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Kort  
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Bestyrelsen fik til mødet den 18. marts 2020 forelagt en idébeskrivelse med en sam-

let kompetenceudviklingsindsats finansieret af Socialfonden bl.a. med fokus på 

grønne og digitale kompetencer. I lyset af den situation COVID-19 har bragt danske 

virksomheder i samt i forlængelse af bestyrelsens drøftelser på mødet den 18. marts 

afholdt pr. video, har sekretariatet efterfølgende justeret idébeskrivelsen vedr. kom-

petenceudvikling.  

 

Justeringen sikrer, at de foreslåede indsatser afspejler de udfordringer, den aktuelle 

COVID-19-krisesituation indebærer for medarbejdere og virksomheder under hen-

syntagen til regeringens hjælpepakker samt øvrige statslige indsatser, som under-

støtter mulighederne for øget anvendelse af kompetenceudvikling. Blandt andet 

øger Børne- og Undervisningsministeriet taxametertilskuddet til fjernundervisning 

til uddannelsesinstitutionerne, ligesom disse arbejder på at øge udbuddet af bran-

cherettede kompetenceudviklingsforløb. 

 

COVID-19-krisen kan forventes at være indledningen til en lavkonjunktur. Det er 

hensigtsmæssigt, at perioder med lavkonjunktur anvendes til at opkvalificere ar-

bejdsstyrken, så den er mere produktiv og derigennem kan bidrage til at styrke virk-

somhedernes konkurrencekraft.  

 

Det foreslås derfor, at bestyrelsen sætter en indsats i gang, der giver mulighed for at 

virksomhederne kan få lønkompensation i forbindelse med kompetenceudvikling af 

dens ansatte. Kompetenceudvikling bliver således et alternativ til en egentlig opsi-

gelse og bidrager dermed til at fastholde medarbejderne i beskæftigelse.  

 

Derfor foreslås endvidere, at de indsatser, som bestyrelsen sætter i gang, støtter de 

virksomheder, der sender sine medarbejdere på kurser mv. og på den måde supple-

rer og understøtter ovennævnte initiativer fra statslig side. Indsatserne dækker over 

kompetenceudvikling på ledelses- og medarbejderniveau bredt set. 

 

Sekretariatet vurderer, at en virksomhedsrettet efteruddannelsesindsats bedre kan 

afbøde konsekvenserne af COVID-19 end en indsats inden for formelle uddannel-

sesløft, som vil have et forholdsvist langsigtet perspektiv. Sekretariatet foreslår der-

for at udvide den økonomiske ramme fra 74 mio. kr. til 86 mio. kr. ved, at midlerne 

fra Socialfonden, der i udmøntningsplanen 2020 var øremærket formelle uddannel-

sesløft, overføres til denne indsats, jf. bilag 2.3. 

 

I forbindelse med indsatsen lægges vægt på følgende: 

- Ansøgningerne skal reflektere de ændrede rammer og behov for videre- og ef-

teruddannelse, som COVID-19 har medført for virksomhederne. Der gives mu-

lighed for at søge tilskud til gennemførelse af mere generelle kompetenceudvik-

lingstiltag, der kan supplere statslige videre- og efteruddannelsestilbud, såvel 

som mere specifikke tiltag, fx med fokus på grønne og digitale kompetencer.  
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- Der lægges i kriteriet vedrørende virksomhedernes behov vægt på, i hvilket om-

fang indsatsen adresserer de udfordringer, COVID-19 har påført virksomhe-

derne. På denne måde kan der gives prioritet til COVID-19-indsatser.   

 

Erhvervsstyrelsen er i dialog med Kommissionen om en række lempelser i de krav, 

der normalt stilles for at kunne deltage i kompetenceudviklingsindsatser under Soci-

alfonden. Det gælder fx kravet om, at kun virksomheder med en vækststrategi kan 

deltage, og at indsatsen skal omfatte en betydelig del af deltagende virksomheders 

medarbejdere og/eller ledelse. Ved at fravige disse krav vil langt hovedparten af 

danske SMV’er i princippet kunne omfattes af indsatsen. Der kan komme yderligere 

lempelser i kravene for at tilgodese virksomhederne, hvilket vil fremgå af det ende-

lige annonceringsmateriale. 

 

Aktiviteter under indsatsen 

Inden for Socialfonden er der mulighed for at igangsætte en bred vifte af aktiviteter, 

som kan tilpasses og skræddersyes til den enkelte virksomheds muligheder og be-

hov: 

• Styrkelse af ledelseskompetencer i SMV’er  

• Kompetenceudvikling af allerede ansatte medarbejdere  

• Kompetencetilførsel og netværk  

 

Kompetenceudviklingen kan fx fokusere på digitalisering og/eller grøn omstilling, 

men også andre emner som den nuværende COVID-19-krise har aktualiseret. 

 

Målgruppe  

Den potentielle målgruppe for indsatsen er SMV’er på tværs af brancher i hele lan-

det og i særlig grad virksomheder, der er udfordret som følge af COVID-19.  

 

Potentielle ansøgere  

Hvert enkelt projekt skal forankres hos en operatør, som skal forestå administration 

og implementering af projektet. På baggrund af den eksisterende projektportefølje 

vurderes de mest sandsynlige ansøgere at være uddannelsesinstitutioner, erhvervs-

huse og selvejende institutioner.  

 

Der kan både ansøges om midler til helt nye projekter og om tillægsbevillinger til 

igangværende og velfungerende socialfondsprojekter, som ønsker at udvide deres 

aktivitetsniveau. Sådanne tillægsbevillinger har vist sig at være en effektiv metode 

til hurtigt at igangsætte og udvide indsatser, som der er efterspørgsel efter. Det er 

også muligt for operatører at søge tillægsbevillinger til at udvide et igangværende 

projekts aktiviteter til at omfatte en indsats målrettet COVID-19-udfordringer. 

 

Vurderingskriterier 

Alle ansøgninger vil blive vurderet og scoret på, at projektet kompetenceudvikler 

ansatte i SMV’er ramt af COVID-19-krisen og bidrager til at styrke virksomheder-

nes konkurrenceevne og fastholde deres beskæftigelse - der lægges i den forbin-

delse vægt på, at ansøger leverer en klar og logisk effektkæde, inkl. en økonomisk 
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fordelagtig sammenhæng mellem måltal for aktiviteter, output og resultater (krite-

rium 1). Herudover vil alle ansøgninger blive vurderet på de fire tværgående pejle-

mærker fra bestyrelsens strategi vedr. 1) virksomhedernes behov, 2) lokal og regio-

nal forankring, 3) partnerskab og samarbejde og 4) forenkling. Det første kriterium 

foreslås at vægte 40 pct., mens de fire øvrige kriterier foreslås at vægte 15 pct. hver.  

 

Økonomi  

Det foreslås, jf. ovenfor, at afsætte op til ca. 86 mio. kr. til indsatsen, heraf ca. 67 

mio. kr. fra Socialfonden og ca. 19 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler. Se-

kretariatet forventer på baggrund af tidligere kompetenceudviklingsprojekter, at 

indsatsen vil kunne omfatte ca. 1.000 SMV’er og 3.500 ansatte. 

 

Beløbene er minimumsbeløb, og bestyrelsen har mulighed for at øge den økonomi-

ske ramme for indsatsen. Det kan ske, såfremt der er midler fra andre indsatser, der 

ikke anvendes fulgt ud – samt hvis der kommer tilbageløb fra eksisterende projek-

ter, der ikke anvender deres fulde tilskudsramme. 

 

Såfremt forslaget vedtages af bestyrelsen, vil der ikke være flere socialfondsmidler 

til udmøntning til kompetenceudvikling og øvrige uddannelsesaktiviteter i 2020. 

Der vil fortsat være midler til social inklusion i Socialfonden på 31,8 mio. kr.  

 

Videre proces 

Hvis bestyrelsen godkender idebeskrivelsen, vil sekretariatet udarbejde et egentligt 

annoncerings- og ansøgningsmateriale til offentliggørelse hurtigst muligt og senest 

ultimo april 2020 med forventet ansøgningsfrist i løbet af juni 2020. Ansøgningerne 

forventes behandlet på bestyrelsens møde den 7. oktober 2020, alternativt via skrift-

lig høring primo september 2020. 

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan drøfte, om kriterium 1 skal vægte mere end 40 pct. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender,  

- at der afsættes i alt 86 mio. kr. (67 mio. kr. fra Socialfonden og 19 mio. kr. de-

centrale erhvervsfremmemidler) til indsatsen, herunder at de midler, der i ud-

kast til Udmøntningsplan for 2020 var afsat til formel uddannelse (ca. 11 mio. 

kr.), overføres til denne indsats. 
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