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Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse godkendte på sit møde den 26. marts 2019 

et udkast til udmøntningsplan for 2019 med en bemærkning om, at bestyrelsen 

gerne så flere midler prioriteret til digitalisering og anvendelse af ny teknologi.  

Udmøntningsplanen for 2019 opfattes som et dynamisk dokument, som besty-

relsen løbende vil kunne opdatere efter behov for at sikre størst mulig effekt og 

fuld udmøntning af alle erhvervsfremmemidler.  

 

Sekretariatet har på baggrund af bestyrelsens ønske om øget fokus på digitalise-

ring målrettet dele af de to calls om kvalificeret arbejdskraft samt i den strategi-

ske erhvervsfremmepulje, som blev behandlet på mødet den 26. marts, mod 

netop indsatser indenfor digitalisering og ny teknologi.  

 

Derudover bemærkes det, at de 25,0 mio. kr., der er afsat til SMV:Digital, er 

midler, der alle udmøntes i 2019, hvilket medvirker til en markant indsats for 

digital omstilling i SMV’er allerede i indeværende år. Der er desuden sat fokus 

på digitalisering i idebeskrivelser om iværksætteri og konkurrencekraft i 

SMV’er, der behandles på dagens møde, og i de idebeskrivelser om kvalificeret 

arbejdskraft, som bestyrelsen skal behandle på mødet i juni. 

 

Bestyrelsens ønske om øget fokus på digitalisering kan i øvrigt imødekommes 

ved at tage én eller flere af følgende beslutninger:  

 

1. Der kan prioriteres yderligere midler til digitalisering i 2019 ved evt. at re-

ducere den strategiske pulje på 80,0 mio. kr. til erhvervsfremmeindsatser, 

hvoraf 40,0 mio. kr. er til rådighed til fordeling på mødet den 14. november. 

 

2. Bestyrelsen kan allerede nu beslutte at reservere et større beløb af 2020-

midlerne til en digitaliseringsindsats, så en idebeskrivelse kan behandles på 

mødet den 24. september 2019, og indstillinger om bevilling til konkrete 

indsatser kan behandles på mødet den 21. januar 2020. 

  

Fordelingen af erhvervsfremmemidler på prioritetsområderne i strategien, som 

fremgår af tabel 1, vil for indeværende være uændret siden sidste møde med 

mindre bestyrelsen vælger at afsætte yderligere midler til digitalisering og an-

vendelse af ny teknologi.  

 

Tabel 1. Forslag til overordnet prioritering af midler (mio. kr.) 

Udmøntningstemaer 

 

 

I alt 

Heraf decen-

trale erhvervs-

fremmemidler  

Heraf struk-

turfonds- 

midler 

Digitalisering og anvendelse af nye tek-

nologier 50 50 0 

Kvalificeret arbejdskraft til lokale behov 223,4 80 143,4 

Grøn og cirkulær omstilling 96 15 81 

Klynger og innovationssamarbejder 83,6 15,7 67,9 

Iværksætteri og vækstambitioner 135 45 90 

Internationalisering og grænseoverskri-

dende samarbejder 63 28 35 
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Turisme 50 50 0 

Pulje til erhvervsfremmeindsatser 80 80 0 

Analyse og evalueringer 4 4 0 

Andre udmøntninger jf. møde 29/1 2019 49,5 49,5 0 

I alt 834,5 417,2 417,3 

 

Med udmøntningsplanen foreslås fortsat i alt 834,5 mio. kr. prioriteret i 2019.  

Til orientering flyttes en delindsats på prioritetsområdet ”internationalisering og 

grænseoverskridende samarbejde”, så idebeskrivelsen først forelægges bestyrel-

sen på mødet den 26. juni frem for den 13. maj 2019 som oprindelig planlagt.  

Derudover flyttes en delindsats på prioritetsområdet ”klynge og innovationssam-

arbejde”, så en idebeskrivelse behandles på bestyrelsens møde i september frem 

for på bestyrelsens møde i maj 2019.  

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan drøfte:  

1. Hvorvidt bestyrelsen ønsker at prioritere yderligere midler til digitalise-

ring i 2019 ved evt. at reducere den strategiske pulje på 80 mio. kr. til 

erhvervsfremmeindsatser. 

2. Hvorvidt bestyrelsen allerede nu vil beslutte at reservere et større beløb 

til en digitaliseringsindsats i 2020. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen:  

• Godkender, at et øget fokus på digitalisering sker ved at øge fokus på 

digitalisering i eksisterende og kommende calls.  

• Beslutter, om der skal flyttes midler fra den strategiske pulje og/eller 

allerede nu prioriteres midler med henblik på udmøntning primo 2020.  
 

Appendiks: Aktuelt forslag til prioriteringer fordelt på tema og bestyrelsesmøder1 

Udmøntningstemaer  pr. 30/1 marts maj juni sept. nov. Total 

Digitalisering og anvendelse af nye tek-

nologier   50         50 

Kvalificeret arbejdskraft til lokale behov   80  143,4     223,4 

Grøn og cirkulær omstilling   96         96 

Klynger og innovationssamarbejder 4 35     44,6   83,6 

Iværksætteri og vækstambitioner     135       135 

Internationalisering og grænseoverskri-

dende samarbejder 10   30  23     63 

Turisme 50           50 

Strategisk erhvervsfremmepulje   80       80 

Analyse og evalueringer 4           4 

Andre udmøntninger jf. møde 29/1 2019 49,5           49,5 

I alt 117,5 341 165,0 166,4 44,6 0 834,5 

 

 
1 Den betydelige prioritering i første halvår skal ses i lyset af, at en hurtig prioritering vurderes 

nødvendig for, at alle midler kan udmøntes inden årets udgang. 
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