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Referat: 

 

1. Velkomst og orientering ved formanden samt kort drøftelse af situationen. 

 

Formanden orienterede om afbud til dagens møde.  

 

Formanden indledte mødet med at konstatere, at Danmark og dansk erhvervsliv 

befinder sig i en ekstraordinært vanskelig situation. Det planlagte bestyrelses-

møde i Aalborg var blevet aflyst, da det grundet situationen ikke var muligt at 

mødes fysisk. I stedet ønskede formanden at bestyrelsen brugte videomødet til 

at drøfte, om og i givet fald hvordan, bestyrelsen med sine virkemidler kan un-

derstøtte regeringens erhvervsrettede støtteordninger mhp. at bidrage til at af-

bøde konsekvenserne af Corona/COVID-19 pandemien for dansk erhvervsliv – 

både på den korte og den længere bane. En sådan drøftelse måtte gå forud for 

en eventuel behandling af de punkter, der oprindeligt var på dagsordenen til det 

nu aflyste møde i Aalborg. Bestyrelsen tilsluttede sig formandens tilgang. 

 

Sekretariatet gennemgik kort de statslige erhvervsrettede støtteordninger, der er 

iværksat af regeringen og Folketingets partier i samarbejde med bl.a. arbejds-

markedets parter og erhvervsorganisationerne. Følgende ordninger blev berørt: 

 

• Trepartsaftale om 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; 

• Kompensationsordning for selvstændige, der oplever mere end 

30 pct. nedgang i omsætning 

• Kompensationsordning for virksomhedernes faste omkostnin-

ger. 

 

Det blev yderligere oplyst, at alle virksomheder, der lever op til de fastlagte 

kriterier, vil kunne få støtte fra kompensationsordningerne (dvs. de er uden 

øvre loft for udgifterne), og at der dermed er tale om støtteordninger for et to-

cifret milliardbeløb.  

 

Endelig orienterede sekretariatet om etableringen af en temaside om Co-

rona/COVID-19 på Virksomhedsguiden, hvor op mod 50.000 virksomheder 

dagligt orienterer sig i aktuelle informationer og vejledning, samt om erhvervs-

husenes omstilling af deres vejledning til at møde virksomhedernes behov i den 

aktuelle situation.   

 

Det fremgik af en efterfølgende bordrunde, at bestyrelsen har blik for at Co-

rona/COVID-19 pandemien har skabt en helt særlig situation, som påvirker 

dansk erhvervsliv hårdt. Blandt andet turisme- og serviceerhvervene er erhverv, 

der er særdeles hårdt ramt, men situationen har betydelige økonomiske konse-

kvenser for alle brancher og alle typer virksomheder i hele landet.  
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Der var enighed om, at der er behov for en markant indsats for at hjælpe virk-

somheder og medarbejdere berørt af COVID-19, og at bestyrelsen både på den 

korte og den lidt længere bane vil iværksætte indsatser som bidrager til dette. 

 

Endelig blev det foreslået, at der bør gives særlig prioritet til tiltag, der kan 

styrke det decentrale erhvervsfremmesystem, herunder særligt erhvervshusenes 

kapacitet til at møde virksomhedernes behov i den nuværende situation. Er-

hvervshusene er centrale som knudepunkter i erhvervsfremmesystemet og som 

aktører med mange virksomhedskontakter. Virksomhedsguiden.dk blev frem-

hævet for sin evne til at samle kommunikation fra myndighederne om de stats-

lige erhvervsrettede støtteordninger. 

 

2. Mulige erhvervsfremmeindsatser målrettet afbødning af Co-

rona/COVID-19-relaterede konsekvenser for virksomheder og arbejdsta-

gere (til drøftelse og beslutning) 

Bilag 2.1 Cover 

 

Sekretariatet præsenterede tre mulige modeller, som bestyrelsen kan benytte sig 

af, hvis den ønsker at iværksætte Corona/COVID-19 afbødende indsatser som 

supplement til de statslige erhvervsrettede støtteordninger. De tre modeller er 

beskrevet i bilag 2.1. 

 

Bestyrelsen tilkendegav vigtigheden i at iværksætte erhvervsfremmeindsatser, 

der kan virke hurtigt givet den akutte situation, mange virksomheder og ar-

bejdstagere står i. Det kan fx være ved at styrke eksisterende succesfulde pro-

jekter, der tilbyder virksomheder aktiviteter, der efterspørges i den nuværende 

situation. Evt. tillægsbevillinger kan ske ved direkte tildeling, hvis der anven-

des decentrale erhvervsfremmemidler (model 2). 

 

Bestyrelsen understregede vigtigheden af også at fastholde et fokus på den lidt 

længere bane. Behovet for at gentænke produkter, værdikæder og samarbejder 

kan vise sig endnu mere påkrævet for virksomhederne efter den nuværende, 

akutte fase. Dette fordrer fortsat innovation og innovationssamarbejder, blandt 

andet understøttet ved de fremtidige klyngeorganisationer, hvorfor den igang-

satte fælles klyngeannoncering med Uddannelses- og Forskningsministeriet 

skal fortsætte med de i annonceringen prioriterede midler.  

 

Bestyrelsen noterede sig, at der pågår drøftelser blandt EU-landene om juste-

ringer af rammerne for anvendelse af de resterende strukturfondsmidler. Besty-

relsen ser gerne, at strukturfondsmidlerne kan anvendes til at afbøde konse-

kvenserne af Corona/COVID-19 og ønsker i den sammenhæng at opnå størst 

mulig fleksibilitet til at iværksætte tiltag, herunder ved at forlænge eller skalere 

eksisterende aktiviteter eller ved at igangsætte helt nye. Såvel det korte som det 

lidt længere sigte skal holdes for øje. En mulighed er kompetenceudviklingstil-

tag, der adresserer de behov, virksomhederne har i kølvandet på Co-

rona/COVID-19 pandemien (model 3). 
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Bestyrelsen står overfor at skulle udmønte midler til turisme. For at sikre, at 

midlerne anvendes så hensigtsmæssigt som muligt i den nuværende situation, 

besluttede bestyrelsen, at der skal gennemføres dialog med relevante turisme-

aktører med henblik på en nærmere afklaring af behovet.  

 

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet skal udarbejde forslag til erhvervsfrem-

meindsatser, der på det korte sigte kan supplere de statslige indsatser og bi-

drage til at hjælpe virksomheder og medarbejdere berørt af COVID-19. Fokus 

bør så vidt muligt være at styrke relevante tilbud gennem erhvervshusene, som 

møder virksomhedernes behov i den nuværende situation. Indstillinger fra se-

kretariatet forelægges så vidt muligt bestyrelsen i en skriftlig proces. 

 

Bestyrelsen besluttede at afdække behovet i turismebranchen forud for beslut-

ning om anvendelse af puljen på 50 mio. kr. i 2020 afsat til lokale og tværgå-

ende turismeprojekter.  

 

Bestyrelsen besluttede at støtte regeringens bestræbelser på at afdække mulig-

heder for større fleksibilitet i anvendelsen af de resterende strukturfondsmidler 

og vil drøfte mulige strukturfondsfinansierede indsatser, når mulighederne er 

afklaret.  

 

På baggrund af ovennævnte gennemføres et nyt videomøde i april, hvor besty-

relsen kan drøfte konkrete forslag til indsatser på blandt andet turismeområdet 

og mulige strukturfondsfinansierede indsatser. 

 

Endelig besluttede bestyrelsen at kommunikere sine prioriteringer på den korte 

og lange bane, henset til den ekstraordinære situation danske virksomheder be-

finder sig i. 

 

3. Gennemførelse af skriftlige procedure (til orientering) 

Bilag 3.1: Cover 

 

Sekretariatet skitserede kort gennemførelsen af en skriftlig proces. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Afslutningsvis orienterede formanden om en skriftlig henvendelse fra Region 

Syddanmark vedrørende fremtidens klyngeindsats inden for life science og vel-

færdsteknologi og vigtigheden af regional og lokal forankring. Formanden re-

degjorde for, at bestyrelsen tidligere besluttede, at den erhvervsrettede klynge-

indsats, som bestyrelsen finansierer, skal være tilgængelig for sin målgruppe i 

hele landet på en relevant og effektiv måde. Det er et hensyn, der lægges vægt 

på i bedømmelseskriterierne i klyngeannonceringen.  
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