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Bilag 3.3.2.3: Tillægsbevilling vedr. projektet Deal or no deal – that’s the 

question 

 

Sagen vedrører 

I lyset af at risikoen for et ’no-deal’-scenarie gennem de seneste måneder er 

steget betydelig kan det overvejes, om der skal afsættes yderligere op til 10 

mio. kr. i 2020 til en mulig tillægsbevilling til projektet Deal or no deal – that’s 

the question, som Erhvervshus Sydjylland er operatør på.  

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på sit møde d. 26. juni 2019 at afsætte 9.750.002 kr. til 

projektet Deal or no deal – that’s the question med Erhvervshus Sydjylland 

som tilsagnsmodtager. Partnerskabet bag ansøgningen er alle erhvervshusene, 

Danish Export Association og Enterprise Europe Network. 

 

Situationen i dag er anderledes end da bestyrelsen på sit bestyrelsesmøde d. 26. 

juni 2019 besluttede give tilsagn til Erhvervshus Sydjyllands projekt ’Deal or 

no deal – thats the question’ på 9.750.002 kr. En lille måned efter bestyrelses-

mødet tiltrådte Boris Johnson som premierminister i Storbritannien, og han står 

fast på, at Storbritannien forlader EU med eller uden en aftale den 31. oktober 

2019. Risikoen for et ’no deal’-scenarie er meget betydeligt og stigende med 

den nye britiske tilgang til Brexit-forhandlingerne. Med en stigende risiko for 

et ’no-deal’-scenarie kan det overvejes at opskalere indsatsen, så flere danske 

virksomheder kan få støtte til at håndtere Brexit bedst muligt. 

 

Beskrivelse af projektet Deal or no deal – that’s the question 

Formålet med projektet er at hjælpe virksomheder med at afklare og håndtere 

den usikkerhed, som konsekvensen af Brexit måtte skabe. Brexit kræver, uan-

set udfaldet, en afdækning af udfordringer og barrierer for den enkelte virksom-

hed. Projektet vil gennem workshops og 1:1 rådgivningsforløb understøtte, at 

virksomhederne fastholder og eventuelt øger omsætning, eksport og beskæfti-

gelse. 

 

Der gennemføres 12 workshops fordelt geografisk rundt om i Danmark. Disse 

workshops vil blive afholdt i samarbejde med centrale interessenter, fx The 

Trade Council, DI, relevante klynger m.fl. Formålet er, at berørte virksomheder 

kan få viden om konsekvenser af Brexit for deres virksomheder, herunder få 

kendskab til eksisterende værktøjer fra fx DI og Brexit-tjeklisten på Virksom-

hedsguiden. Herudover skal workshoppene tjene til, at virksomhederne kan få 
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afklaret behovet for individuel rådgivning fra projektet. 360 virksomheder for-

ventes at deltage. 

 

Minimum 100 virksomheder vil modtage individuel rådgivning. Gennem pro-

jektet vil der være mulighed for at få 50 pct. refusion af køb af rådgivning op til 

75.000 kr. Rådgivningen skal tage udgangspunkt i den konkrete virksomheds 

situation, således at den kan modtage skræddersyet rådgivning med baggrund i 

indgående markedskendskab. 

 

Erhvervshus Sydjylland forventer, at det bevilgede projekt vil kunne sikre en 

samhandel på 54 mio. kr. i projektperioden ved et hårdt Brexit – en omsæt-

ning/eksport som ellers ville være gået tabt. Herudover forventes det, at projek-

tet kan være med til at skabe en vækst på 22,5 mio. kr. 1 år efter projektperio-

den og 68,5 mio. kr. 3 år efter projektperioden. Disse forventninger forventes 

tilsvarende forøget ved en tillægsbevilling til projektet.  

 

Løsning 

Projektet med Erhvervshus Syd i spidsen er klar til at igangsætte deres tilbud 

og har flere henvendelser fra interesserede virksomheder. Det er dog endnu for 

tidligt at vurdere den samlede efterspørgsel fra virksomhederne, og om de af-

satte midler vil stå mål med behov og efterspørgsel. Der vil formodentlig ople-

ves en betydelig stigende efterspørgsel omkring selve tidspunktet, hvor Brexit 

sker.   

 

Projektet Deal or no Deal – that’s the question med Erhvervshus Syd i spidsen 

var eneste ansøger til annonceringen før sommer. Under ansøgningsperioden 

var der desuden ikke andre potentielle ansøgere, der udviste interesse for an-

nonceringen. Ansøgningen scorede 87 point ud af 100 mulige.  

 

Under hensyn til det akutte behov for indsatsen, at der ikke var andre ansøgere 

end Erhvervshus Sydjylland med tilhørende partnerskab i den tidligere ansøg-

ningsrunde, samt at projektet scorede højt på de opstillede kriterier, vurderes 

det muligt at opskalere bevillingen uden fornyet call, hvis bestyrelsen ønsker 

det. 

 

En model kan være, at bestyrelsen tilkendegiver, at den er villig til at øge til-

sagnet 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.  

 

En tillægsbevilling kan betinges af, at Brexit sker med et no-deal scenarie eller 

at Erhvervshus Syd kan dokumentere en betydelig større efterspørgsel fra virk-

somhederne end oprindeligt forudsat.  

 

Der kan også indbygges en betingelse om, at Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse skal forelægges status om efterspørgslen på mødet den 14. november med 

henblik på, at bestyrelsen tager stilling til, om ”behovet er til stede”. Her vil det 

dels være klart om Brexit er sket den 31. oktober, som pt. er seneste 
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udtrædelsesdato eller om fristen er blevet forlænget. Dels vil virksomhedernes 

efterspørgsel efter projektets ydelser være mere oplyst.     
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