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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af midler til 

kvalificeret arbejdskraft, hvor bestyrelsen har afsat 30 mio. kr. fra Socialfonden og 

20 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) til at få flere unge i er-

hvervsuddannelse. 

 

Baggrund 

Danmark Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 26. marts 

2019 at udmønte i alt 50 mio. kr. til at få flere unge til at søge erhvervsuddannel-

serne. Indsatsen udmønter strategien for decentral erhvervsfremme 2019, hvor det 

blandt andet fremhæves, at virksomhederne har svært ved at rekruttere medarbej-

dere med erhvervsuddannelser – eksempelvis med STEM kompetencer.   

 

Til ansøgningsfristen er der modtaget 10 ansøgninger, hvor der i alt er søgt om 56,1 

mio. kr. fra Socialfonden og 32,3 mio. kr. DEM. Projekterne er scoret og vurderet 

ud fra de opstillede krav og kriterier, herunder om de ligger inden for rammerne af 

Socialfondsprogrammet. 

 

Samlet set indstilles syv ansøgninger til tilsagn på i alt 56 mio. kr., heraf 33,8 mio. 

kr. fra Socialfonden og 22,2 mio. kr. DEM.  

 

Beløbet overstiger de 50 mio. kr., som er afsat til indsatsen. Det foreslås derfor at 

overføre 6 mio. kr. (socialfondsmidler og DEM) fra indsatsen ”Erhvervsuddannel-

ser (voksne) og Videregående Uddannelser” til denne indsats. De 6 mio. kr. er i 

”overskud” under indsatsen ”Erhvervsuddannelser (voksne) og videregående ud-

dannelser” (hvis indstillingerne i punkt 3.2.3. følges). Hvis overførslen godkendes 

af bestyrelsen, vil det således være muligt at indstille de projekter, der samlet set på 

tværs af de to puljer scorer over 65 point. 

  

Følgende ansøgninger indstilles til tilsagn (ansøger i parentes) 

• Merkantil Dannelse (Viden Djurs – Vid Erhvervsuddannelser). Score 82 

point 

• Grønne Karriereveje Sjælland (Roskilde Tekniske Skole). Scorer 74 point  

• Grønne Karriereveje Sjælland (AMU Nord). Scorer 74 point  

• Samarbejde om tiltrækning til og fastholdelse på EUD - for alle (Region 

Midtjylland). Scorer 73 point 

• Science II (SOSU Nord). Scorer 73 point 

• Bæredygtige Løsninger (EUC Nord). Scorer 69 point 

• Digital Handel (Aalborg Handelsskole). Scorer 66 point  

 

Følgende projekter indstilles til afslag (ansøger i parentes): 

• Unge tilbage på uddannelsessporet (EUC Sjælland). Scorer 60 point 

• Attraktive Erhvervsuddannelser (Erhvervshus Fyn). Scorer 56 point 

• Genvej til erhvervsuddannelse (Vrå Højskole). Scorer 42 point 
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Indholdet i projekterne 

De projekter der indstilles til støtte, vil samlet set bidrage til, at flere påbegynder og 

gennemfører en erhvervsuddannelse. Der er på tværs af de indstillede projekter fo-

kus på STEM-kompetencer, i overensstemmelse med bestyrelsens strategi for de-

central erhvervsfremme 2019. 

 

Alle projekter, der indstilles til støtte, adresserer hver især manglen på faglært ar-

bejdskraft, ved på forskellig vis at øge søgningen til og gennemførslen af erhvervs-

uddannelserne – enkelte ansøgninger med branchefokus (”Grønne Karriereveje”), 

enkelte med fokus på de merkantile erhvervsuddannelser (”Merkantil Dannelse” og 

”Digital Handel”), mens to ansøgninger har fokus på erhvervsuddannelserne bredt 

set (”Samarbejde om tiltrækning til og fastholdelse på EUD - for alle” og ”Bære-

dygtige Løsninger”). Endelig har ansøgningen ”Science II” fokus på social- og 

sundhedsuddannelserne.  

 

Der er således tale om en langsigtet indsats, der – i overensstemmelse med social-

fondsprogrammets formål - adresserer en strukturel landsdækkende udfordring med 

mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft, som på sigt vil bidrage til virksomhe-

dernes udvikling.  

 

Af strategi for decentral erhvervsfremme 2019 fremhæves det, at manglen på fag-

lært arbejdskraft er en udfordring i forhold til virksomhedernes adgang til kvalifice-

ret arbejdskraft – blandt andet som følge af, at søgningen til erhvervsuddannelserne 

er faldet fra over 30 pct. i 2000 til knap 20 pct. i 2018. På den baggrund har besty-

relsens indsats på dette område fokus på at øge søgningen til erhvervsuddannelserne 

bredt set. 

 

Projekternes omfang 

Projekterne, der indstilles til støtte, varierer i størrelse rent økonomisk. Det mindste 

projekt indstilles til en støtte på knap to mio. kr., mens det største projekt indstilles 

til støtte på 20 mio. kr. i alt. Det er værd at bemærke, at projektet ”Grønne Karriere-

veje” er opdelt i to ansøgninger, da der på grund af Sjællands status som overgangs-

region skal udarbejdes selvstændige ansøgninger for aktiviteter på Sjælland. Dette 

sammenholdt med, at der kun er få midler tilbage til Sjælland på dette indsatsom-

råde, gør, at dette projekt har et mindre omfang.  

 

Projektstørrelsernes omfang er på linje med omfanget af lignende projekter fra 2018 

og tidligere. 

 

De indstillede projekter vil gennemføre aktiviteter i følgende erhvervshus-geogra-

fier: Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn og Sjælland. 

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 3.2.2.2., over ansøgninger, ansøgte beløb, geogra-

fisk dækning, samlet score og indstilling til afslag/tilsagn.  
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Sekretariatet har i forbindelse med sagsbehandlingen indstillet to projekter til et la-

vere beløb end det ansøgte, begrundet i en samlet vurdering af ansøgningerne. Det 

drejer sig om projekterne ”Samarbejde om tiltrækning til og fastholdelse op EUD – 

for alle” samt ”Science II”. 

Ansøgningen ”Attraktive Erhvervsuddannelser” har Erhvervshus Fyn som ansøger. 

Ansøgningen indstilles til afslag jf. begrundelserne i indstillingsnotatet. Yderligere 

fremgår det af bemærkningerne til lov om erhvervsfremme, at erhvervshusene kan 

stå for at drive projekter og programmer, hvor operatørrollen ligger i forlængelse af 

deres hovedopgave, så midlertidige projekter og programmer forbindes tæt til de fa-

ste erhvervsfremmetilbud. Den aktuelle projektansøgnings formål – at præsentere 

erhvervsuddannelserne som et attraktivt uddannelsesvalg for elever i grundskolerne 

og overfor frafaldstruede gymnasieelever – vurderes at ligge ud over udførslen af 

specialisereret erhvervsservice, som er den opgave erhvervshusene er stillet. 

 

Det bemærkes, at bestyrelsens beslutning om at medfinansiere projekterne med op 

til 33 pct. fra de decentrale erhvervsfremmemidler har betydet, at ansøgningerne i 

væsentligt omfang ikke anvender deltager- eller timefinansiering som medfinansie-

ring. Dette vurderes at indebære en betydelig administrativ lettelse for ansøgere og 

deltagere. 

 

I forlængelse af bestyrelsen behandling vil der være behov for opfølgende sagsbe-

handling inden udsendelse af endeligt tilsagn. Det vedrører særligt fuldstændighe-

den af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder yderligere vedr. pro-

jektaktiviteterne. Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingsproces 

blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt tilsagnsbeløb, 

der er mindre end indstillet. Endelige tilsagn forventes udstedt i løbet af oktober/no-

vember 2019. 

 

Ansøgningerne samt indstillingsnotaterne er tilgængelige for bestyrelsen i Admin-

control. 
 

Indstilling 

 

Det indstilles at bestyrelsen: 

• godkender, at der overføres i alt 6 mio. kr. fra indsatsområdet ”Erhvervsud-

dannelse (voksne) og videregående uddannelse” til indsatsområdet ”Flere 

unge i Erhvervsuddannelse” 

• godkender vedlagte indstillinger.  
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