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Bilag 5.3: Økonomiske rammer og disponerede midler i 2021 

 

Formål 

Notatet giver et kort overblik over de økonomiske midler, som vil være til rå-

dighed for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i 2021, herunder hvilke midler 

der allerede er disponeret. 

 

Decentrale erhvervsfremmemidler 

I regeringens forslag til finansloven for 2021 er der afsat 349,1 mio. kr. til Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på møder tidligere i 2020 reserveret 

midler for samlet 203 mio. kr. i 2021 til bl.a. turisme, klynger og Brexit, jf. fi-

gur 1. Der resterer således 161 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler 

til disponering til nye indsatser i Udmøntningsplan 2021.  

 

Figur 1. Finanslovsmidler til DEB for 2021 fordelt på reservationer (mio. kr.). 

 
Under dagsorden pkt. 8 indstilles det, at midlerne til klyngeindsatsen ompriori-

teres mellem årene, således at der er en fordeling på 80 mio. kr. i 2020 og 80 

mio. kr. i 2021 mod tidligere 95 mio. kr. og 65 mio. kr., hvilket er afspejlet i 

ovenstående figur. Det samlede beløb på 160 mio. kr. til klyngeindsatsen i 2020-

2021 er uændret. 

 

Midler fra EU's strukturfonde 

Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 

Ud over finanslovsmidlerne er der ca. 17,5 mio. kr. tilbage på socialfondsprog-

rammet og 4,2 mio. kr. på regionalfondsprogrammet, som forventes udmøntet i 

2021. Hertil kommer de såkaldte tilbageløbsmidler (tilskudsmidler, som eksiste-

rende projekter ikke får anvendt). Størrelsen på disse tilbageløbsmidler kendes 

først ved projekternes nedskalering eller afslutning, men det skønnes, at dreje sig 
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om ca. 40 mio. kr. I alt forventes der således at være godt 60 mio. kr. i 2021 til 

rådighed. 

 

På bestyrelsesmødet den 28. maj 2020 besluttede bestyrelsen, at tilbageløbsmid-

ler ikke skulle bruges på nye projekter, men derimod på tillægsbevillinger til 

velfungerende eksisterende projekter. Sekretariatet vil på bestyrelsesmøderne i 

2021 løbende indstille de mest velfungerende projekter til tillægsbevillinger.  

 

REACT EU 

I forbindelse med aftale om EU-budgettet 2021-2027 vil Danmark modtage 

midler fra EU's genopretningsfacilitet REACT EU til anvendelse i perioden 

2021-2023. Beløbet, som Danmark forventes at modtage, er endnu ikke kendt. 

Det forventes, at beløbet for 2021 vil blive annonceret i oktober 2020, mens 

2022-midlerne først vil blive udmeldt i 2021. 

 

REACT-midlerne skal bruges til COVID-19-genopretning og bidrage til en 

grøn, digital og robust økonomi. REACT-midlerne udmøntes jf. erhvervsfrem-

meloven og administrationsloven af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der 

arbejdes pt. på at afklare, hvilke indsatser midlerne skal afsættes til fra dansk 

side. Overvågningsudvalget for strukturfondene og i sidste ende Kommissionen 

skal godkende programændring af de eksisterende programmer/et nyt dedikeret 

REACT-program.  

 

Regionalfonden, Socialfonden og Fonden for Retfærdig Omstilling 2021-2027 

I 2021 starter en ny programperiode for strukturfondene. De endelige beløb for 

tildeling af EU-midlerne til Danmark i strukturfondsperioden 2021-2027 er 

endnu ikke tilgængelige, men i seneste udkast fra Kommissionen er det estimeret 

til ca. 250 mio. EUR. Herudover er der ikke fastlagt programmer for den nye 

programperiode, hvilket er en forudsætning for at kunne udmønte midler under 

strukturfondene. Det forventes derfor, at der først vil kunne udmøntes struktur-

fondsmidler i 2. halvår af 2021.  

  

Aftalen om EU’s budget indebærer desuden, at der etableres en ny fond – Fon-

den for Retfærdig Omstilling (FRO) – som har til formål at imødegå de økono-

miske, miljømæssige og sociale følger ved overgangen til en klimaneutral øko-

nomi i 2050. Fonden skal udmøntes under tilsvarende administration og regler 

som Regionalfonden og Socialfonden Plus. Foreløbige estimater indikerer, at 

Danmark vil modtage ca. 40 mio. EUR for programperioden 2021-2027. Hertil 

kommer forventede midler fra Genopretningsinstrumentet på ca. 45 mio. EUR. 

Der arbejdes pt. på at afklare, hvordan midlerne skal forvaltes, udmøntes og an-

vendes i Danmark, herunder hvilket ministerium, der skal forestå arbejdet.  
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