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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 24. september 2019 at afsætte i alt 39,0 mio. 

kr. til opkvalificering af ansatte i virksomheder, der rammes af Brexit, fordelt med 

24,0 mio. kr. fra Socialfonden og 15,0 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremme-

midler. Der var ansøgningsfrist til annonceringen den 5. februar 2020, og sekretaria-

tet modtog to ansøgninger, der hver især søgte om alle de midler, der var afsat. 

 

På grund af usikkerheden om, hvilken form Brexit ville få, og hvilke konsekvenser 

Brexit dermed ville få for danske virksomheder, blev der i forlængelse af bestyrel-

sens drøftelser 24. september 2019 indsat følgende tekst i annonceringsmaterialet: 

”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afholder møde den 21. januar 2020. På mø-

det vil bestyrelsen modtage en status på Brexit i forlængelse af bl.a. valget i Storbri-

tannien. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil således på mødet den 21. januar 

2020 modtage en status på, hvorvidt behovet for en indsats (i forhold til danske 

virksomheder/SMV’) er uændret. Hvis behovet for en indsats (i forhold til danske 

virksomheder/SMV’er) er ændret markant, eller ikke er til stede, kan Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse beslutte, at det annoncerede beløb reduceres, eller at an-

søgningsrunden annulleres.” 

 

Siden ansøgningsfristen har den igangværende COVID-19-krise medført en drastisk 

ændring af virksomhedernes aktuelle behov uden umiddelbar udsigt til en tilbage-

venden til normale forhold. Samtidig er det forventningen, at forhandlingerne mel-

lem EU og Storbritannien om de fremtidige handelsforhold udskydes, hvilket bety-

der, at der forventeligt fortsat vil være usikkerhed om virksomhedernes behov i re-

lation til Brexit et stykke ind i 2021. 

 

Med udgangspunkt i såvel COVID-19 som den fortsatte usikkerhed omkring virk-

somhedernes behov foranlediget af Brexit foreslås det, at bestyrelsen beslutter at an-

nullere Brexit-indsatsen, så midlerne kan anvendes i den aktuelle COVID-19-

situation, hvor det vurderes, at behovet er mere akut og aktuelt.  

 

Sekretariatet foreslår, at de frigivne midler anvendes til den indsats, der foreslås i 

dagsordenspunkt 5 – hurtig proces vedr. tillægsbevillinger. Hvis der ikke er fuldt af-

løb til denne indsats, foreslås restmidler overført til kompetenceudviklingsindsatsen, 

jf. dagsordenspunkt 4. 

 

Hvis bestyrelsen godkender indstillingen, vil sekretariatet kontakte de to ansøgere 

og orientere dem om beslutningen, herunder tilbyde dem en mindre kompensation 

for det arbejde, de har haft i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen. Kom-

pensationen finansieres af de til indsatsen oprindeligt afsatte decentrale erhvervs-

fremmemidler. 
Diskussionspunkter Bestyrelsen kan drøfte, om de kan tilslutte sig indstillingen. 
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Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender,  

• at Brexit-indsatsen annulleres, og at de frigivne midler anvendes til den ind-

sats, der foreslås under punkt 5 ”Forslag til en hurtig proces vedr. tillægsbe-

villinger set i lyset af COVID-19-pandemien”. Hvis der ikke er fuldt afløb 

til denne indsats, foreslås restmidler overført til kompetenceudviklingsind-

satsen, punkt 4. 

• at de to Brexit-ansøgere tilbydes en mindre kompensation. 
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