projekter samt evt. nye indsatser, der hurtigt kan gøre en forskel. Sidst-

nævnte kan fx være indsatser, der kan styrke adgangen til voksen- og efteruddan-

nelse (VEU) på fjernundervisning for hjemsendte medarbejdere. Sådanne eventuelle 
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indsatser skal dog koordineres med de relevante ministerier, Beskæftigelsesministe-

riet og Børne- og Undervisningsministeriet, i lyset af Corona-Covid-19 mhp. at 

sikre, at de er additionelle.  

 

En ramme kan udgøre eksempelvis 20 mio. kr. Midlerne vil skulle omfordeles fra 

andre indsatser. Der er tilsammen op til 120 mio. kr. DEM-midler i den planlagte 

turismeannoncering, den planlagte tildeling til SMV:Digital (digitaliseringsrådgiv-

ning) og den lokale pulje, som helt eller delvist kan anvendes i forbindelse med en 

direkte tildeling.  

Såfremt bestyrelsen ønsker denne prioritering, vil sekretariatet hurtigt udarbejde et 

forslag til udmøntning, herunder til fokus i udmøntningen.  

 

Model 3: Strukturfondsfinansieret indsats med fokus på kompetenceudvikling. 

Der kan iværksættes en socialfondsfinansieret indsats med fokus på efter- og vide-

reuddannelse af medarbejdere i særligt virksomheder, der er ramt af produktions-

nedgang som følge af Corona/Covid-19. Indsatsen kan dels medføre, at virksomhe-

derne får tilført konkrete kompetencer til at kunne realisere et vækstpotentiale eller 

fastholde deres markedsandel i kølvandet på Corona-krisen. Samtidig kan indsatsen 

afbøde de økonomiske konsekvenser for virksomhederne i en overgangsperiode, 

idet de kan få lønkompensation for de medarbejdere, som er på efter- og videreud-

dannelse.  

 

Der er til bestyrelsesmødet udsendt forslag til en annoncering for i alt 74 mio. kr. 

med fokus på kompetenceudvikling under tre indsatsområder: a) grøn omstilling, b) 

digitalisering og c) kvalificeret arbejdskraft (inkl. tilknytning af akademikere i 

SMV’er). Indsatsen kan potentielt forhøjes til i alt 123 mio. kr., såfremt der også an-

vendes midler, som pt. er reserveret til henholdsvis en iværksætterindsats (38,2 mio. 

kr.) og til øvrige uddannelsesinitiativer (10,8 mio.kr.)2.  

 

Såfremt de aktuelle drøftelser blandt EU-landene om justeringer af rammerne for 

anvendelse af socialfondsmidlerne resulterer i, at det bliver muligt at lave direkte 

tildeling, vil sekretariatet afsøge de eksisterende projekter og eventuelle indsatser i 

regi af Børne- og Undervisningsministeriet eller Beskæftigelsesministeriet med hen-

blik på at booste relevante projekter eller nye statslige indsatser. 

 

Hvis rammerne ikke ændres, vil annonceringer og tildeling af midler blive gennem-

ført med de kendte tidslinjer, hvorfor aktiviteterne vil være tilgængelige hos virk-

somheder i efteråret. 

 

Videre proces 

Såfremt bestyrelsen beslutter at fastholde de planlagte udmøntninger i Udmønt-

ningsplan 2020, gennemføres en skriftlig procedure uge 12/13. Ønsker bestyrelsen 

at prioritere midler til indsatser målrettet afbødning af konsekvenserne af udbredel-

sen af Corona/Covid-19 for virksomheder og/eller arbejdstagere, vil sekretariatet 

 
2 De 10,8 mio. kr. kan kun anvendes til kompetenceudvikling, hvis EU-Kommissionens forslag 

til lempelser i forordningerne vedtages 



5/5 

 

 

 

Dagsordenspunkt 2 

Cover - Overvejelser om evt. erhvervsfremmeindsats mål-

rettet Corona/Covid-19-relaterede konsekvenser for virk-

somheder og arbejdstagere 

Bilag 2.1 

udarbejde konkrete udmøntningsforslag, som forelægges bestyrelsen skriftligt hur-

tigst muligt. Derudover vil Udmøntningsplan 2020 blive tilpasset. 

 

 

Diskussionspunkter 

 

Bestyrelsen kan drøfte, om den ønsker at fastholde de planlagte udmøntninger i ud-

kastet til Udmøntningsplan 2020, eller ønsker at prioritere midler til en indsats, som 

kan afbøde konsekvenserne af Corona/Covid-19 for virksomheder og arbejdstagere. 

 

 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at bestyrelsen:  

bidrager til at adressere den aktuelle økonomiske situation for dansk erhvervsliv og 

arbejdstagerne som følge af Corona/Covid-19-virussen. 

drøfter ovenstående modeller og beslutter hvilke modeller, der skal ligge til grund 

for bestyrelsens indsats. 
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