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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Som opfølgning på bestyrelsens beslutning på videomødet den 18. marts har sekre-

tariatet udarbejdet et forslag til at ændre det eksisterende Brexit-projekt, ”Deal or no 

deal”, så det på kort sigt kan bidrage til at hjælpe virksomheder og medarbejdere 

berørt af COVID-19-pandemien.  

 

Det eksisterende projekt 

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 que-

stion”. Projektet skal hjælpe virksomheder med at afklare og håndtere den usikker-

hed, som konsekvensen af Brexit skaber. Projektet understøtter gennem workshops 

og 1:1 rådgivningsforløb, at virksomhederne fastholder og eventuelt øger omsæt-

ning, eksport og beskæftigelse. Projektperioden er den 2. maj 2019 - 31. juli 2021, 

og projektet administreres af Erhvervshus Sydjylland, mens alle de øvrige erhvervs-

huse er partnere. 

 

Projektets målgruppe er danske virksomheder med 10-100 ansatte, som har im-

port/eksport til og samhandel med Storbritannien, og tilbuddet til virksomhederne er 

et skræddersyet rådgivningsforløb med udgangspunkt i virksomhedens konkrete be-

hov. Virksomheder kan købe specialiseret rådgivning op til 75.000 kr., Projektet 

medfinansierer 50% af udgiften. Virksomheden skal selv finansiere resten. 

 

Erhvervshus Sydjylland har indtil nu ikke oplevet stor efterspørgsel fra virksomhe-

dernes side efter projektets tilbud, og efter udbruddet af COVID-19-pandemien i 

Danmark og resten af verden er meldingen fra Erhvervshus Sydjylland, at efter-

spørgslen efter Brexit-programmet helt er ophørt. Virksomhederne efterspørger i 

langt højere grad vejledning og støtte i forhold til at håndtere de økonomiske konse-

kvenser af COVID-19-pandemien.  

 

Forslag om ændring af projekt 

Sekretariatet foreslår på den baggrund følgende ændringer i projektet, så virksom-

heder, der påvirkes af COVID-19-pandemien, også kan få gavn af projektet på kort 

sigt. Ændringer er drøftet med Erhvervshus Sydjylland, der bakker op om tilgangen:  

 

• At projektets målgruppe udvides til også at omfatte virksomheder, der er ramt 

af de økonomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien og har behov for 

hjælp til at håndtere krisesituationen.  

• At det maksimale beløb til køb af specialiseret rådgivning foreslås reduceret, 

hvilket er begrundet i andre rådgivningsbehov hos virksomheder, der er påvir-

ket af COVID-19-krisen. Det skal sikre, at flere virksomheder vil kunne hjæl-

pes under den eksisterende økonomiske ramme. De nærmere forhold aftales 

med Erhvervshus Sydjylland. 

• At den konkrete omlægning af projektet aftales med Erhvervshus Sydjylland. 

 

Ved en ændring af projektet vil det være en betingelse, at tilsagnsmodtager koordi-

nerer tæt med initiativet Early Warning (som også gennemføres af de seks tvær-

kommunale erhvervshuse) med henblik på at undgå overlap og samtidig skabe det 
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bedst mulige samspil mellem de to indsatser. Virksomhederne vil således opleve to 

stærke sammenhængende tilbud, der begge – med forskellige virkemidler – retter 

sig mod at afbøde konsekvenserne af COVID-19-pandemien. 

 

Ved en udvidelse af projektets målgruppe til også at omhandle COVID-19-ramte 

virksomheder vil sekretariatet løbende være i dialog med projektet for at holde øje 

med efterspørgslen. Ved stor efterspørgsel kan en indstilling om evt. tillægsbevil-

ling forelægges bestyrelsen på mødet den 28. maj.  

 

Forhandlinger mellem Storbritannien og EU om en handelsaftale er igangværende, 

hvorfor der stadig er en vis usikkerhed om, hvordan Brexit kommer til at forløbe. 

Konsekvenserne for de danske virksomheder er som følge heraf stadig usikre. Når 

der er mere vished om udfaldet af Brexit, formentlig først i 2021, vil bestyrelsen 

have mulighed for at opskalere indsatsen, så den møder det behov, der viser sig på 

det tidspunkt.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

• godkender, at projektets målgruppe udvides, så det både er COVID-19-ramte 

og Brexit-ramte virksomheder, der kan benytte projektets aktiviteter.  

• godkender, at det maksimale beløb til køb af ekstern rådgivning reduceres fra 

75.000 kr. til et mindre beløb, hvoraf 50 pct. medfinansieres.  

• bemyndiger sekretariatet til gennem en dialog med Erhvervshus Sydjylland at 

fastlægge den konkrete aftale om ovennævnte ændringer. 

• godkender, at der kommunikeres om bestyrelsens beslutninger, før det ende-

lige referat er godkendt. 

• observerer efterspørgslen efter projektets aktiviteter mhp. en evt. senere drøf-

telse af skalering af projektets budget. 
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