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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Der er udarbejdet et første udkast til Udmøntningsplan 2020-2021 (bilag 4.2). 

Bestyrelsen skal særligt tage stilling til den overordnede fordeling/prioritering 

af midler mellem indsatsområder, herunder hvordan lokale muligheder og ud-

fordringer skal adresseres i udmøntningen.  

 

Økonomiske rammer 

I alt forventes bestyrelsen at have ca. 960 mio. kr. til rådighed i 2020-2021 for-

delt med knap 600 mio. kr. finanslovsmidler til erhvervsfremme, godt 100 mio. 

kr. til turisme og ca. 260 mio. kr. EU-strukturfondsmidler hørende til program-

perioden 2014-2020. Midler reserveret til Brexit-indsatser er inkluderet, jf. ne-

denfor.  

 

Dertil forventes tilbageløbsmidler fra eksisterende projekter, der ikke formår at 

udnytte deres økonomiske ramme. Tilbageløbsmidlernes størrelse er meget 

usikker, men vil erfaringsmæssigt være i størrelsesordenen 20-60 mio. kr. Tilba-

geløb af strukturfondsmidler er ”bundet” til det indsatsområde, som projektet 

oprindeligt fik tilskud under.   

 

I løbet af 2021 ventes bestyrelsen at få nye strukturfondsmidler til indsatser i 

perioden 2021-2027. Disse er endnu ikke inkluderet i udmøntningsplanen, da 

midlernes størrelse og tidspunktet for, hvornår de vil være til rådighed, afhæn-

ger af EU-forhandlinger og derfor fortsat er uafklarede. 

 

Brexit 

På bestyrelsesmødet den 14. november 2019 besluttede bestyrelsen at udskyde 

beslutningen om at give en tillægsbevilling til projektet ’Deal or no deal – that’s 

the question’ til bestyrelsesmødet den 21. januar 2020. Ansøgningsperioden til 

indsatsen vedr. opkvalificering af ansatte i SMV’er, der rammes af Brexit, blev 

ligeledes forlænget til den 4. februar 2020. 

 

Ved parlamentsvalget i Storbritannien den 12. december 2019 fik de konserva-

tive flertal i Underhuset, hvilket betyder, at Boris Johnson fortsætter som premi-

erminister med løftet om, at Brexit bliver gennemført den 31. januar 2020. Efter 

planen indledes forhandlingerne om Storbritanniens fremtidige relationer med 

EU og dets medlemslande efter den 31. januar 2020. Forhandlingerne skal være 

afsluttet inden 1. januar 2021, men kan evt. udsættes. Så længe udfaldet af for-

handlingerne ikke kendes, vil der stadig være en vis usikkerhed om, hvordan 

Brexit kommer til at forløbe, samt hvordan Storbritanniens aftale med EU og 

dets medlemslande konkret kommer til at se ud, samt hvornår den træder i kraft. 

Konsekvenserne for de danske virksomheder er som følge heraf stadig usikker 

og vil forventeligt være det i hele 2020; måske længere.  

 

Projektet ’Deal or no deal – that’s the question’ har været i gang ca. 3 måneder, 

og de første virksomheder er i gang med aktiviteter under projektet. Dog ople-

ver projektet stadig, at mange virksomheder afventer udviklingen af Brexit. Det 

foreslås derfor, at der ikke gives tillægsbevilling til projektet ’Deal or no deal – 
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that’s the question’. Såfremt behovet er til stede på et senere tidspunkt, kan be-

styrelsen tage stilling til spørgsmålet igen. 

 

Annonceringen til indsatsen vedr. opkvalificering af ansatte i SMV’er, der ram-

mes af Brexit, har oplevet nogen interesse, og sekretariatet er i dialog med 2 ak-

tører, som overvejer at ansøge (frist 4. februar 2020). Grundet den forsatte usik-

kerhed omkring konsekvenserne for de danske virksomheder som følge af 

Brexit, indstilles det dog, at indsatsen annulleres. Viser der sig et dansk virk-

somhedsbehov hen mod afslutningen af forhandlingsforløbet om Brexit, kan be-

styrelsen beslutte at lave en ny annoncering. 

 

Forslag til fordeling af tilskudsmidler på indsatsområder         

Der er udarbejdet et forslag til fordeling af erhvervsfremmemidlerne (2020) på 

indsatsområder i strategien, jf. slide 18 i bilag 4.2. Sekretariatet har udarbejdet 

et første overordnet bud på mulige udmøntninger inden for de enkelte indsats-

områder. Disse fremgår af slide 23 jf. i bilag 4.2. 

 

Forslaget til fordeling bygger på bestyrelsens tidligere drøftelser, anvendelses-

mulighederne for de resterende strukturfondsmidler, samt en vurdering af behov 

og efterspørgsel. Sidstnævnte er bl.a. baseret på data om den eksisterende pro-

jektportefølje, evalueringer af projekterne mv. 

 

I overensstemmelse med bestyrelsens tidligere tilkendegivelser foreslås en bety-

delig del af de 600 mio. kr., der er til rådighed i 2020, afsat til grøn omstilling 

og cirkulær økonomi (ca. 145 mio. kr.) samt kvalificeret arbejdskraft (ca. 120 

mio. kr.). Der foreslås desuden afsat ca. 65 mio. kr. særskilt til digitalisering. 

Reelt ventes dette beløb at være langt højere, idet digitalisering vil være indlej-

ret i langt de fleste initiativer.  

 

Til klyngeindsatsen foreslås der afsat 80 mio. kr., jf. bilag 5.2.  

 

Der foreslås afsat 50 mio. kr. til en pulje til lokale projekter, som ligger uden for 

de øvrige annonceringer. Det er dog vigtigt at understrege, at projekter, der 

adresserer lokale muligheder og behov (og fokuserer på afgrænsede geografier) 

også vil kunne få del i de midler, der er sat af på tværs af de øvrige indsatsområ-

der, jf. nedenfor. 

 

De resterende midler afsættes til turismeindsatsen (godt 50 mio. kr.) samt til 

indsatser inden for internationalisering og iværksætteri (ca. 40 mio.kr.), hvor det 

foreslås at prioritere midlerne til at booste eller forlænge allerede eksisterende, 

velfungerende projekter. Endelig afsættes 5 mio. kr. til eksterne evalueringer (i 

tråd med bestyrelsens beslutninger om at foretage ekstern evaluering af alle 

større initiativer).  

 

Fordelingen af midler på indsatsområder ventes at kunne sikre afløb for 

de resterende EU-strukturfondsmidler. Det vil være muligt at justere for-

delingen af midler mellem områder, fx flytte flere midler fra grøn omstil-

ling eller kvalificeret arbejdskraft til fx digitalisering, iværksætter eller 



 3/5 

 

 

Dagsordenspunkt 4 Cover - Udmøntningsplan for 2020-2021 Bilag 4.1. 

internationalisering. Dog bemærkes, at EU-strukturfondsmidlerne er bundet 

til bestemte indsatsområder/formål, som der i givet fald skal tages højde for. 

 

Det bemærkes endvidere, at ca. 45 mio. kr. af midlerne afsat til grøn omstilling 

og internationalisering er strukturfondsmidler, som skal anvendes i Region 

Sjælland, der er en såkaldt overgangsregion. 

 

Der er også udarbejdet et tentativt bud på fordeling af decentrale erhvervsfrem-

memidler i 2021. Her foreslås fastholdt et stærkt fokus på grøn omstilling og 

cirkulær økonomi (50 mio. kr.), kvalificeret arbejdskraft (50 mio. kr.) og digita-

lisering (30 mio. kr.). Ligesom i 2020 afsættes 80 mio. kr. til klyngeindsatsen, 

jf. bilag 5.2, ca. 50 mio. kr. til turisme og 50 mio. kr. til særlige lokale projekter. 

Endelig afsættes 34 mio. kr. til internationalisering og iværksætteri. Bestyrelsen 

vil kunne justere disse beløb frem mod 2021 i forlængelse af bl.a. udmøntnin-

gen af midler i 2020, temadrøftelser i bestyrelsen og klarhed om størrelsen og 

fokus i de nye strukturfondsmidler.  

 

Hvordan mødes lokale behov og muligheder i udmøntningen? 

Lokale og regionale udfordringer, muligheder, vilkår og erhvervsstyrker er 

grundlaget for den decentrale erhvervsfremme. Variationer i virksomhedernes 

behov og muligheder fremgår af bestyrelsens strategi og udgør en del af det 

strategiske grundlag for en decentral erhvervsfremmeindsats i 2020-2023. 

 

Slide 12-17 i bilag 4.2 indeholder opsamling på erfaringerne fra i 2019 fsva. ud-

møntning til forskellige dele af landet. Opsummeret kan nævnes: 

• At minimumsfordelingen til lokale projekter (den såkaldte øremærk-

ning) er imødekommet, dog med regionale forskelle.  

• At 55 ud af de 107 projekter, som har modtaget tilsagn, er ”lokale”, 

dvs. at aktiviteterne gennemføres i ét erhvervshus’ geografi. 

• Sydjylland og Fyn har modtaget relativt få midler. Særligt i Sydjylland 

er der dog et forholdsvist stort restbeløb fra eksisterende erhvervsfrem-

meprojekter. 

 

På baggrund af erfaringerne fra 2019 er der udarbejdet forslag til, hvordan der 

fremadrettet kan tages højde for variationer i lokale behov og muligheder i ud-

møntningen: 

• Tematiserede ansøgningsrunder: Lokalt afgrænsede projekter kan an-

søge og komme i betragtning til midler. Projekter, der dækker hele eller 

større dele af landet, skal anvise, hvordan lokale forskelle i virksomhe-

dernes behov og muligheder mødes i praksis. 

• Pulje til lokale projekter: Der afsættes en særlig pulje, som kan søges til 

projekter, der adresserer lokale behov og muligheder (som falder uden 

for øvrige annonceringer). 

 

Både i de tematiske ansøgningsrunder og i den særlige lokale pulje skal der 

være en stærk lokal og regional forankring, og det foreslås, at der stilles ekspli-

citte krav til ansøger om at forklare, hvordan regionale og lokale variationer i 

virksomhedernes behov imødekommes.  
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Videre proces 

Udkast til Udmøntningsplan for 2020-2021 vil blive justeret på baggrund af be-

styrelsens drøftelse og evt. justeringer i strategien og forelagt til endelig god-

kendelse på bestyrelsens møde i marts 2020.  

 

I forbindelse med høringen af strategien har der været efterspurgt større klarhed 

om, hvordan de lokale behov og muligheder, som skitseres i strategiens regio-

nale kapitler, adresseres i udmøntningen. Frem mod forelæggelse af udmønt-

ningsplanen på marts-mødet vil der blive udarbejdet 1-2 slides pr. erhvervshus-

område, som skitserer hvilke lokale behov, der skal adresseres i udmøntningen i 

2020 og 2021, samt hvilke midler og udmøntninger, der vil være relevante i den 

sammenhæng. Erhvervshusene samt evt. andre lokale aktører vil blive involve-

ret heri.  

 

Som udgangspunkt vil bestyrelsen fremover, forud for sine udmøntninger, af-

holde en temadrøftelse inden for 1-2 indsatsområder i strategien pr. bestyrelses-

møde. I 2020 vil det dog være nødvendigt at fravige denne idealmodel og fore-

lægge en række ideforslag til annonceringer allerede på møderne i marts og maj, 

dvs. forud for temadrøftelser. Det skal muliggøre fuld hjemtag af strukturfonds-

midler og anvendelse af de decentrale erhvervsfremmemidler i 2019, som bort-

falder, hvis de ikke er udmøntet fuldt ud inden årets udgang.  

 

De første annonceringer med strukturfondsmidler vil derfor skulle ske umiddel-

bart efter mødet i marts 2020 og behandles på bestyrelsesmødet i september 

2020, jf. ændring i mødeplan bilag 6.3. Næste annoncering med strukturfonds-

midler planlægges at ske umiddelbart efter mødet i maj 2020 med henblik på 

behandling på bestyrelsesmødet i november 2020. Årshjulet for 2021 vil blive 

forelagt bestyrelsen i andet halvår 2020.       

 

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan bl.a. drøfte følgende: 

• Den overordnede fordeling mellem indsatsområder, herunder priorite-

ringen af grøn omstilling, kvalificeret arbejdskraft og digitalisering. 

• Erfaringerne fra udmøntningen til lokale indsatser i 2019 og tilgang til 

adressering af lokale behov og muligheder i 2020 og 2021. 

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at  

• der ikke gives tillægsbevilling til projektet ’Deal or no deal – that’s the 

question’ og at annonceringen vedr. opkvalificering af ansatte i 

SMV’er, der rammes af Brexit, annulleres. Situationen omkring Brexit 

følges nøje, herunder for så vidt angår behovet hos danske SMV’er for 

bl.a. opkvalificering af ansatte. 

• drøfter og godkender overordnet fordeling af tilskudsmidler på indsats-

områder. 

• drøfter erfaringerne med at møde variationer i lokale behov i 2019 og 

godkender model for, hvordan der fremadrettet tages højde for variatio-

ner i lokale behov og muligheder i udmøntningen. 
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• godkender at sekretariatet går i dialog med bl.a. erhvervshusene frem 

mod bestyrelsesmødet i marts med henblik på konkretisering af lokale 

behov, der skal mødes i udmøntningen i 2020-2021. 
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