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dannelser 

Dagsordenspunkt 

3.2.3. 

Cover – Pulje til erhvervsfaglig uddannelse (voksne) 

og videregående uddannelser 
Bilag 3.2.3.1. 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af midler til kvalificeret arbejds-

kraft, hvor bestyrelsen har afsat i alt 30 mio. kr. til at sikre, at flere på arbejdsmarke-

det får et formelt kompetenceløft, heraf 20 mio. kr. fra Socialfonden og 10 mio. kr. 

fra de decentrale erhvervsfremmemidler (DEM). 

 

Baggrund 

Danmark Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 26. marts 

2019 at udmønte i alt 30 mio. kr. til et formelt kompetenceløft af den eksisterende 

arbejdsstyrke. Indsatsen udmønter strategien for decentral erhvervsfremme 2019, 

hvor det blandt andet fremhæves, at virksomhederne har svært ved at rekruttere 

medarbejdere med erhvervsuddannelser – eksempelvis med STEM-kompetencer – 

og at der er behov for videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke.   

 

Til ansøgningsfristen er der modtaget i alt 7 ansøgninger, hvor der i alt er søgt om 

34,0 mio. kr. fra Socialfonden og 10,0 mio. kr. DEM. Projekterne er scoret og vur-

deret ud fra de opstillede krav og kriterier, herunder om de ligger inden for ram-

merne af Socialfondsprogrammet. 

 

Samlet set indstilles tre ansøgninger til tilsagn på 17,9 mio. kr. fra Socialfonden og 

5,5 mio. kr. DEM. 

  

Det drejer sig om følgende ansøgninger (ansøger i parentes): 

• Boost Bornholm (Campus Bornholm). Scorer 86 point 

• Vejen til erhvervsfaglig uddannelse (midt og nord) (Uddannelsescenter 

Holstebro). Scorer 77 point 

• Vejen til erhvervsfaglig uddannelse (Sjælland) (Uddannelsescenter Holste-

bro. Scorer 74 point 

 

Følgende projekter indstilles til afslag (ansøger i parentes): 

• ErhvervsCampus Sydjylland (Erhvervshus Sydjylland). Scorer 60 point 

• STEM Katalysator (DTU). Scorer 50 point 

• STEM Katalysator (Sjælland) (DTU). Scorer 50 point 

• Barriere for kompetenceløft (Erhvervsakademi Aarhus). Scorer 33 point 

 

Projekternes indhold 

De projekter, der indstilles til støtte, vil samlet set bidrage til, at der sker en målret-

tet efteruddannelse af de deltagende medarbejdere – særligt i brancher hvor der er 

fokus på manglende STEM-kompetencer. Manglen på medarbejdere med STEM-

kompetencer er fremhævet som en udfordring i Strategi for Decentral Erhvervs-

fremme 2019, hvori det også fremgår, at indsatsen for løbende efteruddannelse af 

den eksisterende arbejdsstyrke er central. 

 

Projektet ”Vejen til erhvervsfaglig uddannelse” består af to projekter, da der skal 

udarbejdes selvstændige ansøgninger til aktiviteter på Sjælland, grundet Sjællands 
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status som overgangsregion. Ansøgningen har fokus på at løfte ufaglærte til faglært 

niveau særligt i brancher, hvor STEM-kompetencer er efterspurgte. Hovedfokus er 

på at løfte ufaglærte, der er i beskæftigelse. 

 

Ansøgningen ”Boost Bornholm” vil øge antallet af faglærte medarbejdere fra små 

og mellemstore virksomheder, der gennemfører en videregående uddannelse, samt 

understøtte Jobcenterets forløb om løft af ufaglærte til faglærte. Der er således tale 

om en indsats, der bidrager til en løbende efteruddannelsesindsats med udgangs-

punkt i virksomhedernes behov, da hovedfokus er på at efteruddanne de personer, 

der er beskæftiget i virksomheder.  

 

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

fier: Nordjylland, Midtjylland, Sjælland og Bornholm.  

 

Ansøgningen ”ErhvervsCampus Sydjylland” har Erhvervshus Sydjylland som ansø-

ger. Ansøgningen indstilles til afslag jf. begrundelserne i indstillingsnotatet. Yderli-

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

kan stå for at drive projekter og programmer, hvor operatørrollen ligger i forlæn-

gelse af deres hovedopgave, så midlertidige projekter og programmer forbindes tæt 

til de faste erhvervsfremmetilbud. Den aktuelle projektansøgnings hovedaktiviteter 

– en opsøgende virksomhedsindsats for at øge antallet af medarbejdere, som gen-

nemfører et efter- og videreuddannelsesforløb – vurderes at ligge ud over udførslen 

af specialisereret erhvervsservice, som er den opgave erhvervshusene er stillet. 

 

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 ca. 14 mio. kr. i alt. Projektstørrelsernes omfang er på linje med omfan-

get af lignende projekter fra 2018 og tidligere. 

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 3.2.3.2., over ansøgninger, ansøgte beløb, geogra-

fisk dækning, samlet score og indstilling til afslag/tilsagn.  

 

Følges indstillingerne, vil der blive indstillet færre midler, end der er i puljen. Det 

drejer sig om ca. 2,1 mio. kr. i Socialfondsmidler og 4,5 mio. kr. af DEM. Det ind-

stilles derfor, at der jf. cover til dagsordenspunkt 3.2.2. flyttes 6,0 mio. kr. (social-

fondsmidler og DEM) fra denne indsats til ”Flere unge i erhvervsuddannelserne”. 

Det skyldes, at der under dette indsatsområde er indkommet flere ansøgninger, der i 

vurderingen opnår en score på 65 point eller mere.  

 

Såfremt bestyrelsen godkender den foreslåede overførsel, vil det således være mu-

ligt, på tværs af de to indsatsområder, at indstille alle projekter med en score på 

mere end 65 point til støtte. De resterende midler vil blive overført til kommende 

udmøntninger, som forinden forelægges bestyrelsen til drøftelse som vanligt. 
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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 6,0 mio. kr. til indsatsområdet ”Flere unge i 

Erhvervsuddannelse” 

• godkender vedlagte indstillinger. 
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