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Bilag 4.2: Early Warning i relation til COVID-19 

 

Baggrund 

Grundet COVID-19 og den deraf følgende afmatning af den danske økonomi 

oplever programmet Early Warning flere henvendelser fra virksomheder, der 

ønsker hjælp til at håndtere krisen. I det følgende skitseres Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelses muligheder for at hjælpe kriseramte virksomheder gennem 

COVID-19-krisen via tilførsel af yderligere midler til Early Warning indsatsen.  

 

Early Warning indsatsen 

Early Warning blev oprindelig igangsat, fordi undersøgelser udført af Er-

hvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen pegede på et behov for at gøre det min-

dre omkostningsfyldt at fejle med sin virksomhed. Early Warning er forankret i 

erhvervshusene.  

 

Siden starten i 2007 har mere end 6.000 kriseramte virksomheder i hele Dan-

mark modtaget hjælp fra Early Warning. Erfaringen siger, at ca. halvdelen af 

de virksomheder, som Early Warning hjælper, kommer tilbage på vækstsporet. 

Early Warning kan derfor være en håndsrækning for blandt andet iværksættere 

og SMV’er i svære tider.  

 

Early Warnings formål er følgende: 

- At flere kriseramte virksomheder overlever. 

- At de virksomheder, der må lukke, lukker hurtigere og med mindre 

gæld. 

- At sunde dele af konkurstruede virksomheder videreføres. 

- På længere sigt, at effektive lukninger skal gøres det nemmere for 

ejere at starte op igen, hvilket kan bidrage til at forstærke den danske 

iværksætterkultur, så kriser og konkurser bliver en mere accepteret 

del af det at drive virksomhed i Danmark. 

 

Kerneaktiviteten er at bistå de mindre virksomheder og deres ejere og familier, 

når krisen kradser.  

 

Early Warnings bistand til virksomhederne er grundlæggende baseret på føl-

gende: 

- 8-10 Early Warning virksomhedskonsulenter, som er særlig trænede 

og erfarne i at foretage den indledende screening af kriseramte virk-

somheder. Det er konsulenter, som er ansat i erhvervshusene. 



- Et landsdækkende korps på knap 100 frivillige, erfarne erhvervs-

folk, som stiller sig gratis til rådighed, oftest i et længerevarende 

rådgivnings-forløb med den enkelte virksomhed. 

- Ca. 20 insolvensadvokater, som indledningsvis stiller deres eksper-

tise gratis til rådighed. 

 

Vejledning i krisehåndtering er en del af den specialiserede erhvervsservice i 

erhvervshusene og udgør første del af det samlede Early Warning forløb. 

Denne første del omfatter ligeledes henvisningen til frivillige rådgivere og in-

solvensadvokater.  

 

Ca. 40 procent af virksomhederne, der henvender sig for at få hjælp via Early 

Warning, tilknyttes en frivillig rådgiver, og ligeså mange afholder et eller flere 

gratis møder med insolvensadvokater. De resterende klarer sig med hjælp fra 

erhvervshusenes virksomhedskonsulenter. 

 

Projektets aktiviteter er i hovedtræk følgende: 

- Screening af virksomheder 

- Formidling af virksomheder til frivillige 

- Formidling af virksomheder til advokat 

- Værktøjer, uddannelse og IT 

- Kommunikation og markedsføring 

 

Virksomhedernes behov som følge af COVID-19-krisen 

Mange virksomheder bliver ramt hårdt af COVID-19-krisen. DI forudser, at 

COVID-19-krisen vil koste danske virksomheder 155 mia. kr.1 i omsætning og 

50.000-75.000 arbejdspladser2, hvilket vil få vidtrækkende konsekvenser for 

den danske økonomi. Det betyder også, at Danmark vil opleve væsentlig flere 

virksomheder i økonomiske problemer, og der er allerede igangsat en mængde 

tiltag med henblik på at hjælpe de kriseramte virksomheder. 

 

Mange virksomheder har og vil få akut behov for rådgivning, hvilket også indi-

keres ved, at private aktører også er begyndt at tilbyde COVID-19-

hjælpepakker, der minder om de ydelser, som Early Warning tilbyder.3  

 

Bestyrelsens muligheder – to løsninger  

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

tilsagn ved direkte tildeling af decentrale erhvervsfremmemidler. Tilskudsbelø-

bet udgør maksimalt 7.134.200 kr. og maksimalt 72,18 pct. af de støtteberetti-

gede udgifter. Projektet havde startdato den 1. januar 2020 og har slutdato den 

31. december 2021. Det vil sige, at projektet ikke for nuværende mangler mid-

ler. Med den hastigt stigende tilgang af virksomheder, som har behov for hjælp 

af Early Warning indsatsen, vil midlerne dog formentlig blive brugt hurtigere.  

 

 

 
1 Dansk Industri analyse - Coronakrise kan koste dansk økonomi  
2 Dansk Industri - Corona kan koste 50.000 danske arbejdspladser  
3 Se herunder Horten Advokatselskab (Horten Advokatselskab lancerer covid 19 krise-

pakke)  

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2020/3/coronakrise-kan-koste-dansk-okonomi-155-mia.-kr/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/3/corona-kan-koste-50.000-danske-arbejdspladser/
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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Bestyrelsen har umiddelbart to muligheder for støtte til Early Warning.  

 

Den ene mulighed er at tildele Early Warning en tillægsbevilling, som træder i 

kraft, når de nuværende midler er opbrugt. Hermed sikres, at indsatsen kan 

imødekomme en større efterspørgsel fra virksomhederne som følge af COVID-

19-krisen uden at planlægge ressourcer til dækning af projektets sidste fase.  

 

Hertil skal bemærkes, at de fleste af midlerne i bevillingen til Early Warning 

dækker de direkte lønomkostninger til Early Warning konsulenter ansat i er-

hvervshusene. En forøgelse af Early Warnings bevilling vil derfor kun i be-

grænset omfang direkte styrke de frivillige konsulenters indsats i projektet. Be-

slutning om evt. tillægsbevilling vil kunne træffes på et senere bestyrelses-

møde. 

 

Den anden mulighed er, at bestyrelsen styrker Early Warning indsatsen nu gen-

nem en direkte tildeling til at skalere de igangværende indsatser, herunder ek-

sempelvis en særlig indsats for at rekruttere flere frivillige rådgivere, finansiere 

kompetenceudvikling af de frivillige konsulenter, øge markedsføringen af pro-

jektets tilbud til særligt ramte erhverv m.v. De konkrete aktiviteter afhænger af 

dialogen med projektholder. Early Warning kan tildeles en bevilling på op til 

5.000.000 kr. decentrale erhvervsfremmemidler på baggrund af aftale om nye 

aktiviteter. Her vil der være mulighed for at udvikle Early Warnings produkt-

portefølje og muligvis komme med nye gode løsninger skræddersyet til 

COVID-19-krisen. Indsatsen imødekommer dels et fokus på virksomhedernes 

udgifter, dels et fokus på det private rådgivermarked. 

 

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. 
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