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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Der skal tages stilling til justeringer i Udmøntningsplan 2020 på baggrund af besty-

relsens møde den 6. april 2020, herunder en yderligere tilførsel af midler til 

SMV:Digital til aktiviteter i 2020. Derudover følges op på bestyrelsens tidligere drøf-

telser om evt. indsatser ift. værnemidler og iværksætteri.  

 

Udmøntningsplan 2020 

Udmøntningsplanen for 2020 er opdateret og viser en samlet (effektueret og planlagt) 

udmøntning på 622,7 mio. kr. i 2020. Planen afspejler bl.a. bestyrelsens beslutning 

om at anvende op til 114,7 mio. kr. på en COVID-19 pulje.  

 

Prioritering af ikke-udmøntede erhvervsfremmemidler  

Hvis bestyrelsen godkender indstillingerne til COVID-19-puljen, jf. punkt 5, vil be-

styrelsen have et muligt råderum på 63,1 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler 

(DEM), som endnu ikke er endeligt prioriteret til indsatser i 2020. Midlerne har tid-

ligere været afsat til følgende indsatser: 

• Pulje til lokale projekter: 40 mio. kr. Der var oprindeligt afsat 50 mio. DEM-

midler til denne pulje. Heraf er 5 mio. kr. tildelt Early Warning og 5 mio. kr. 

er afsat til medfinansiering af den særlige sjællandske pulje af regionalfonds-

midler (30 mio. kr.). 

• Klyngeindsatsen: 15 mio. kr. I klyngeannonceringen har bestyrelsen afsat i 

alt 160 mio. kr. fordelt med 80 mio. kr. fra sin bevilling i 2020 og forventet 

tilsvarende i 2021. Bestyrelsen kan vælge at ændre fordelingen til 65 mio. kr. 

i 2020 og 95 mio. kr. i 2021 og derved frigive 15 mio. kr. i 2020 (råderummet 

reduceres dog tilsvarende i 2021). Da klyngerne først udvælges i efteråret 

2020, vurderes det, at omplaceringen ikke vil påvirke deres aktivitetsniveau. 

• COVID-19-tillægsbevillinger: 8,1 mio. kr. Såfremt bestyrelsen vælger at 

følge sekretariatets indstillinger vedr. puljen til COVID-19-tillægs-

bevillinger, jf. punkt 5, vil der være midler, som ikke tildeles og derfor kan 

omprioriteres.  

 

Sekretariatet ser tre indsatser, de 63,1 mio. kr. kan prioriteres til (uddybes nedenfor): 

1) Pulje til lokale indsatser 

2) Yderligere midler til SMV:Digital 

3) Yderligere midler til turisme 

 

Ad. 1) Midler til lokale indsatser 

Den lokale pulje er målrettet de erhvervsfremmeopgaver, der bedst løses lokalt, jf. 

bilag 4.2.1. Dvs. udfordringer og muligheder, der er specifikke og knyttet til sted-

bundne forhold. Indsatserne skal ligge inden for rammerne af de regionale kapitler i 

Erhvervsfremme i Danmark 2020-23. Bestyrelsen kan overveje at beskære puljen, 

men af hensyn til at kunne støtte indsatser, som falder uden for de tværgående annon-

ceringer og fremme indsatser, der adresserer særlige lokale erhvervsvilkår, anbefaler 

sekretariatet at fastholde en betydelig pulje til lokale indsatser.  

 

Ad. 2) Yderligere midler til SMV:Digital 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsatte den 18. marts 2020 i alt 20 mio. kr. til 

at styrke virksomhedernes adgang til digitaliseringsrådgivning via SMV:Digital. 
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Midlerne var et supplement til eksisterende finanslovsmidler på knap 10 mio. kr. På 

grund af COVID-19-krisen blev det besluttet at udmønte alle midlerne med det 

samme. Puljen på knap 30 mio. kr. lukkede efter tre timer på grund af stor efterspørg-

sel. I dette tidsrum indløb 806 ansøgninger, heraf var det muligt at imødekomme 286 

SMV’ers digitale projekter. Uddybning af virksomhedernes efterspørgsel og 

COVID-19-krisens betydning findes i appendiks 3.1.a. 

 

Der er fra flere sider udtrykt ønske om, at SMV:Digital tildeles yderligere midler i 

2020, så den samlede finansiering af ordningen (finanslovsmidler og decentrale er-

hvervsfremmemidler) har mindst samme niveau som i 2019. Det vil kræve, at besty-

relsen tilfører mindst yderligere 15 mio. kr. til SMV:Digital ud over de 20 mio. kr., 

der er tildelt tidligere (og som allerede er anvendt). Med en ekstrabevilling på 15 mio. 

kr. vil SMV:Digital kunne støtte yderligere 150 af de virksomheder, som har søgt i 

den netop afholdte runde.  

 

Det foreslås at eventuelle yderligere midler tildeles, så de kan anvendes af 

SMV:Digital til at give støtte til virksomheder, som har ansøgt forgæves i den netop 

gennemførte ansøgningsrunde. Ved at tildele midler til virksomheder, som allerede 

har søgt, vil virksomhederne kunne gå i gang med deres digitale projekter med det 

samme, og SMV:Digitals administrationsomkostninger vil kunne holdes på et mini-

mum, så midlerne går direkte til virksomhederne.  

 

Det bemærkes, at der i forbindelse med COVID-19-tillægspuljen vil blive tilført ca. 

27 mio. kr. ekstra til velfungerende digitaliseringsprojekter, hvis bestyrelsen følger 

sekretariatets indstillinger.  

 

Ad. 3) Yderligere midler til turisme 

Bestyrelsen besluttede på mødet 6. april at prioritere ca. 25 mio. kr. af de øremærkede 

turismemidler til destinationsudvikling til to landsdækkende indsatser med fokus på 

dels national markedsføring, dels en kickstart af turismen efter COVID-19. Midlerne 

udmøntes til konsortier med de nationale turismeudviklingsselskaber og destinations-

selskaberne, der er ansøger og fungerer som centrale aktører i udmøntningen.  

 

Sekretariatet oplever meget stor interesse for og søgning til puljen for lokale og tvær-

gående turismeprojekter og har ved ansøgningsfristens udløb (fredag den 15. maj 

2020) modtaget i alt 35 ansøgninger for i alt ca. 53 mio. kr. Der er knap 25 mio. kr. 

til rådighed i puljen. Turismeerhvervet er blandt de hårdest ramte erhverv som følge 

af COVID-19-krisen. Bestyrelsen kan derfor overveje at prioritere en del af de 63,1 

mio. kr. DEM-midler til at forøge turismepuljen.  

 

I tabellen neden for er vist tre modeller for, hvordan bestyrelsen kan vælge at fordele 

de 63,1 mio. kr. DEM-midler på de tre ovennævnte indsatser.   

 

Modeller for prioritering af ikke udmøntede erhvervsfremmemidler (63,1 mio. kr.) 

 Lokal pulje Ekstra SMV:Digital Ekstra turisme 

Model A 35 18,1 10 

Model B 35 15 13,1 

Model C 30 20 13,1 

 

I alle tre modeller er der fastholdt et betydeligt beløb i den lokale pulje. I model A 

beskæres den lokale pulje med 5 mio. kr. (fra 40 til 35 mio. kr.), mens der tilføres 
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18,1 mio. kr. ekstra til SMV:Digital og 10 mio. kr. til turismepuljen. I model B be-

skæres den lokale pulje ligeledes med 5 mio. kr., mens SMV:Digital tilføres lidt færre 

midler end i model A til fordel for turismepuljen. I model C beskæres den lokale pulje 

med 10 mio. kr., mens SMV:Digital og turisme tilføres hhv. ekstra 20 mio. kr. og 

13,1 mio. kr.    

 

Sekretariatet foreslår, at bestyrelsen vælger model A, som indebærer en forholdsvis 

lille reduktion i den lokale pulje, løfter SMV:Digitals samlede 2020-midler (finans-

lovsmidler og DEM-midler) til et lidt højere niveau end i 2019 og giver et mærkbart 

løft til turismepuljen.  

 

Ændring i administrationsgrundlaget for tillægsbevilling til Early Warning 

På bestyrelsesmødet den 6. april 2020 besluttede bestyrelsen at tildele en tillægsbe-

villing til Erhvervshus Midtjylland på op til 5 mio. kr. til Early Warning-indsatsen. 

Bestyrelsen besluttede, at denne tillægsbevilling skulle finansiere en skalering af fri-

villigkorpset og øget markedsføring, så projektet kunne nå ud til og hjælpe flere kri-

seramte virksomheder. Denne løsning har imidlertid givet vanskeligheder i forhold 

til projektets budget og det gældende administrationsgrundlag. Det skyldes særligt at 

rejseomkostninger og midler til markedsføring indgår i de såkaldte overhead-omkost-

ninger, som dermed vil blive højere end de maksimalt 18 pct. af budgettet, som er 

den normale grænse. Sekretariatet foreslår på den baggrund, at der helt undtagelses-

vist accepteres et højere overhead og at udgifterne til det højere tillæg skal dokumen-

teres med fx fakturaer.  

 

Værnemidler 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse var på mødet den 6. april 2020 positiv i forhold 

til at anvende strukturfondsmidler til at understøtte omstilling til produktionen af vær-

nemidler mv. og bad på den baggrund sekretariatet om at afsøge behovet og mulig-

hederne. 

 

På baggrund af foreløbige analyser foretaget af Den Nationale Operative Stab, der 

arbejder på at kortlægge det samlede udbud og behov for værnemidler i Danmark, 

vurderes det, at der pt. kan tilvejebringes de nødvendige værnemidler, men også at 

situationen løbende ændres, samt at Danmark fortsat på en række områder er af-

hængig af import. I lyset heraf er det besluttet at etablere en ny styrelse, der bl.a. har 

til formål at følge situationen om og sikre forsyningen af værnemidler i Danmark. 

Sekretariatet vil indgå i dialog med den nye styrelse med henblik på at følge udvik-

lingen, herunder om der er indsatser, hvor produktion af værnemidler hensigtsmæs-

sigt kan understøttes af strukturfondsmidler, herunder understøtte nye forretningsmu-

ligheder for SMV’er. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om sagen.  

 

Iværksætteri 

Bestyrelsen har udtrykt ønske om, at det afdækkes, hvorvidt indsatsen over for iværk-

sættere er tilstrækkelig i den nuværende situation.  

 

I forbindelse med bestyrelsens beslutning den 6. april 2020 om at understøtte virk-

somheder på kort sigt med indsatser, der bidrager til at afbøde konsekvenserne af 

COVID-19, blev 38,2 mio. kr. oprindeligt afsat til iværksætteri omprioriteret til en 

samlet pulje COVID-19-pulje på i alt 119,7 mio. kr. Forslag til udmøntning af puljen 

indebærer, at 28,8 mio. kr. anvendes til iværksætterindsatser, jf. punkt 5.  
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Iværksættere er en gruppe, der også mærker konsekvenserne af COVID-19-

pandemien. Iværksætternes behov i denne situation er i særdeleshed likviditet. Rege-

ringen og Folketingets partier har i forbindelse med hjælpepakken den 18. april 2020 

blandt andet aftalt: 

• Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremryk-

kes fra november 2020 til juni 2020. Fremrykningen vil særligt gavne likviditeten 

hos små og mellemstore vækstiværksættere med forsknings- og udviklingsakti-

vitet. 

• Matchfinansieringstiltag og øgede kapitalinvesteringer under Vækstfonden til 

hhv. iværksættere og venturevirksomheder.   

• 350 mio. kr. i 2020 til Innobooster under Innovationsfonden. Tiltaget er til viden-

baserede start-ups samt SMV’er.  

  

Appendiks 3.1.b giver en oversigt over indsatsen. I bestyrelsens projektportefølje er 

der et samlet tilsagnsbeløb på mere end 800 mio. kr. og resttilsagn (endnu ikke udbe-

talte midler) på over 500 mio. kr. Dette beløb vil – såfremt bestyrelsen tiltræder ind-

stillingerne vedrørende udmøntning af puljen til justering og skalering af projekter, 

der hjælper virksomheder med at håndtere COVID-19 jf. punkt 5 – blive endnu hø-

jere. 

  

Samlet vurderes det, at de igangværende iværksætter-initiativer og de midler, som er 

givet i tilskud til disse, er dækkende for behovet både generelt og i lyset af COVID-

19-krisen sammenholdt med de nationale hjælpepakker, der adresserer iværksætter-

nes kapitaludfordringer. Det er på denne baggrund vurderingen, at der ikke er behov 

for at igangsætte yderligere nye iværksætterprojekter på nuværende tidspunkt.  

 

Økonomioversigt 

Økonomioversigten viser, at der indstilles 109,1 mio. kr. til udmøntning på dette 

møde. Der forventes i alt udmøntet 622,7 mio. kr. i 2020. Økonomioversigten giver 

desuden et overblik over, hvor mange midler, der er udmøntet til hvert indsatsområde 

(drivkraft), hvordan midlerne fordeler sig på erhvervshusgeografier samt en oversigt 

over de største projekter i porteføljen. 

 

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan, med udgangspunkt i de tre foreslåede modeller, drøfte prioriteringen 

af de 63,1 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler, som endnu ikke er endeligt pri-

oriteret. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen  

• drøfter prioritering af de 63,1 mio. kr. erhvervsfremmemidler, som endnu ikke er 

endeligt prioriteret og godkender model A. Såfremt indstillingen tiltrædes, vil 

Erhvervsstyrelsen gå i dialog med Erhvervshus Midtjylland, der er operatør på 

SMV:Digital, vedrørende de nærmere rammer og sagsforberedende arbejde, før 

det endelige referat er godkendt. Forøgelse af turismepuljen vil blive udmøntet i 

forbindelse med den skriftlige procedure godkendt af bestyrelsen den 6. april 

2020. 

• godkender, at en yderligere direkte tildeling til SMV:Digital administreres efter 

de regler, der gælder i dette program. 

• godkender at Udmøntningsplan 2020 revideres, så den afspejler ovenstående be-

slutning. 
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• ændrer den tidligere tillægsbevilling på op til 5 mio. kr. til en selvstændig bevil-

ling til Early Warning indsatsen på op til 5 mio. kr., samt at bestyrelsen godken-

der, at det udokumenterede tillæg på 18 pct. til overhead erstattes af et højere 

tillæg. Udgifterne til det højere tillæg skal dokumenteres med fx fakturaer. Med 

denne bevilling gives sekretariatet bemyndigelse til i øvrigt at aftale nærmere 

vilkår og aktiviteter til den ekstraordinære COVID-19-indsats med projektholder 

inden for bestyrelsens beslutning på mødet den 6. april 2020. 

• tager orientering om værnemidler til efterretning og forholder sig hertil igen på 

et senere tidspunkt. 

• tager orienteringen vedrørende indsatser målrettet iværksættere til efterretning. 

 

 



 

 

 

Tabel 1. Forslag til Udmøntningsplan 2020 (alle beløb i mio. kr.) 

 

Indsatsområde DEM-

midler 

Regional-

fond 

Social-

fond 

I alt Bemærkninger 

COVID-19-

tillægsbevillinger 
26,9 29,0 40,1 96,0 

• 5 mio. kr. er tidligere tildelt Early Warning i skriftlig proces. 

• 17 ansøgninger til COVID-19-puljen er indstillet til tilsagn med et samlet tilskudsbeløb på 91,0 mio. kr. Det 

er 23,7 mio. kr. lavere end den afsatte ramme til puljen.  

• De 91,0 mio. kr. vil gå til projekter inden for forskellige indsatsområder (bl.a. kvalificeret arbejdskraft, digi-

talisering etc.) og vil derfor komme oven i nedenstående beløb for indsatsområderne. 

Grøn omstilling og cirkulær 

økonomi 
30,0 59,5 19,0 108,5 

• Som led i COVID-19-tillægsbevillinger gives ekstra 4,7 mio. kr. til grøn omstilling, hvis bestyrelsen følger 

sekretariatets indstillinger.  

Kvalificeret arbejdskraft og 

social inklusion 
23,0  59,0 82,0 

• Som led i COVID-19-tillægsbevillinger gives ekstra 21,1 mio. kr. til kvalificeret arbejdskraft, hvis bestyrel-

sen følger sekretariatets indstillinger. 

Digitalisering og automatise-

ring  
43,1  19,0 62,1 

• Beløbet er opjusteret med 18,1 mio. kr. DEM-midler, jf. indstilling i cover om at vælge model A vedr. forde-

ling af 63,1 mio. kr. DEM-midler.   

• Som led i COVID-19-tillægsbevillinger gives ekstra 27,0 mio. kr. til digitalisering, hvis bestyrelsen følger 

sekretariatets indstillinger. 

Internationalisering     0,0 
• Hvis bestyrelsen følger sekretariatets indstillinger, vil der blive udmøntet 9,5 mio. kr. til internationalisering 

som led i COVID-19-puljen.  

Iværksætteri    0,0 
• Hvis bestyrelsen følger sekretariatets indstillinger, vil der blive udmøntet 28,8 mio. kr. til iværksætteri som 

led i COVID-19-puljen. 

Innovation (klynger) 65,0     65,0 

• Beløbet er reduceret med 15 mio. kr. Til gengæld vil klyngeindsatsen skulle opjusteres fra 80 mio. kr. til 95 

mio. kr. i 2021, så den samlede bevilling over de to år fastholdes på 160 mio. kr., jf. klyngeannonceringen i 

samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet.   

Pulje til lokale projekter 40,0 30,0    70,0 

• Beløbet er nedjusteret med 5 mio. kr. DEM-midler, jf. indstilling i cover om at vælge model A vedr. forde-

ling af 63,1 mio. kr. DEM-midler.   

• De 40 mio. kr. DEM-midler udgøres af 35 mio. kr. som angivet i model A plus 5 mio. kr., som er reserveret 

til medfinansiering af Region Sjællands strukturfondsprojekter 

Turisme 60,5     60,5 
• Beløbet er opjusteret med 10 mio. kr. DEM-midler, jf. indstilling i cover om at vælge model A vedr. forde-

ling af 63,1 mio. kr. DEM-midler.  

Tillægsbevillinger  3,1 14,5 17,6 • Beløbet er tilbageløbsmidler og overskydende midler fra COVID-19-puljen.  

Evaluering  6,0     6,0 • Beløbet er opjusteret med 1 mio. kr., jf. indstilling om direkte tildeling til RegLab.   

Overdisponering fra 2019 55,1    55,1 • Beløbet er reduceret med 0,9 mio. kr. pga. omposteringer 

I alt 349,5 121,6 151,6 622,7 • Beløbet er opjusteret med 2,5 mio. kr. som følge af tilbageløb fra projekter 
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