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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvordan de resterende decentrale erhvervs-

fremmemidler fra 2020 skal udmøntes i indeværende år og tilførsel af 15 mio. kr. til 

bestyrelsens omstillingspulje til særligt hårdt ramte erhverv. 

 

Baggrund 

På finansloven for 2020 er der afsat ca. 350 mio. kr. decentrale erhvervsfremme-

midler. Hvis disse midler ikke gives i tilsagn til konkrete indsatser i år, returneres de 

til statskassen. I Udmøntningsplan 2020 var der lagt en plan for anvendelse af alle 

350 mio. kr. Det har imidlertid vist sig, at nogle af de puljer, som bestyrelsen har af-

sat midler til, ikke er blevet udnyttet fuldt ud.    

 

Hertil kommer, at nogle af de tidligere igangsatte projekter ikke har kunnet bruge 

hele deres tilsagnsbeløb (”tilbageløbsmidler”). Det betyder, at der er ca. 29,5-41,0 

mio. kr. udisponerede decentrale erhvervsfremmemidler, jf. tabel 1. Midlernes nøj-

agtige størrelse vil afhænge af bestyrelsens udmøntninger på mødet den 5. novem-

ber 2020. I tabel 1 er det lagt til grund, at bestyrelsen følger sekretariatets indstillin-

ger.  

 

Tabel 1. Udisponerede decentrale erhvervsfremmemidler (mio. kr.)  

Sammen bliver vi grønnere (afhængig af om B-sag får tilsagn 

eller ej) 

2,7-10,5 

Lokale erhvervspotentialer (afhængig af om B-sager får til-

sagn eller ej)   

18,9-22,6 

Tilbageløbsmidler pr. 19. okt. 2020                      7,9  

I alt 29,5-41,0 

 

I april 2020 annullerede bestyrelsen en annoncering vedr. kompetenceudvikling for 

ledere og medarbejdere i SMV’er, der rammes af Brexit, og besluttede at drøfte be-

hovet for en indsats, når der var større klarhed om konsekvenserne af Brexit for 

dansk erhvervsliv. Brexit er nu nært forestående, og erhvervshusene melder om en 

markant øget efterspørgsel efter assistance fra SMV’er.  

 

Samtidig har bestyrelsen tidligere tilkendegivet et ønske om at prioritere midler til 

fyrtårnsindsatser og til at ”booste” og videreføre velfungerende eksisterende indsat-

ser.  

 

Omstillingspulje 

Som led i Den politiske aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socia-

listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om 

genstart af dansk eksport indgået den 8. oktober 2020 er Danmarks Erhvervsfrem-

mebestyrelse blevet tildelt yderligere 15 mio. kr. til bestyrelsens omstillingspulje til 

særligt hårdt ramte erhverv. Midlerne er målrettet COVID-19-relatereret kompeten-

ceudvikling i turisme- og oplevelseserhvervet. 
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Løsning 

Bestyrelsen skal tage stilling til anvendelse af de resterende decentrale erhvervs-

fremmemidler i 2020 og den yderligere tilførsel af midler til omstillingspuljen. Se-

kretariatet foreslår, at midlerne anvendes som følger: 

 

1. Brexit: Tillægsbevilling på 10 mio. kr. til “Deal or no deal – that’s the que-

stion” (tilsagnsmodtager Erhvervshus Syddanmark). 

2. CONNECT Denmark: Tillægsbevilling på i alt 8 mio. kr. i 2021 og 2022 til 

at videreføre efterspurgt indsats. 

3. Femern Bælt: Bevilling på 2 mio. kr. til Femern Belt Development til at un-

derstøtte og konsolidere indsatsen i 2021. 

4. Klyngerne: Omplacering af midler fra 2020 til 2021 mhp. at frigøre midler 

til prioritering af bestyrelsen i 2021. Den samlede ramme til klyngerne vil 

være uændret.  

5. Omstillingspulje: Tillægstilsagn på 15 mio. kr. til Erhvervshus Hovedsta-

den. Der er tale om nye midler, som erhvervsfremmebestyrelsen har modta-

get som led i den politiske aftale om genstart af dansk eksport indgået den 

8. oktober 2020.    

 

Indsatserne uddybes nedenfor.   

  

1. BREXIT: Tillægsbevilling på 10 mio. kr. til Erhvervshus Sydjylland 

Bestyrelsen har flere gange drøftet en tillægsbevilling til Brexit-projektet “Deal or 

no deal – that’s the question”, men har udskudt beslutningen pga. begrænset efter-

spørgsel fra virksomhederne. I forbindelse med COVID-19-nedlukningen besluttede 

bestyrelsen i marts 2020, at projektets målgruppe kunne udvides til at omfatte virk-

somheder, der var ramt af nedlukningen. Initiativet har været markedsført som ”Co-

ronaGenstart”, og det har været meget efterspurgt. Allerede efter to uger var 250 

virksomheder godkendt til en rådgivnings-voucher på 25.000 kr. til udarbejdelse af 

en genstartsplan. Alle projektets midler er nu disponeret, og samtidig oplever er-

hvervshusene en betydelig stigning i antal henvendelser fra virksomheder, der ram-

mes af Brexit. Hvis den oprindelige målgruppe skal kunne hjælpes nu, hvor Brexit 

er nært forestående og behovet er der, kan projektet med fordel tilføres en tillægsbe-

villing i indeværende år. Tillægsbevillingen foreslås udelukkende at have fokus på 

Brexit-ramte virksomheder og vil muliggøre, at 100 Brexit-ramte virksomheder kan 

få tilskud til rådgivning, og 360 virksomheder kan deltage i kollektive arrangemen-

ter. 

 

I foråret 2020 annullerede bestyrelsen – pga. den daværende store usikkerhed om-

kring Brexit – en annoncering på i alt 39 mio. kr. vedr. kompetenceudvikling af le-

dere og medarbejdere i SMV’er, der rammes af Brexit. I lyset af det nært forestå-

ende Brexit og den oplevede efterspørgsel fra virksomhederne foreslår sekretariatet, 

at indsatsen aktiveres igen. Sekretariatet vil udarbejde et forslag til indsats med fo-

kus på bl.a. kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i SMV’er, der rammes 

af Brexit. Forslaget vil blive forelagt bestyrelsen, evt. i skriftlig proces.   
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2. CONNECT Denmark: To-årig tillægsbevilling på 8 mio. kr. 

Det foreslås, at projektet ”CONNECT Denmark – Erhvervslivets instrument til at 

skabe vækst” tildeles en tillægsbevilling på 8 mio. kr. til fortsættelse af indsatsen i 

2021 og 2022. Bestyrelsen bevilgede 6 mio. kr. til CONNECT Denmark i juni 2019 

under den strategiske pulje til en etårig indsats. Midlerne er gået til at gennemføre 

en række såkaldte Pitch-springboards og SPRINGBOARDS, som bl.a. giver virk-

somheder gratis sparring fra professionelle erhvervsledere. Ultimo september 2020 

er godt 75 pct. af bevillingen brugt, og 80 pct. af aktiviteterne gennemført. De øv-

rige aktiviteter forventes gennemført og afsluttet med udgangen af 2020.  

 

Foreningen CONNECT Denmark arbejder tæt sammen med DI, Vækstfonden og 

erhvervshusene foruden de øvrige af foreningens medlemmer, der tæller såvel pri-

vate som offentlige aktører. Der er tale om tilbud, der både er kendt og efterspurgt i 

dansk erhvervsliv, af investeringsfonde og business angels’ netværk. CONNECT 

Denmark yder via deres tilbud en særlig og direkte sparring til virksomhederne med 

afsæt i CONNECT Denmarks eget netværk, som er opbygget igennem mange år, og 

som ikke tilbydes af andre aktører i erhvervsfremmesystemet.  

 

Såfremt start-ups og SMV’er fortsat skal have mulighed for sparring via bl.a. 

SPRINGBOARDS, kan CONNECT Denmark med fordel gives en tillægsbevilling, 

som dækker 2021 og 2022, og med afsæt heri bør der arbejdes med en længereva-

rende løsning. Med en tillægsbevilling forventes det, at mindst 490 virksomheder 

får skærpet deres forretningsforståelse, og mindst 260 virksomheder gennemfører et 

Pitch-springboard/SPRINGBOARD. Projektet er uddybet i bilag 7.2. 

 

3. Femern Belt Development: 2 mio. kr. til at understøtte og konsolidere indsatsen.  

I strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 fremhæves Femern-forbindel-

sen i det regionale kapitel for Sjælland. Ligeledes har bestyrelsen for Erhvervshus 

Sjælland som en del af sit input til fyrtårnsinitiativer peget på Femern-forbindelsen, 

som et fremtidigt fyrtårnsinitiativ i regionen og som en væsentlig ”driver” for lang-

sigtet vækst og udvikling i hele regionen.  

 

Femern Belt Development (FBD) har siden etableringen i 2009 været en central ak-

tør omkring arbejdet med at realisere potentialet i en forbindelse. Interessevareta-

gelsen har i mange år været en af hovedopgaverne for FBD, men Femern-forbindel-

sen er nu ved at blive bygget, og arbejdet for FBD må forventes at ændre karakter, 

så det mere handler om at skabe langsigtede muligheder for forretningsudvikling og 

netværksopbygning på hele Sjælland.   

 

Imidlertid står FBD, som hidtil har været en af de drivende kræfter heri, overfor en 

finansieringsmæssig udfordring. Som følge af det regionale opgavefrafald i det nye 

erhvervsfremmesystem kan FBD ikke længere modtage tilskud til erhvervsfremme-

aktiviteter fra Region Sjælland. FBD er fra etableringen i 2009 indtil udgangen af 

2020 blevet finansieret af Region Sjælland, de sydsjællandske kommuner, 3F og DI. 

Som følge af det regionale opgavefrafald i det nye erhvervsfremmesystem vil de 
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ikke længere modtage tilskud fra Region Sjælland. I årene 2019 og 2020 har de år-

ligt modtaget 3,5 mio. kr. fra Region Sjælland i driftsstøtte. 

 

Det foreslås, at der ydes et tilskud på op til 2 mio. kr. af de decentrale erhvervsfrem-

memidler til FBD i 2021. Midlerne skal anvendes til driftsopgaver der understøtter 

de erhvervsrettede aktiviteter i FBD, samt understøtte, at der sker en konsolidering 

af disse indsatser i forbindelse med Femern-projektet således, at samarbejdet med 

øvrige erhvervsfremmeaktører styrkes, herunder Erhvervshus Sjælland, kommuner 

og erhvervsråd. Det forventes, at der i løbet af 2021 tages stilling til evt. finansie-

ring af Femern Bælt-indsatser efter 2021 som led i bestyrelsens stillingtagen til op-

dyrkningen af lokale fyrtårne på Sjælland og i resten af landet.    

 

4. Tidsmæssig omplacering fra 2021 til 2020 af midler til klynger 

Det foreslås, at bestyrelsen forhøjer klyngernes tilsagn i 2020 med ca. 9,5-21,0 mio. 

kr. (afhængig af B-sager under lokal pulje og grøn annoncering) og nedsætter tilsag-

net til klyngerne i 2021 med et tilsvarende beløb. Dette vil ikke påvirke den sam-

lede ramme på 160 mio. kr. til klyngerne over de to år og vil ikke have nogen prak-

tisk betydning for klyngerne. Det vil imidlertid have den fordel, at bestyrelsen får 

alle de decentrale erhvervsfremmemidler fra 2020 ud at arbejde til gavn for dansk 

erhvervsliv, og det vil frigive decentrale erhvervsfremmemidler i 2021 – som ellers 

skulle være gået til klyngerne – til øvrige vækstskabende initiativer. Der kan evt. 

komme yderligere midler tilbage fra igangværende projekter inden udgangen af 

2020. Sådanne midler foreslås anvendt til at forhøje klyngernes tilsagn i 2020 med 

en tilsvarende modregning i deres 2021-tilsagn, så den samlede klyngeramme fast-

holdes på 160 mio. kr.   

 

5. Omstillingspulje: Tillægstilsagn på 15 mio. kr. til Erhvervshus Hovedstaden  

Det foreslås, at de 15 mio. kr., som bestyrelsen har fået tilført med den seneste poli-

tiske aftale om genåbning tilføres omstillingspuljen via et tillægstilsagn til Er-

hvervshus Hovedstaden med Erhvervshus Midtjylland som co-lead. Tilsagnet gives 

med et krav om, at de 15 mio. kr.  øremærkes COVID-19-relateret kompetenceud-

vikling for medarbejdere i turisme- og oplevelseserhvervet. Det forventes, at de nye 

midler kan udmøntes som del af den øvrige indsats i omstillingspuljen. Sekretariatet 

er i kontakt med operatøren herom. Midlerne udmøntes i øvrigt i overensstemmelse 

med krav og kriterier for puljen. Der afsættes tilsvarende omstillingspuljen 5 pct. af 

midlerne til administration, svarende til 750.000 kr.   

 

Videre proces 

Hvis bestyrelsen godkender nedenstående indstilling, vil sekretariatet udstede til-

lægstilsagn til hhv. Erhvervshus Syddanmark (Brexit) og CONNECT Denmark, til-

sagn om støtte til Femern Belt Development i 2021, forhøje 2020-tilsagnet til klyn-

gerne (uden at hæve den samlede klyngeramme på 160 mio. kr. i 2020 og 2021) 

samt udarbejde tillægstilsagn til Erhvervshus Hovedstaden som operatør på omstil-

lingspuljen  

 

Kommunikation 
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Der udsendes pressemeddelelser om de tillægsbevillinger, bestyrelsen beslutter. For 

så vidt værende omstillingspuljen udarbejdes denne i samarbejde med Erhvervshus 

Hovedstaden. 
Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen:  

• Giver et tillægstilsagn på 10,0 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler til 

”Deal or no deal – that’s the question” (Erhvervshus Syddanmark) 

• Giver et tillægstilsagn på 8,0 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler til 

CONNECT Denmark 

• Giver et tilskud på 2,0 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler til Femern 

Belt Developments drift i 2021 

• Forhøjer 2020-tilsagnet til klyngerne med 9,5-21,0 mio. kr. decentrale er-

hvervsfremmemidler (afhængig af B-sager på lokal pulje og grøn annonce-

ring) og nedsætter 2021-tilsagnet til klyngerne med et tilsvarende beløb, så 

den samlede ramme fastholdes uændret på 160 mio. kr. Evt. yderligere tilba-

geløbsmidler inden udgangen af 2020 gives også til klyngerne i 2020 med en 

tilsvarende modregning i deres 2021-tilsagn.   

• Godkender, at der tilføres yderligere 15 mio. kr. til omstillingspuljen, som 

øremærkes COVID-19 relateret kompetenceudvikling for medarbejdere i tu-

risme- og oplevelseserhvervet. 
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