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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af en pulje på 

op til 86 mio. kr. til ansøgninger under annonceringen ”Morgendagens kompetencer”, 

herunder 67 mio. kr. fra Socialfonden og 19 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfrem-

memidler. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 6. april 2020 at indkalde ansøgninger 

inden for tre af bestyrelsens tværgående indsatsområder: kvalificeret arbejdskraft, 

grøn omstilling og digitalisering under overskriften ”Morgendagens kompetencer”.  

 

Indsatsen har til formål at kompetenceudvikle ledelsen og/eller ansatte i virksomhe-

der på tværs af landet, herunder i forhold til udfordringer og muligheder, der følger 

af digitalisering og behovet for grøn omstilling. Som led heri kunne også foreslås 

indsatser, der bidrager til at få personer med videregående uddannelser (mellemlange 

eller lange) ansat i SMV’er. Indsatsen skal bidrage til virksomhedernes omstilling i 

lyset af COVID-19, herunder bidrage til at fastholde flest muligt i beskæftigelse.  

 

Løsning 

Der er indkommet i alt 35 ansøgninger, der samlet ansøger om 273 mio. kr. Sekreta-

riatet har vurderet og scoret alle 35 ansøgninger på de fem udmeldte vurderingskrite-

rier. Otte ansøgninger indstilles til tilsagn med en samlet støtte på i alt op til 86 mio. 

kr. Det drejer sig om følgende projekter, hvor ansøger står i parentes: 

• Morgendagens cirkulære digitale kompetencer (Den Erhvervsdrivende Fond 

Lifestyle & Design Cluster) scorer 82 point og indstilles til støtte på 17,3 

mio.kr. 

• KOMPAS Nordjysk kompetenceløft (Erhvervshus Nordjylland S/I) scorer 

80 point og indstilles til støtte på 11,2 mio.kr. 

• Genstart Erhverv i Gadeplan - Responsible Island Bornholm (Erhvervshus 

Hovedstaden S/I - Bornholm) scorer 78 point og indstilles til støtte på 6,4 

mio.kr. 

• Ingeniørviden giver kompetenceløft hos SMVer (DTU) scorer 73 point og 

indstilles til støtte på 5,8 mio.kr. 

• Fødevarebranchens Kompetence Løft (Agro Business Park, Aarhus) scorer 

71 point og indstilles til støtte på 9,1 mio.kr. 

• SMUK - Sammen om Morgendagens Uddannelse og Kompetencer (AOF 

Midtjylland) scorer 71 point og indstilles til støtte på 5,5 mio.kr. 

• More – Morgendagens ressourcer (Tietgenskolen) scorer 70 point og indstil-

les til støtte på 17,5 mio.kr. 

• Morgendagens kompetencer (Erhvervshus Hovedstaden S/I) scorer 69 point 

og indstilles til støtte på 13,2 mio.kr. 

 



2/3 

 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1 Cover – Morgendagens kompetencer Bilag 1.1 

27 projekter indstilles til afslag. For 21 projekters vedkommende skyldes dette, at de 

ikke opfylder minimums-scoren på 65 point. Dertil er der seks projekter, der scorer 

mindst 65 point, men som på grund af den samlede prioritering af midlerne er indstil-

let til afslag. Dette uddybes i bilag 1.2. 

 

Med de projekter, der indstilles til tilsagn, vil der blive gennemført aktiviteter i alle 

dele af landet, så virksomheder fra alle erhvervshusgeografier får mulighed for at 

deltage i kompetenceudviklingsaktiviteter.  

 

Indsatserne er målrettet en række forskellige brancher, der samlet set sikrer, at mange 

virksomheder vil have mulighed for at deltage i de aktiviteter, der foreslås igangsat, 

herunder blandt andre transport-, bygge & anlægs-, turisme-, detailhandels- og ikke 

mindst industrivirksomheder. Indsatserne vil 1) bidrage til at modvirke de beskæfti-

gelsesmæssige konsekvenser af COVID-19 på kort sigt ved, at virksomhederne får 

mulighed for at sende deres medarbejdere på kompetenceudvikling som alternativ til 

en opsigelse, og 2) via kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere bidrage til 

den omstilling, mange virksomheder skal igennem for at være konkurrencedygtige 

post COVID-19. Indsatserne supplerer den aftale, som et flertal af folketingets partier 

indgik i juni 2020, og som bl.a. sikrer, at ledige kan gennemføre en erhvervsuddan-

nelse på 110% af dagpengesatsen.  

 

To af projekterne (More – Morgendagens ressourcer og Fødevarebranchens kompe-

tenceløft) vil som en del af deres aktiviteter arbejde med kompetencetilførsel af ledige 

samt studerende, der er tæt på at afslutte uddannelsen. Dette vil bidrage til at imøde-

komme virksomhedernes behov for specifikke kompetencer, ligesom det kan være 

med til at minimere ledigheden for de kommende dimittender.  

 

Endelig vil virksomheder fra alle dele af landet via projektet ”Morgendagens cirku-

lære digitale kompetencer” kunne deltage i kompetenceudvikling med fokus på cir-

kulær og/eller grøn omstilling. 

 

Fire af de projekter, der indstilles til tilsagn, er indstillet til et mindre beløb end an-

søgt. Det skyldes dels, at den økonomiske ramme, der var til rådighed i Region Sjæl-

land, var forholdsvis lille (8,7 mio. kr. ud af 67 mio. kr. fra Socialfonden), dels et 

ønske om i videst muligt omfang at undgå geografiske overlap i indsatserne.  

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 1.3., der giver et overblik over ansøgningerne, her-

under ansøgte beløb, geografisk dækning, samlet score og indstilling til afslag/tilsagn. 

Ansøgningerne samt indstillingsnotaterne er tilgængelige for bestyrelsen i Admin-

control. 

 

Videre proces 

I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbe-

handling inden udsendelse af endeligt tilsagn. Endeligt tilsagn forventes udstedt se-

nest ultimo 2020. 
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Kommunikation  

Sekretariatet giver ansøgerne en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og publicerer 

pressemeddelelser om bestyrelsens beslutninger umiddelbart efter den skriftlige hø-

ring er afsluttet. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

Godkender vedlagte indstillinger i bilag 1.3 (oversigtsnotat) 
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