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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Der skal tages stilling til justeret Udmøntningsplan 2020. Planen er justeret i lyset af 

COVID-19-pandemien og de økonomiske konsekvenser, som den har for dansk er-

hvervsliv her-og-nu og i kølvandet på pandemien.  

 

Baggrund 

Bestyrelsen har senest drøftet Udmøntningsplan 2020 på mødet den 21. januar 

2020. På baggrund af drøftelserne foretog sekretariatet justeringer i planen, som 

fremgik af den oprindelige materialepakke til bestyrelsesmødet den 18. marts 2020 

(bilag 3.1.1). Pga. marts-mødets fokus på COVID-19 blev Udmøntningsplan 2020 

ikke drøftet.  

 

Regeringen har sammen med Folketingets partier og i samarbejde med arbejdsmar-

kedet parter, erhvervsorganisationer m.fl. siden virussens udbrud i Danmark iværk-

sat en række tiltag, herunder kompensationsordninger for lønmodtagere, selvstæn-

dige, faste omkostninger og aflyste arrangementer for at afbøde konsekvenserne for 

dansk erhvervsliv.  

 

Derudover har EU-Kommissionen siden videomødet den 18. marts – for at imødegå 

COVID-19-situationen – øget fleksibiliteten på anvendelse af midlerne fra struktur-

fondene, herunder er der på udvalgte områder åbnet op for at flytte strukturfonds-

midler på tværs af indsatsområder (se bilag 2.1). Desuden er der en åbning for at 

kunne tildele tillægsbevillinger til eksisterende strukturfondsprojekter med henvis-

ning til COVID-19. Der arbejdes fortsat fra dansk side på at lempe reglerne yderli-

gere, herunder øget fleksibilitet for at flytte midler mellem indsatsområder, men 

også mulighed for at flytte midler mellem regionstyper og de to fonde. 

 

Bestyrelsen drøftede på videomøde den 18. marts 2020 tilgang til COVID-19-

krisen. Det er bestyrelsens vurdering, at pandemien har skabt en helt ny situation for 

dansk erhvervsliv, og at det akutte behov i vid udstrækning skal håndteres via de 

milliardstore statslige hjælpepakker. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bi-

drage ved at understøtte, at erhvervsfremmesystemet, særligt erhvervshusene, er 

klar med specialiseret 1-1 sparring og vejledning, som kan hjælpe virksomhederne 

videre i den aktuelle situation, samt ved at sørge for, at der er relevante ydelser i er-

hvervsfremmesystemet, som møder virksomhedernes behov. 

 

Bestyrelsen vil have særligt blik for, hvordan virksomhederne kommer godt ud af 

den aktuelle situation og står bedst muligt i den økonomiske situation, efter pande-

mien er overstået. Fokus er her på at understøtte mere fremtidssikrede investeringer 

i virksomhederne, fx i digitalisering, grøn omstilling og de rette kompetencer. 

 

Bestyrelsen har ved skriftlig procedure ultimo marts 2020 besluttet følgende tilde-

linger og justeringer: 

• 20 mio. kr. til SMV:Digital, som udmøntes i april 2020 og yder tilskud til ca. 

200 virksomheders adgang til privat digitaliseringsrådgivning. 
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• 5 mio. kr. til Early Warning, som er målrettet virksomheder i overhængende 

fare for konkurs. 

• Udvidelse af fokus og målgruppe i projektet ”deal or no deal”, der hidtil har 

fokuseret på virksomhedernes Brexit-udfordringer. Fremover vil virksomhe-

der, som påvirkes af den aktuelle pandemi, også kunne få hjælp til at hånd-

tere COVID-19krisen.  

Løsning 

Sekretariatet har udarbejdet et justeret forslag til Udmøntningsplan 2020 med det for-

mål at tilpasse bestyrelsens udmøntninger til den nye situation og de muligheder, der 

er kommet som følge af den øgede fleksibilitet i strukturfondene. Forslaget fremgår 

af bilag 2.3.1: Udmøntningsskema. 

 

Sekretariatet foreslår, at der foretages følgende justeringer i Udmøntningsplanen for 

2020: 

• Den øgede fleksibilitet i anvendelsen af strukturfondene, jf. bilag 2.1, foreslås 

udnyttet til at flytte socialfondsmidler fra formel uddannelse (ca. 12 mio. kr.) til 

kompetenceudviklingsinitiativer, som hurtigere vil kunne bidrage til at hjælpe 

SMV’er med at fastholde deres konkurrenceevne og beskæftigelse. 

• Annonceringen, som fokuserede på SMV’ers kompetencebehov i lyset af Brexit, 

foreslås annulleret (jf. bilag 2.2), hvilket vil ”frigive” i alt 39 mio. kr. til initiati-

ver, som i højere grad vil kunne målrettes COVID-19-krisen. 

• Etablering af en samlet pulje på i alt knap 120 mio. kr., som eksisterende, velfun-

gerende initiativer kan søge til at udføre aktiviteter relateret til COVID-19. Heraf 

er 5 mio. kr. allerede besluttet givet til Early Warning. De resterende 115 mio. 

kr. vil, jf. bilag 5.1, kunne udmøntes forholdsvis hurtigt i form af tillægsbevillin-

ger til de mest perspektivrige projekter. Puljen udgøres af de frigivne Brexit-mid-

ler samt de midler, som i marts-forslaget til udmøntningsplanen var afsat til ind-

satsområderne internationalisering (ca. 12 mio. kr.), iværksætteri (ca. 38 mio. kr.) 

og innovation med fokus på digitalisering (ca. 15 mio. kr.). Hertil kommer tilba-

geløbsmidler (midler som afsluttede og igangværende strukturfondsprojekter 

ikke har fået brugt).  

 

I praksis vil det være langt de fleste midler, som udmøntes til tiltag, der kan under-

støtte virksomhederne i den økonomiske situation forårsaget af COVID-19. De fleste 

projekter vil således skulle forholde sig til den nye virkelighed, som virksomheder og 

arbejdstagere står i med økonomisk nedgang og øget arbejdsløshed, værdikæder, som 

ændres som følge af lukkede grænser, mv. 

 

De afsatte midler til bl.a. kvalificeret arbejdskraft, digitalisering, internationalisering 

og iværksætteri er på papiret reduceret. I praksis forventes en betydelig del af mid-

lerne i puljen til COVID-19-tillægsbevillinger imidlertid at gå til disse områder, her-

efter blot med et øget COVID-19-fokus. Fx indgår ca. 54 mio. kr. fra Socialfonden i 

COVID-19-puljen, og disse midler vil skulle anvendes til kompetencerettede indsat-

ser og iværksætteri. Ligeledes vil der sandsynligvis blive udmøntet midler til inter-

nationalisering, selv om det fremgår af tabel 1, at der nu ikke er afsat midler til dette 

indsatsområde. 

 

Det foreslås at fastholde midler til klyngeindsatsen (80 mio. kr.) og turismeindsatsen 

(50 mio. kr.) uændret i forhold til tidligere fremlagte forslag. Klyngemidlerne er 
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allerede annonceret, og turismemidlerne foreslås refokuseret (jf. pkt. 3), så de i højere 

grad imødekommer turismeerhvervets aktuelle situation. 

 

Endelig bemærkes, at der i forbindelse med den skriftlige godkendelse af 

SMV:Digital er indkommet ønske om at afsætte flere midler til SMV:Digital end de 

20 mio. kr. Forslaget er, at der afsættes et beløb, så programmet samlet har mindst 

samme beløb til udmøntning som i 2019. Det vil indebære, at bestyrelsen skal afsætte 

yderligere 15 mio. kr. Sekretariatet udarbejder et forslag til bestyrelsen herom, der 

kan tages stilling til på mødet 28. maj 2020. På dette tidspunkt forventes det, at det 

vil være muligt at vurdere efterspørgslen på de midler, der er udbudt i april fra pro-

grammet. Forslaget om en evt. merbevilling til SMV:Digital vil indgå på linje med 

de forslag, der udspringer af puljen til tillægsbevillinger, jf. punkt 5. Yderligere mid-

ler til SMV:Digital vil skulle finansieres via omfordeling fra andre indsatsområder i 

Udmøntningsplan 2020. 

 

Afslutningsvis bemærkes, at erhvervsministeren har bedt Erhvervsstyrelsen om at af-

søge behovet og mulighederne for at igangsætte indsatser, som kan understøtte pro-

duktion af værnemidler under strukturfondene som led i arbejdet med at håndtere den 

aktuelle COVID-19-krise. I det omfang, det skulle vise sig at være relevant, vil be-

styrelsen blive forelagt et beslutningsforslag herom. 

 

Diskussionspunk-

ter 

Bestyrelsen kan drøfte de foreslåede ændringer i Udmøntningsplan 2020, herunder 

om den foreslåede fordeling af midler mellem indsatsområder møder bestyrelsens 

tilgang til at imødegå erhvervslivets COVID-19-udfordringer. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den reviderede Udmøntningsplan 2020. 
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Tabel 1. Forslag til Udmøntningsplan 2020 (alle beløb i mio. kr.) 

 

Indsatsområde DEM-

midler 

Regio-

nalfond 

Social-

fond 

I alt Bemærkninger 

COVID-19-

tillægsbevillinger 
35,0 30,8 53,9 119,7 

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

• Forslag til resterende udmøntning (op til 114,7 mio. kr.) er konkretiseret under dagsordenspunkt 5 

• Det konkrete beløb, der udmøntes, vil afhænge af indkomne forslag og bestyrelsens stillingtagen på møde 

28. maj 2020. 

• Midlerne vil gå til projekter inden for forskellige indsatsområder (bl.a. kvalificeret arbejdskraft, digitalise-

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

Grøn omstilling og cirkulær 

økonomi 
30,0 59,5 19,0 108,5 

• Beløbet er fastholdt ift. forslag rundsendt til møde 18. marts. 

Kvalificeret arbejdskraft og 

social inklusion 
23,0  59,0 82,0 

• Beløbet er nedskaleret fra 121 mio. kr. ift. forslag rundsendt til møde 18. marts. 

• Nedskaleringen skyldes annulleringen af Brexit-annonceringen (39 mio. kr.), som er rykket til COVID-19-

tillægsbevillinger. 

• En betydelig del af midlerne til COVID-19-tillægsbevillingerne vil formodentlig gå til kompetenceindsatser    

Digitalisering og automatise-

ring  
25,0  19,0 44,0 

• Beløbet er nedskaleret fra 58,8 mio. kr. ift. forslag rundsendt til møde 18. marts. 

• Nedskaleringen skyldes, at midlerne til innovationsprojekter med fokus på digitalisering (14,8 mio. kr.) er 

flyttet til COVID-19-tillægsbevillinger. 

• En betydelig del af midlerne til COVID-19-tillægsbevillingerne vil formodentlig gå til digitaliseringsindsat-

ser. 

Internationalisering     0,0 

• Beløbet er nedskaleret fra 12,3 mio. kr. ift. forslag rundsendt til møde 18. marts. 

• Nedskaleringen skyldes at midlerne er flyttet til COVID-19-tillægsbevillinger. 

• Nogle af midlerne til COVID-19-tillægsbevillingerne vil formodentlig gå til internationaliseringsindsatser 

Iværksætteri    0,0 

• Beløbet er nedskaleret fra 38,2 mio. kr. ift. forslag rundsendt til møde 18. marts. 

• Nedskaleringen skyldes, at midlerne er flyttet til COVID-19-tillægsbevillinger. 

• Nogle af midlerne til COVID-19-tillægsbevillingerne vil formodentlig gå til iværksætterindsatser 

Innovation (klynger) 80,0     80,0 
• Beløbet er fastholdt ift. forslag rundsendt til møde 18. marts 

Pulje til lokale projekter 45,0 30,0    75,0 
• Nedjusteret med 5 mio. kr., som er flyttet til Early Warning under COVID-19 (godkendt i skriftlig proces) 

Turisme 50,0     50,0 
• Beløbet er fastholdt ift. forslag rundsendt til møde 18. marts 

Evaluering  5,0     5,0 • Beløbet er fastholdt ift. forslag rundsendt til møde 18. marts 

Overdisponering fra 2019 56,0    56,0 
• Beløbet er fastholdt ift. forslag rundsendt til møde 18. marts 

I alt 349,0 120,3 150,9 620,2 
• Beløbet er opjusteret med 10,3 mio. kr. pga. tilbageløb fra igangværende projekter 
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