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Referat fra ekstraordinært møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse d. 

22. september 2020, kl. 18:00-19:00, videomøde 

 

Til stede fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Jakob Riis (formand), adm. direktør, Falck A/S 

• Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S  

• Nicolai Hansen, rådgiver, Nico Holding ApS  

• Mette-Marie Harild, vice president, Medtronic A/S 

• Dorte Zacho Martinsen, medejer, BM Silo ApS  

• Steen Munk, kreditdirektør/vicedirektør, Nykredit A/S 

• Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S  

• Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation 

• Claus Jensen, formand, CO-Industri 

• Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune 

• Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune  

• Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune 

• Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune  

• Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet  

• Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet  

 

Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune 

• Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark 

 

Til stede fra Erhvervsministeriet/Erhvervsstyrelsen 

• Niels May Vibholt, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen 

• Søren Asp Mikkelsen, sekretariatschef, Erhvervsstyrelsen 

• Andreas Blohm Graversen, kontorchef, Erhvervsministeriet 

• Line Panum, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen (Referent)  

• Jakob Leth, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen (It-supporter) 

• Merete Woltmann, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen 

• Kirstine Halken, specialkonsulent, Erhvervsstyrelsen 
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Referat: 

1. Velkomst og orientering ved formanden  

 

 Formanden bød velkommen til det ekstraordinære møde. Formålet med 

mødet var at forbehandle et punkt, der er sat til endelig beslutning på 

bestyrelsesmøde d. 7. oktober 2020. Punktet vedrører udmøntning af 

100 mio. kr., som bestyrelsen har fået til opgave at udmønte til særligt 

hårdt ramte erhverv som følge af COVID-19, jf. Aftale om bedre vilkår 

til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv af 

28. august indgået mellem regeringen og en række partier.  

 

Det blev oplyst, at der ikke var udsendt materiale forud for mødet, da 

mødet var indkaldt med kort tidsfrist. Der blev budt særligt velkommen 

til det nye bestyrelsesmedlem, Johannes Lundsfryd Jensen, der er borg-

mester i Middelfart Kommune.  

 

  

2. Gennemgang af første udkast til model for udmøntning af 

Pulje til omstilling af dansk erhvervsliv (til orientering) 

  

 Sekretariatet præsenterede den politiske aftale bag puljen, der skal an-

vendes til styrket innovation og omstilling for særligt hårdt ramte er-

hverv, som fx oplevelsesøkonomi, restauranter og hoteller. Aktstykket 

blev vedtaget af Finansudvalget d. 17. september 2020 og præciserer, 

at puljen bl.a. skal anvendes til omstilling via kompetence- eller uddan-

nelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte pro-

dukter og services på nye markeder.  

 

 Sekretariatet skitserede et første forslag til udmøntningsmodel, der bl.a. 

er udarbejdet på baggrund af data fra Genstartsteamet for turisme og 

oplevelsesøkonomi, herunder dialog med hhv. formand Lars Liebst og 

medlem Dorte Krak, samt dialog med flere aktører, bl.a. Horesta, Dansk 

Kyst- og Naturturisme, Danske Destinationer, Wonderful Copenhagen, 

MeetDenmark, erhvervshusene, KL, Dansk Erhverv og DI.   

 

  Forskellige elementer blev præsenteret, herunder forslag til beløbsstør-

relse, krav om medfinansiering samt mulighed for tilskud til egne løn-

udgifter. Der blev foreslået tre typer af aktiviteter, som virksomhederne 

kan opnå støtte til; 1) tilpasning og omstilling af forretningsmodeller, 

2) køb af udstyr til at understøtte tilpasningen samt 3) kompetenceud-

vikling til at understøtte tilpasningen. En række eksempler blev nævnt. 

 

 Det blev foreslået, at midlerne udmøntes i en direkte tildeling til en ope-

ratør, som bliver ansvarlig for at åbne ansøgningsrunder og forestå ad-

ministration af puljen. Det blev ligeledes foreslået, at der udpeges et 

konsortium af erhvervshuse, turismeaktører mv., der bl.a. skal være bin-

deled til baglande, kvalificere ansøgningsprocessen, sikre videnspred-

ning til relevante virksomheder mv. Virksomhedsguiden skal anvendes 

til kommunikation om puljen som tillæg til den kommunikation, til-

sagnsmodtager og konsortiet selv forestår.  

 

 Målgruppen for puljen foreslås at være alle virksomheder, som har be-

hov for at tilpasse og omstille sig i lyset af COVID-19-krisen, men ord-

ningen får en særlig toning i forhold til at sikre støtte til virksomheder 
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inden for turisme og oplevelsesøkonomi, herunder fx konferencecentre, 

restauranter og hoteller.  

 

   

3. Input fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vedrørende 

Pulje til omstilling af dansk erhvervsliv (bordrunde) (til drøf-

telse) 

  

 Bestyrelsen udtrykte opbakning til den foreslåede udmøntningsmodel, 

herunder at der foretages en direkte tildeling til en operatør, og at der 

udpeges et konsortium, som skitseret af sekretariatet.  

 

  Bestyrelsen fandt, at det særligt er turismen i de større byer, der har 

været hårdt ramt som følge af COVID-19, og at puljen skal have en vis 

toning, der kan sikre hjælp til bl.a. erhvervs- og eventturismen. Det blev 

drøftet, at særligt hårdt ramte erhverv evt. kan defineres ud fra, om man 

har haft en omsætningsnedgang. Ved regeringens hjælpepakker har der 

været anvendt et kriterium om 30 pct. omsætningsnedgang. Bestyrelsen 

var enige om, at puljen skal anvendes til tilpasning og omstilling af ek-

sisterende virksomhed og ikke fundamental omlægning af virksomhe-

dens fokus og virke.  

 

 Bestyrelsen fandt, at virksomheder skal være den primære målgruppe 

for ordningen, herunder at fokus skal være på virksomheder, der har 

demonstreret evne til at opnås succes tidligere, og dermed forventeligt 

også vil kunne opnå succes efter en tilpasning/omstilling. 

 

 Bestyrelsen udtrykte, at det skal være simpelt for virksomhederne at 

søge midlerne. Virksomhederne er pressede på ressourcer, og midlerne 

skal hurtigt ud til virksomhederne. SMV:Digital blev fremhævet som 

en pulje, der har formået at hjælpe mange virksomheder gennem et sim-

pelt administrativt set-up. 

 

 Bestyrelsen var positive over for, at operatør kan udbetale 50 pct. af 

virksomhedstilskuddet som forudbetaling henset til den vanskelige øko-

nomiske situation, som mange virksomheder befinder sig i. Der skulle 

kunne søges om støtte på op til 1,5 mio. kr. pr. virksomhed inden for 

statsstøttereglernes rammer. 

 

 Bestyrelsen fremhævede, at en vis medfinansiering er nødvendig for at 

sikre tilskud til projekter af en vis kvalitet, samt at tilskud gives til virk-

somheder, der har en reel mulighed for at genoprette deres forretning. 

Bestyrelsen fandt, at 10 pct. i medfinansiering var for lavt, og at virk-

somhedernes medfinansiering skulle udgøres af kontanter (ikke timer).   

      

 

4. Tak for i dag  

  

 Formanden samlede op på medlemmernes input og orienterede om, at 

sekretariatet på baggrund heraf vil udarbejde et endeligt beslutningsop-

læg vedr. puljens anvendelse, som bestyrelsen kan behandle på mødet 

den 7. oktober 2020.  
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