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Bilag 7.3: Tillægsbevilling vedr. "Deal or no deal – that’s the question" 

 

Formål 

Dette notat skal skabe grundlag for, at bestyrelsen kan beslutte, om projektet 

”Deal or no deal – that’s the question” skal tildeles en tillægsbevilling på 10,0 

mio. kr. fra de decentrale erhvervsudviklingsmidler (DEM) i 2020. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede den 26. juni 2019 at bevilge i alt op til 9.750.001,58 kr. 

af de decentrale erhvervsfremmemidler til projektet ”Deal or no deal – that’s 

the question”. Projektet skal hjælpe virksomheder med at afklare og håndtere 

den usikkerhed, som konsekvensen af Brexit skaber. Projektperioden er 2. maj 

2019 - 31. juli 2021, og projektet administreres af Erhvervshus Sydjylland med 

de øvrige erhvervshuse som partnere. Bestyrelsen besluttede på bestyrelses-

møde den 24. september 2019, at projektet kunne modtage en tillægsbevilling, 

såfremt projektet kunne sandsynliggøre et konkret behov hos virksomhederne.  

 

Set i lyset af at mange danske SMV´er i foråret 2020 stod i en situation med 

stor usikkerhed og et behov for at orientere sig mod nye markeder, samtidig 

med at projektet havde oplevet en begrænset efterspørgsel afledt af Brexit, be-

sluttede bestyrelsen i skriftlig høring i marts 2020, at projektets målgruppe 

kunne udvides til også at omfatte virksomheder, der var ramt af de økonomiske 

konsekvenser af COVID-19-pandemien.  

 

Initiativet blev herefter markedsført som ”CoronaGenstart”, hvor de ramte virk-

somheder kunne få økonomisk støtte til køb af rådgivning til udarbejdelse af en 

genstartsplan. Initiativet har siden været meget efterspurgt. Allerede to uger ef-

ter lanceringen var 250 virksomheder godkendt til en rådgivnings-voucher på 

25.000 kr. til udarbejdelse af en genstartsplan.  

 

Virksomhederne, der har gjort brug af tilbuddet, har primært været mindre 

virksomheder med under 10 ansatte, en målgruppe som bl.a. ikke har været 

omfattet af rådgivnings- og genstartsinitiativer finansieret af Industriens Fond. 

Rådgivningen af virksomhederne har fokuseret på en række områder, der 

blandt andet har omfattet digitalisering, økonomi, kommunikation og markeds-

føring.  

 

Alle projektets midler er nu forpligtet i forhold til COVID-19-ramte virksom-

heder. Samtidig kommer der igen henvendelser fra virksomheder, der rammes 



 

 

af Brexit, der nu er nært forestående, men der er ikke midler i projektet, så 

disse kan få den hjælp, der oprindelig var intentionen med projektet. 

 

Bestyrelsen har tidligere besluttet en yderligere Brexit-indsats med fokus på 

kompetenceudvikling og afsatte på mødet den 24. september 2019 i alt 39,0 

mio. kr. til opkvalificering af ansatte i virksomheder, der rammes af Brexit, for-

delt med 24,0 mio. kr. fra Socialfonden og 15,0 mio. kr. fra de decentrale er-

hvervsfremmemidler til udmøntning i 2020.  

 

Den 6. april 2020 besluttede bestyrelsen dog at annullere denne indsats, da man 

vurderede, at midlerne på daværende tidspunkt burde udmøntes til et mere akut 

behov hos virksomheder ramt af COVID-19-udfordringer. Det blev endvidere 

besluttet, at bestyrelsen ville følge Brexit-forhandlingerne og drøfte behovet for 

en indsats, når der var større klarhed om konsekvenserne for dansk erhvervsliv. 

Bestyrelsens indsats er en del af regeringens Brexit-handlingsplan. 

 

Løsning 

Det vurderes, at der er behov for at kunne tilbyde rådgivning til Brexit-ramte 

virksomheder i projektet ”Deal or no deal – that’s the question”. Dette er pt 

ikke muligt, da projektets midler er disponeret til de virksomheder, som har be-

nyttet sig af initiativet CoronaGenstart.  

 

Med henblik på at kunne imødekomme de Brexit-ramte virksomheders behov 

for rådgivning til at afklare og håndtere usikkerhed og konsekvenser af Brexit 

foreslås det, at projektet tilføres en tillægsbevilling på 10 mio. kr. af de decen-

trale erhvervsfremmemider. Samtidig foreslås projektet forlænget til udgangen 

af 2021.  

 

Midlerne i tillægsbevillingen skal udelukkende være målrettet projektets oprin-

delige målgruppe, altså virksomheder der rammes af Brexit, og de oprindeligt 

aftalte aktiviteter. Rådgivningen til disse virksomheder forventes at være dyrere 

og mere omfattende end coronagenstarts-planerne. Med tillægsbevillingen for-

ventes det derfor, at 100 brexit-ramte virksomheder får specialiseret rådgiv-

ning, og 360 virksomheder vil deltage i kollektive arrangementer, hvilket er 

overensstemmende med det oprindelige mål for indsatsen. 
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