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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen drøfter under dette punkt, om der skal iværksættes yderligere tiltag med 

henblik på at understøtte danske små og mellemstore virksomheders (SMV’ers) 

håndtering af Brexit i lyset af et muligt ”no deal”-scenarium.  

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på sit møde d. 26. juni 2019 at afsætte ca. 10 mio. kr. til et 

projekt med 1:1 rådgivningsforløb til virksomheder, der stod til at blive berørt af 

Brexit. Usikkerheden omkring Brexit er siden steget bl.a. som følge af uenighed 

mellem premierminister Boris Johnson og det britiske parlament. Der er derfor nu 

betydelig risiko for, at Storbritannien vil ende i et ”no-deal” Brexit.   

 

Små og mellemstore virksomheder, der har en betydelig samhandel med Storbritan-

nien, er udfordret af den usikkerhed, som et potentielt Brexit medfører. Risikoen for 

et ’no deal’-scenarie er stigende med den britiske tilgang til Brexit-forhandlingerne. 

 

Storbritannien var i 2017 Danmarks fjerdestørste eksportmarked af varer og tjene-

ster. Således går 7 pct. af den danske eksport af varer og tjenester til Storbritannien, 

og den samlede eksport hertil udgør ca. 4 pct. af BNP. Knap 60.000 personer i Dan-

mark er beskæftiget direkte eller indirekte som følge af eksport til Storbritannien.  

 

Analyser peger på, at et hårdt brexit i værste tilfælde kan medføre en nedgang i den 

private beskæftigelse i Danmark på op til 9.000 personer i 2020. Uanset om der bli-

ver indgået en aftale eller der kommer et hårdt brexit, er virksomhederne dog alle-

rede nu ramt af den store usikkerhed om de fremtidige handelsmuligheder med 

Storbritannien. Effekten på beskæftigelsen af Brexit vil bl.a. afhænge af, om de ek-

sponerede brancher kan finde alternative eksportmarkeder og af mulighederne for at 

omstille arbejdskraften til andre brancher. 

 

Statsministeren har meddelt, at regeringen vil komme med en handlingsplan, som 

skal forstærke indsatsen for at hjælpe danske SMV’er i forbindelse med Brexit. I 

den forbindelse – og i lyset af at et ’no deal’-scenarie er stigende – kan det overve-

jes, om at bestyrelsen skal tage yderligere tiltag for at bidrage til, at danske virk-

somheder og deres medarbejdere kommer bedst muligt igennem Brexit. 

 

Nedenfor præsenteres to mulige tiltag for at udvide indsatsen:  

 

Indsats 1 vedr. Opkvalificering af ansatte i SMV’er, der rammes af Brexit  

Indhold 

Et væsentligt element i virksomhedens omstilling og tilpasning til Brexit kan være 

kompetenceløft af ledere og medarbejdere, så de kan bidrage til virksomhedens ud-

vikling, fx med fokus på at opdyrke nye eksportmarkeder eller tilpasse sig de æn-

drede samhandelsvilkår til Storbritannien, der forventes at blive et resultat af Brexit. 
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Der kan derfor, som supplement til den eksisterende Brexit indsats, iværksættes en 

indsats rettet mod kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder. Mål-

gruppen kan være virksomheder, fx med en væsentlig samhandel med Storbritan-

nien eller virksomheder der indgår i leverandørkæder, og som derfor står i en særlig 

situation pga. de usikkerheder, Brexit skaber 

 

Fokus i indsatsen vil være på kompetenceudviklingsforløb, efteruddannelse og 

kompetencetilførsel. Indsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete be-

hov, og skal også rumme evt. decentrale, lokale indsatser, fx på områder eller i 

brancher, der har særlige behov i forbindelse med Brexit. 

 

For hurtigt at kunne hjælpe virksomheder, der rammes af Brexit, kan der gennemfø-

res en samlet indsats, der både afklarer virksomhedernes vækststrategi/vækstplan 

inkl. kompetencebehov, og med udgangspunkt heri gennemfører den konkrete kom-

petenceudviklingsindsats i virksomhederne.  

 

Økonomi og varighed 

Det foreslås, at der afsættes op til i alt 39,0 mio. kr., fordelt med 24,0 mio. kr. fra 

Socialfonden og 15,0 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Projektperi-

oden kan være fra primo 2020 til september 2022. 

  

Tidsplan 

Det tager omkring 4 måneder fra et call annonceres til der kan meddeles tilsagn/af-

slag til ansøgere. Situationen omkring Brexit udvikler sig pt. hastigt, og en alminde-

lig proces vurderes derfor at være for ufleksibel til at ramme det behov, der måtte 

opstå efter et eventuelt hårdt Brexit.  

 

Besluttes en indsats på mødet den 24. september lægges der derfor op til, at sekreta-

riatet går videre med at afsøge den bedste og mest fleksible ansøgningsproces og 

projektorganisering med henblik på, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på 

mødet den 14. november kan få en status på, hvorvidt behovet for en indsats er 

uændret. Her vil det stå klart, hvorvidt et ”hard brexit” er sket den 31. oktober 2019. 

Hvis behovet er ændret markant eller ikke er til stede, kan det annoncerede beløb 

reduceres eller annonceringen kan annulleres.  

 

Herefter vil bestyrelsen på dens møde den 21. januar blive forelagt eventuelle an-

søgninger mhp., at Erhvervsstyrelsen umiddelbart herefter kan udstede tilsagn/af-

slag. 

 

Indsats 2 vedr. tillægsbevilling til ’Deal or no deal – that’s the question’ 

Der kan afsættes yderligere op til 10 mio. kr. i 2020 som tillægsbevilling til projek-

tet Deal or no deal – that’s the question fra de decentrale erhvervsfremmemidler.  

 

Formålet med det bevilgede projekt er at hjælpe virksomheder med at afklare og 

håndtere den usikkerhed, som konsekvensen af Brexit måtte skabe. Projektet vil 
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gennem workshops og 1:1 rådgivningsforløb understøtte, at virksomhederne fast-

holder og eventuelt øger omsætning, eksport og beskæftigelse. 

 

360 virksomheder forventes at deltage i workshops, og minimum 100 virksomheder 

vil modtage individuel rådgivning. Erhvervshus Sydjylland forventer, at det bevil-

gede projekt vil kunne sikre en samhandel på 54 mio. kr. i projektperioden ved et 

hårdt Brexit – en omsætning/eksport, som ellers ville være gået tabt. 

 

Indholdet, projektperioden og øvrige forhold for projektet ved en eventuel tillægs-

bevilling vil være uændret. 

 

Tillægsbevillingen kan tildeles på flere måder. En model kan være, at bestyrelsen 

tilkendegiver, at den er villig til at øge tilsagnet og bemyndiger sekretariatet til at 

yde en tillægsbevilling på op til 10 mio. kr. til Erhvervshus Sydjylland til projektet 

”Deal or no deal – that’s the question”, hvis behovet viser sig, at et hard brexit bli-

ver en realitet. En anden model kan være, at der indbygges en betingelse om, at 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal forelægges status om efterspørgslen på 

mødet den 14. november med henblik på, at bestyrelsen tager stilling til, om ”beho-

vet er til stede”. Her vil det være klart, om Brexit er sket den 31. oktober 2019.  

 

Diskussionspunkter • Ønsker bestyrelsen af iværksætte yderligere tiltag for at hjælpe danske 

SMV’er i forbindelse med Brexit og i givet fald hvilke? 

• Hvilken model for tillægsbevilling til projektet ’Deal or no Deal – that’s the 

question’ ønsker bestyrelsen? 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om der skal tages yderligere tiltag for at hjælpe 

danske SMV’er i forbindelse med Brexit, herunder om der skal: 

• afsættes 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 erhvervsfremmemidler med mulighed for på mødet 

den 14. november at reducere det afsatte beløb eller at annullere annonce-

ringen 

• afsættes op til 10 mio. kr. til en tillægsbevilling til Erhvervshus Sydjylland 

til udvidelse af projektet ”Deal or no deal – that’s the question” under for-

udsætninger beskrevet i en af de ovenstående modeller.  
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