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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Som opfølgning på bestyrelsens beslutning på videomødet den 18. marts 2020 har 

sekretariatet udarbejdet et forslag til at styrke programmet Early Warning, der har 

til formål at hjælpe kriseramte virksomheder. Grundet COVID-19 og den deraf 

følgende afmatning af den danske økonomi oplever erhvervshusene, der er 

operatører på programmet, et stigende antal henvendelser fra kriseramte 

virksomheder. 

 

Mange virksomheder har og vil få akut behov for dybdegående rådgivning som 

supplement til den vejledning, erhvervshusene leverer, hvilket indikeres ved, at 

private aktører også er begyndt at tilbyde COVID-19-hjælpepakker, der minder om 

de ydelser, som Early Warning tilbyder.1  

 

Det eksisterende projekt  

Bestyrelsen besluttede på mødet den 14. november 2019 at give Early Warning 

tilsagn ved en direkte tildeling på ca. 7,1 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler 

til aktiviteter i projektperioden 2020-2021.  

 

Early Warning programmet startede i 2007 med fokus på at gøre det mindre 

risikofyldt at fejle med sin virksomhed. Siden da har programmet hjulpet mere end 

6.000 virksomheder med bl.a. at overleve kritiske faser, gennemføre hurtig 

nedlukning af virksomheden med mindre gæld eller bistået ved at redde sunde dele 

af virksomheden i forbindelse med rekonstruktioner.  

 

I Early Warning programmet kan virksomheder i krise få gratis, uvildig og fortrolig 

vejledning af et hold rådgivere bestående af omkring 100 frivillige, erfarne 

erhvervsfolk og ca. 20 insolvensadvokater.  

 

Early Warning er landsdækkende, idet indsatsen er tilgængelig i alle erhvervshuse. 

Erhvervshus Midtjylland er tovholder på projektet.  

 

Forslag til skalering af projektet  

Der er to veje til skalering af Early Warning indsatsen: 

 

1. Early Warning kan tildeles en tillægsbevilling, som først træder i kraft, når de 

nuværende midler er opbrugt. Hermed sikres, at indsatsen kan imødekomme en 

evt. større efterspørgsel fra virksomhederne som følge af COVID-19 krisen – 

uden at projektet skal nedskaleres i den sidste del af projektperioden. En sådan 

beslutning kan bestyrelsen gennemføre ved et senere bestyrelsesmøde. 

2. Early Warning indsatsen kan styrkes nu gennem en direkte tildeling til at skalere 

de igangværende indsatser, herunder eksempelvis en særlig indsats for at 

rekruttere flere frivillige rådgivere, finansiere kompetenceudvikling af de 

frivillige rådgivere, øge markedsføringen af projektets tilbud til særligt ramte 

erhverv m.v. Ved denne tilgang bemyndiges sekretariatet til at gå i dialog med 

 
1 Se herunder Horten Advokatselskab (https://www.horten.dk/nyhedsliste/2020/marts/horten-lancerer-covid-19-

krisepakke?utm_source=eMailPlatform&utm_medium=email&utm_campaign=Horten+Newsletter+2020&utm_content=31297246)  

https://www.horten.dk/nyhedsliste/2020/marts/horten-lancerer-covid-19-krisepakke?utm_source=eMailPlatform&utm_medium=email&utm_campaign=Horten+Newsletter+2020&utm_content=31297246
https://www.horten.dk/nyhedsliste/2020/marts/horten-lancerer-covid-19-krisepakke?utm_source=eMailPlatform&utm_medium=email&utm_campaign=Horten+Newsletter+2020&utm_content=31297246
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projektholder – Erhvervshus Midtjylland – om det konkrete indhold i 

skaleringen og finansieringen heraf. 

 

Early Warning kan ved model 2 tilføres op til 5 mio. kr. decentrale 

erhvervsfremmemidler. Midlerne kan omprioriteres fra puljen til lokale projekter i 

udmøntningsplanen for 2020 og/eller decentrale erhvervsfremmemidler afsat til 

medfinansiering af strukturfondsindsatser. Skaleringen af projektet påvirker dermed 

ikke de øvrige planlagte indsatser finansieret af decentrale erhvervsfremmemidler, 

såsom pulje afsat til lokale og tværgående turismeprojekter og til klyngerne.  

 

Erhvervshusene opfordres - uanset valg af model - til i Early Warning at holde 

fokus på at vejlede de virksomheder, der henvender sig, med efterfølgende 

henvisning til private rådgivere og offentlige aktører mhp. mere dybdegående 

rådgivning. Early Warning opfordres – ligeledes uafhængigt af valg af model – til, 

at der koordineres tæt med initiativet ”Deal or no deal” for at undgå overlap og 

samtidig skabe det bedst mulige samspil mellem de to indsatser, der begge 

gennemføres af erhvervshusene. Virksomhederne vil med Early Warning og Deal 

no Deal (se bilag 3.1) opleve to stærke sammenhængende tilbud, der begge – med 

forskellige virkemidler – retter sig mod at afbøde konsekvenserne af COVID-19.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen  

- ved en direkte tildeling nu bevilger op til 5 mio. kr. af de decentrale 

erhvervsfremmemidler til skalering af Early Warning, der især er møntet på de 

frivillige rådgivere, stærkere markedsføring mv. (model 2), som finansieres ved 

at reducere puljen til lokale projekter og/eller decentrale erhvervsfremmemidler 

afsat til medfinansiering af strukturfondsindsatser i udmøntningsplan 2020. 

- godkender, at sekretariatet går i dialog om det konkrete indhold i skaleringen og 

finansieringen heraf, og at denne dialog indledes, før det endelig referat er 

godkendt. 
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