
 

Bilag 5.1.1 Cover vedr. udkast til udmøntningsplan 2019 

Dagsordenspunkt 

5.1 
Cover vedr. udkast til udmøntningsplan 2019 Bilag 5.1.1 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at igangsætte og finansiere 

decentrale erhvervsfremmeindsatser inden for de bevillinger, der afsættes på de 

årlige finanslove (345,8 mio. kr. i 20191). Bestyrelsen skal ligeledes afgive ind-

stilling om anvendelse af midler fra EU´s strukturfonde (ca. 600 mio. kr. i peri-

oden 2019-2020, inkl. resultatreserve).  

 

På baggrund af bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesmødet d. 29. januar 2019 

har sekretariatet udarbejdet et udkast til udmøntningsplan for 2019. Udmønt-

ningsplanen understøtter intentionerne bag den politiske aftale og principperne 

for forenkling af erhvervsfremmesystemet samtidig med, at der tages højde for, 

at der er tale om en overgangsperiode. Bestyrelsen skal sikre en sammenhæn-

gende erhvervsfremmeindsats, som supplerer og bygger ovenpå eksisterende ini-

tiativer uden overlap.  

 

Udmøntningsplanen er tilrettelagt med udgangspunkt i følgende hensyn: 

1. Den midlertidige strategi for decentral erhvervsfremme 2019 

2. De økonomiske rammer og bindinger i finansieringskilderne 

3. Fuld udmøntning og anvendelse af alle midler 

4. Regionale og lokale hensyn 

5. 2019 er et overgangsår. 

 

Tabel 1. Forslag til overordnet prioritering af midler (mio. kr.) 

Udmøntningstemaer 

 

 

I alt 

Heraf decen-

trale erhvervs-

fremmemidler  

Heraf struktur-

fonds- 

midler 

Digitalisering og anvendelse af nye tek-

nologier 50     50 0 

Kvalificeret arbejdskraft til lokale behov 223,4 80 143,4 

Grøn og cirkulær omstilling 96 15 81 

Klynger og innovationssamarbejder 83,6 15,7 67,9 

Iværksætteri og vækstambitioner 135 45 90 

Internationalisering og grænseoverskri-

dende samarbejder 63 28 35 

Turisme 50 50 0 

Pulje til erhvervsfremmeindsatser 80 80 0 

Analyse og evalueringer 4 4 0 

Andre udmøntninger jf. møde 29/1 2019 49,5 49,5 0 

I alt 834,5 417,2 417,3 

 

 

 
1 Heraf er disponeret 45,4 mio. kr. i forbindelse med Finansloven for 2019, hvorefter der resterer 300,4 mio. kr. til forde-

ling i 2019. 
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Forslaget til fordeling af midlerne bygger på en samlet vurdering af, hvordan en 

række hensyn bedst imødekommes i 2019. Hensynene omfatter bl.a. virksomhe-

dernes behov, eksisterende indsatser, forskelle i udmøntningspraksis, konsolide-

ring af bl.a. klynger og destinationsselskaber og fuld anvendelse af såvel er-

hvervsfremmemidler som strukturfondsmidler.  

 

Der lægges op til at en del af de decentrale erhvervsfremmemidler anvendes til 

medfinansiering af strukturfondsmidlerne, jf. tabel 1. Det skal bl.a. bidrage til at 

reducere de administrative byrder for operatør, deltagere og virksomheder. 

 

Der vil af bestyrelsen kunne flyttes midler mellem prioriteterne hen over året, 

hvis der fx viser sig at være større behov på nogle områder, eller hvis der er 

udfordringer med tilstrækkelig søgning.  

 

Det foreslås, at udmøntningen i vid udstrækning sker via temabaserede ansøg-

ningsrunder inden for de forskellige prioriteter. I ansøgningsrunderne vil ansø-

gere blive bedt om at beskrive, hvordan initiativerne kan tilrettelægge med hen-

blik på at være tilgængelig for og adressere forskelligartede behov på tværs af 

landet. Derudover vil erhvervsfremmepuljen kunne udmøntes med henblik på at 

iagttage den lokale øremærkning. 

 

Der er vedlagt forslag til håndtering af iagttagelsen af den lokale øremærkning 

jf. bilag 5.1.3. Det foreslås, at bestyrelsen årligt gør status og tilser, at fordelin-

gen iagttages over tid. Fordelingen foreslås opgjort ved, at ansøger beskriver, 

hvordan decentrale behov imødekommes, og hvor i landet aktiviteterne udføres. 

Derudover foreslås, at der etableres en pulje til erhvervsfremmeindsatser, som 

bl.a. kan udmøntes så det tilses, at den lokale fordeling iagttages 

 

Med udmøntningsplanen foreslås i alt 834,5 mio. kr. prioriteret på møderne i 

marts, maj og juni. Denne betydelige prioritering i første halvår skal ses i lyset 

af, at en hurtig prioritering vurderes nødvendig for, at alle midler kan nå at blive 

udmøntet inden årets udgang. De decentrale erhvervsfremmemidler er tildelt på 

Finansloven for 2019 og bortfalder, hvis der ikke er givet tilsagn inden årets 

udgang. Først når der er givet tilsagn, er midlerne udmøntet.  

 

Udmøntningsforslaget indebærer en overbudgettering i 2019 for at tage højde 

for, at der evt. ikke indkommer et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgninger 

på de udbudte calls samt i forventning om, at Danmark får udløst en resultatre-

serve på EU-strukturfondene på ca. 190 mio. kr. Overbudgetteringen på de de-

centrale erhvervsfremmemidler udgør 71,4 mio. kr.   

 

Såfremt den økonomiske ramme på alle calls udmøntes fuldt ud, kan udstedelse 

af tilsagn/bevilling til et antal projekter, potentielt udskydes til primo januar 

2020, hvorved midlerne kan tages fra rammen af decentrale erhvervsfremme-

midler for 2020. Derved tilgodeses fortsat fremdrift og højt aktivitetsniveau i 

projekterne til gavn for dansk erhvervsliv.  
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Principperne for tilrettelæggelse og udmøntning af decentrale erhvervsfremme-

midler, som bestyrelsen har vedtaget, er lagt til grund for udmøntningsplanen. 

Principperne er operationaliseret i en række konkrete kriterier, som indbygges i 

de konkrete temabaserede ansøgningsrunder (calls), udbud og puljer, der annon-

ceres af bestyrelsen.  

 

Udmøntningskriterierne og deres konkretisering i de respektive indsatser, der 

anvender strukturfondsfinansiering, forudsætter godkendelse af Overvågnings-

udvalget for strukturfondene. Af hensyn til fremdrift indhentes godkendelse via 

skriftlig høring parallelt med bestyrelsens behandling af sagerne. Dette gælder 

bilag 5.2.2.2 Indsats vedr. kvalificeret arbejdskraft, bilag 5.2.3.2 Indsats vedr. 

overgangspulje til klyngekonsolidering samt bilag 5.2.4.2 Indsats vedr. cirku-

lær økonomi.  

 

Udmøntningsplanen skal opfattes som et dynamisk dokument, der vil kunne op-

dateres efter behov. Processen frem mod tilsagn på alle midler vil strække sig til 

slutningen af 2019. 

  

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan drøfte:  

• Udkastet til udmøntningsplan, herunder fordelingen af midler mellem 

de seks fokusområder  

• Model for iagttagelse af øremærkningen af midler til lokale erhvervs-

fremmeindsatser 

• Behov for og niveau af overbudgettering. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen:  

• godkender udkast til udmøntningsplan for 2019, herunder at der etable-

res en strategisk pulje til decentral erhvervsfremme, der ikke tematise-

res, men bl.a. tjener til at understøtte en god overgang til det nye er-

hvervsfremmesystem, herunder håndterer uhensigtsmæssigheder, der 

skyldes forskelle i udmøntningsprincipper i regionerne. 

• godkender, at den vejledende geografiske fordeling sikres ved, at ansø-

gere beskriver, hvordan decentrale behov imødekommes, når aktiviteter 

udfoldes på tværs af landet; evt. suppleret med lokale indsatser finan-

sieret via erhvervsfremmepuljen. 

• godkender, at sekretariatet opgør den geografiske tildeling af midler på 

baggrund af den geografi, som aktiviteterne udføres i. 
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Appendiks: Forslag til prioriteringer fordelt på tema og bestyrelsesmøder 

Udmøntningstemaer  pr. 30/1 marts maj juni sept. nov. Total 

Digitalisering og anvendelse af nye 

teknologier   50         50 

Kvalificeret arbejdskraft til lokale 

behov   80  143,4     223,4 

Grøn og cirkulær omstilling   96         96 

Klynger og innovationssamarbejder 4 35 44,6       83,6 

Iværksætteri og vækstambitioner     135       135 

Internationalisering og grænseover-

skridende samarbejder 10   53       63 

Turisme 50           50 

Strategisk erhvervsfremmepulje   80       80 

Analyse og evalueringer 4           4 

Andre udmøntninger jf. møde 29/1 

2019 49,5           49,5 

I alt 117,5 341 232,6 143,4 0 0 834,5 
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