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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

På møde den 13. maj 2019 indledte bestyrelsen en drøftelse om niveauet for offent-

liggørelse af ansøgninger (herunder tilsagn og afslag), som bestyrelsen behandler ef-

ter forudgående annonceringer.  

 

Det er som udgangspunkt muligt at offentliggøre ansøgningerne i deres fulde længde, 

men flere forhold skal tages i betragtning.  

 

Ansøgningerne kan indeholde fx forretningshemmeligheder og følsomme personop-

lysninger, såkaldte fortrolige oplysninger, der skal fjernes fra ansøgningerne før of-

fentliggørelse, jf. § 30 i lov om offentlighed i forvaltningen og databeskyttelsesreg-

lerne. Dette forhold vil gøre de fleste ansøgninger ufuldkomne, men kan håndteres.   

 

Ansøgningerne er desuden ofte lange og detaljerede og fremstår således ikke i et spe-

cielt læsevenligt format.   

 

Herudover er det usikkert, om ansøgerne har et ønske om at få deres ansøgninger 

offentliggjort, herunder særligt i den situation, at ansøgerne ender med at modtage et 

afslag fra bestyrelsen.  

 

Ansøgere skal oplyses om bestyrelsens intentioner om offentliggørelse, inden ansøg-

ningerne sendes til sekretariatet, fx i ansøgningsskemaet. Ansøgninger, som allerede 

er modtaget, bør således som udgangspunkt ikke offentliggøres, da ansøgerne ikke 

har været bekendt med, at ansøgningerne vil blive offentliggjort. 

 

De tidligere vækstfora har haft forskellig praksis, der har været uafhængig af, om en 

ansøgning blev indstillet til tilsagn eller afslag. På baggrund af vækstforaenes hjem-

mesider og bilaterale drøftelser vedrørende praksis i de tidligere vækstfora har føl-

gende kunnet kortlægges:  

 

• Vækstforum Nordjylland har ikke tidligere offentliggjort selve ansøgnin-

gerne, men de har offentliggjort længere indstillingsnotater til vækstforum.  

• Midtjyllands Vækstforum har offentliggjort ansøgningerne, ligesom de også 

har offentliggjort sagsfremstillingerne.  

• Syddansk Vækstforum har ikke offentliggjort ansøgningerne, men de har   of-

fentliggjort kortere sagsfremstillinger i dagsordensmaterialet til vækstforum.  

• Vækstforum Sjælland har ikke offentliggjort ansøgningerne, men de har of-

fentliggjort kortere sagsfremstillinger i dagsordensmaterialet til vækstforum. 

Det fremgår ligeledes, at ansøgningerne har været tilgængelige for medlem-

mer af vækstforum.  

• Vækstforum Hovedstaden har ikke offentliggjort ansøgningerne, men de har 

offentliggjort kortere sagsfremstillinger i dagsordensmaterialet til vækstfo-

rum. Det fremgår ligeledes, at ansøgningerne har været tilgængelige for med-

lemmer af vækstforum.  

• Bornholms Vækstforum har offentliggjort ansøgningerne, ligesom de også 

har offentliggjort sagsfremstillingerne.  
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Vækstfonden og Innovationsfonden offentliggør ikke de konkrete ansøgninger eller 

sagsfremstillinger på deres hjemmesider. Vækstfonden udgiver en årsberetning, der 

indeholder enkelte beskrivelser af virksomheder, der har opnået støtte. 

 

De strukturfondsprojekter, der modtager tilsagn, offentliggøres, jf. Erhvervsstyrel-

sens informationsforpligtelse om strukturfondsmidlernes anvendelse i Danmark, med 

en kort projektbeskrivelse i en projektdatabase, der er offentlig tilgængelig på 

www.regionalt.dk.  

 

På kort sigt er det ikke muligt at anvende den samme praksis for de projekter, som 

bestyrelsen finansierer med decentrale erhvervsfremmemidler (finanslovsmidler), 

herunder fordi bestyrelsens midlertidige hjemmeside ikke rummer en database funk-

tion. På længere sigt vil en projektdatabase for bestyrelsen kunne bidrage til oversku-

elighed og let tilgængelig viden om alle de indsatser, som bestyrelsen støtter.  På kort 

sigt er det derimod muligt at opføre en samlet liste på bestyrelsens hjemmeside, der 

opsummerer alle de projekter, som bestyrelsen har givet tilsagn.  

 

Diskussionspunk-

ter 

Bestyrelsen kan drøfte niveauet for offentliggørelse af ansøgninger til Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse, herunder om ansøgninger og sagsfremstillinger skal offent-

liggøres både ved tilsagn eller afslag.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at sekretariatets sagsfremstillinger af de ansøg-

ninger, der modtager et tilsagn om medfinansiering, offentliggøres på hjemmesiden. 

Herudover kan der opføres en samlet liste på bestyrelsens hjemmeside, der opsumme-

rer alle de projekter, som bestyrelsen har givet tilsagn under de respektive annonce-

ringer, men at ansøgningerne og sagsfremstillingerne af projekter, der modtager af-

slag, ikke offentliggøres.  

 

 

 


