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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at igangsætte og finansiere de-

centrale erhvervsfremmeindsatser inden for de bevillinger, der afsættes på de årlige 

finanslove (345,8 mio. kr. i 20191). Bestyrelsen skal ligeledes afgive indstilling til 

erhvervsministeren om anvendelse af midler fra EU´s strukturfonde (ca. 600 mio. kr. 

i perioden 2019-2020, inkl. resultatreserve).  

 

Under dagsordenspunktet beskrives en række centrale elementer i udmøntningen af 

decentrale erhvervsfremmemidler og strukturfondsmidler i 2019, herunder formål, 

principper og tværgående prioriteter/indsatsområder.  

 

Derudover gennemgås forskellige opmærksomhedspunkter i forhold til tilrettelæg-

gelsen af udmøntningen, herunder i forhold til valg af: 

• Geografisk og sektormæssigt fokus og rækkevidde 

• Størrelse og varighed af erhvervsfremmeindsatser 

• Variation i udmøntningspraksis og projektudløb på tværs af regioner 

• Valg af instrumenter til udmøntning af erhvervsfremmemidler 

• Bestyrelsens involvering i udmøntningen (beslutningspunkter) 

 

For så vidt angår sidstnævnte skal bestyrelsen forholde sig til, hvor detaljeret materi-

ale der skal forelægges til godkendelse i bestyrelsen forud for annoncering af ansøg-

ningsrunder og lignende, herunder om bestyrelsen kun vil forholde sig til en relativt 

overordnet temabeskrivelse (såsom fx 3.2.2 vedr. digitalisering) eller også vil god-

kende mere detaljeret materiale (såsom fx 3.2.5 vedr. turisme).  

 

På baggrund af bestyrelsens drøftelser udarbejder sekretariatet et udkast til udmønt-

ningsplan for 2019, som forelægges bestyrelsen på mødet den 26. marts 2019. 

 

Til orientering og opfølgning på seneste bestyrelsesmøde oplyses i øvrigt følgende:  

Bestyrelsen har ingen forpligtelser i forhold til de ca. 300 regionale erhvervsfremme-

projekter, som Erhvervsstyrelsen overtager fra de regionale vækstfora. Bestyrelsen 

kan dog blive inddraget, hvis der bliver behov for tillægsbevillinger og/eller væsent-

lige projektændringer. Ifølge udkast til forretningsorden (bilag 6.2) bemyndiges se-

kretariatet til at godkende projektændringer og mindre tillægsbevillinger på maksi-

malt 10 pct. af tilsagnsbeløbet, dog maksimalt 0,5 mio. kr.  

 

Der er vedlagt bilag om EU’s strukturfonde (bilag 3.1.3), som indeholder en første 

overordnet introduktion til emnet. Der planlægges efter, at bestyrelsen på sit møde i 

marts får en mere detaljeret præsentation af EU’s strukturfonde, herunder arbejdet 

med administrative lettelser mv.  

 

 

 

 

 
1 Heraf er disponeret 45,4 mio. kr. i forbindelse med Finansloven for 2019, hvorefter der resterer 300,4 mio. kr. til forde-

ling i 2019. 
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Diskussionspunkter Bestyrelsen kan drøfte:  

• Hvordan indsatsen kan tilrettelægges med et geografisk og sektormæssigt fo-

kus, der tager højde for regionale variationer i virksomhedernes behov og 

sikrer, at den vejledende regionale minimumsfordeling honoreres.  

• Hvordan den fremadrettede indsats kan tilrettelægges, så der tages hensyn til 

den variation, der er i de overtagne projekters varighed og størrelse samt den 

variation, der er i udmøntningspraksis på tværs af regioner. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen:  

• Drøfter elementerne i en kommende udmøntningsplan 2019, herunder principper 

og tværgående prioriteter samt de skitserede opmærksomhedspunkter. 

• Godkender, at digitalt og datadrevet tilføjes som et femte overordnet princip for 

tilrettelæggelse og udmøntning af midler til decentral erhvervsfremme.  

• Godkender, at sekretariatet som udgangspunkt bemyndiges til at annoncere en 

ansøgningsrunde eller lignende, når bestyrelsen har godkendt en tema-/idebeskri-

velse.  

• Tager orienteringen om EU’s strukturfonde til efterretning. 
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