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ERHVERVSMINISTERIET 

Bilag 5.1.3. Midler øremærket til lokale erhvervsfremmeindsatser 

 

Sagen vedrører 

Forslag til hvordan midler øremærket til lokale erhvervsfremmeindsatser opgø-

res og hvordan fordeling iagttages. 

 

Baggrund 

Som led i aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet i Danmark blev der 

fastlagt en fordeling af midler til lokale erhvervsfremmeindsatser i 2019. Af den 

politiske aftale fremgår, at halvdelen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses 

nationale midler øremærkes lokale indsatser med udgangspunkt i den nuværende 

fordeling af regional erhvervsfremme. Halvdelen af de nationale midler i 2019 

er 147,9 mio. kr., når puljen på 50,0 mio. kr. til turisme fratrækkes. 

 

Den aktuelle tildeling af øremærkede midler til lokale erhvervsfremmeindsatser 

fremgår af tabel 1. 

 

Tabel 1. Aktuel opgørelse af regional øremærkning pr. 30. januar 2019 

Region Fordeling 

 (Mio. kr.)  

Fordeling 

(Andel i %) 

FL19 

(Mio. kr.) 

Besluttet af 

bestyrelsen 

(Mio. kr.) 

Tildelte lo-

kale tilskud i 

alt (mio. kr.) 

Nordjylland 26,6 18 0 0 0 

Midtjylland 29,6 20 0 0 0 

Syddanmark 37,0 25 0 0 0 

Sjælland 26,6 18 15,7 0 15,7 

Hovedstaden 23,7 16 25,5 0 25,5 

Bornholm 4,4 3 4,2 4,1 8,3 

Total 147,91 100 45,4 4,1 49,5 

 

I forbindelse med Finansloven for 2019 (FL19) er der prioriteret 45,4 mio. kr. i 

overgangsfinansiering til en række lokale erhvervsfremmeinitiativer (se appen-

diks 1). Dette er gjort for at sikre en smidig overgang til det nye system, så 

nuværende aktører med likviditetsudfordringer ikke blev ramt utilsigtet. 

 
1 Beløbet er fremkommet således: På FL19 er der afsat 345,8 mio.kr. til Danmarks Erhvervsfrem-

mebestyrelse, heraf er 50,0 mio. kr. øremærket til turismeprojekter. Halvdelen af de resterende 

midler er i henhold til politisk aftale øremærket til lokale erhvervsfremmeindsatser – svarende til 

147,9 mio. kr. 
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Bestyrelsen har desuden, på møde den 29. januar 2019, prioriteret 4,1 mio. kr. i 

overgangsfinansiering til 6 bornholmske projekter. 

 

Fordelingen af de øremærkede midler tager udgangspunkt i 1) den nuværende 

regionale fordeling af strukturfondsmidlerne, der er nationalt fastlagt og bl.a. 

beregnet ud fra indbyggertal i yderområder og personer uden erhvervskompe-

tencegivende uddannelse og 2) regionernes nuværende prioritering af erhvervs-

fremme, der afspejler den enkelte regions prioritering af erhvervsfremme inden-

for rammen af de regionale erhvervsudviklingsmidler. 

 

Forsalg til løsning 

Det foreslås, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse årligt gør status og tilser, 

at indsatsen over tid iagttager denne fordeling, der skal opfattes som vejledende. 

Det foreslås endvidere, at 

• Fordelingen sikres ved, at ansøgere beskriver, hvordan de vil imøde-

komme decentrale behov og hvordan aktiviteterne foldes ud på tværs af 

landet. 

• Sekretariatet løbende opgør tildelingen af midler på baggrund af den 

geografi, som projekternes aktiviteter udføres i og løbende efter behov 

oplyser bestyrelsen om status 

• Der etableres en pulje til decentral erhvervsfremme, som bl.a. kan med-

virke til, at den lokale fordeling iagttages, jf. forslag til udmøntnings-

plan 2019 (bilag 5.1.2). 

 

Forslaget indebærer, at ansøger oplyser en regional fordeling af initiativets ak-

tiviteter i forbindelse med ansøgning. Denne metode til opgørelse af den lokale 

øremærkning medfører et minimum af administrative byrder for både virksom-

heder og operatører og muliggør samtidig, at den lokale øremærkning vil kunne 

iagttages og opgøres. 

 

Det vil sige, at: 

• Et projekt, der fx alene har aktiviteter i Region Nordjylland, kategori-

seres som en lokal indsats i Region Nordjylland og tæller med i opgø-

relsen af midler målrettet Nordjylland. 

• Et projekt, der fx har aktiviteter i både Region Nordjylland og Region 

Midtjylland, opgøres med en andel af projektets bevilling fordelt på 

disse to regioner, og tæller med i opgørelsen af midler målrettet hen-

holdsvis Nordjylland og Midtjylland. 

• Et projekt med aktiviteter i hele Danmark, hvor aktiviteterne specifikt 

kan afgrænses mellem regioner, opgøres med en andel af projektets be-

villing fordelt på de forskellige regioner og tæller med i den lokale øre-

mærkning. Operatøren (dvs. modtageren af tilsagn om midler fra er-

hvervsfremmebestyrelsen) bedes om at opgøre den regionale fordeling 

af aktiviteter i projektet, som så tæller med i den lokale øremærkning. 

• Et projekt med aktiviteter i hele Danmark, hvor aktiviteterne ikke kan 

afgrænses mellem de forskellige regioner, opgøres som et nationalt 

dækkende initiativ og tælles ikke med i den lokale øremærkning. 
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Dette indebærer samtidig, at det ikke er afgørende for projektets kategorisering, 

i hvilken region projektets operatør eller partnere er placeret. Det er alene den 

geografiske fordeling af initiativets aktiviteter, der afgør kategoriseringen. 

Denne logik er også anvendt bagudrettet i opgørelsen i tabel 1. 

Appendiks 1: 

Tabel. Oversigt over lokale initiativer besluttet af ministeren, mio.kr. 

Projektnavn Støttemodtager 
Beløb (Mio. 

kr.) 

2 operatørkontrakter (driftstilskud) Bornholm 4,2 

Udviklingskontrakt med Business 

Center Bornholm 
Business Center Bornholm 2,3 

Udviklingskontrakt med Destination 

Bornholm 
Destination Bornholm 1,9 

2 vækstaftaler (projekttilskud) Region Sjælland 10,0 

Udnyttelse af det regionale vækstpo-

tentiale 
Væksthus Sjælland 5,0 

Viden som Vækstgenerator i Region 

Sjælland 

DTU (leadpartner), RUC, 

Professionshøjskolen Absa-

lon og Erhvervsakademi 

Sjælland 

5,0 

Drifts- og projekttilskud til Copenhagen Capacity 

Region Hovedstaden og Region Sjælland 
25,2 

Driftstilskud CopCap Copenhagen Capacity 20,7 

Tiltrækning af udenlandske investe-

ringer i Region Sjælland (vækstaftale) 
Copenhagen Capacity 4,5 

1 operatørkontrakt (driftstilskud) Region Sjælland og Region Ho-

vedstaden 
6,0  

Greater Copenhagen 
The Greater Copenhagen & 

Skåne Committee  
6,0 

Samlet 45,4  

 

Copenhagen Capacity 

Der er bevilget 20,7 mio. kr. i driftstilskud for 2019. Dette beløb gives i stedet 

for Region Hovedstadens sædvanlige driftstilskud til Copenhagen Capacity. Der 

er skåret 10 pct. ift. regionens sædvanlige tilskud2. Bevillingen på 20,7 mio. kr. 

tages fra Region Hovedstadens andel. 

 

Der er desuden bevilget 4,5 mio. kr. i 2019 til fortsættelse af projekt om tiltræk-

ning af udenlandske investeringer i Region Sjælland. Dette er et projekt fra Re-

gion Sjælland, hvorfor beløbet tages fra Region Sjællands andel. Der er skåret 

10 pct. af regionens oprindelige tilskud. 

 
2 Reduktionen på 10 pct. følger af besparelsen på i alt 150 mio. kr. på de regionale midler til erhvervsfremme 

(ekskl. turisme), der er aftalt i forbindelse med forenklingen af erhvervsfremmesystemet. 
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Operatørkontrakt med Greater Copenhagen 

Greater Copenhagen har fået et driftstilskud på 6 mio. kr. i 2019. 1 mio. kr. heraf 

er øremærket Øresund Direkt, som hidtil har fået bevilling fra Region Hovedsta-

den. De resterende 5 mio. kr. af denne bevilling tages fra Region Sjællands og 

Region Hovedstadens andele. Greater Copenhagen er tidligere blevet finansieret 

af 4 regioner: Region Hovedstaden og Region Sjælland samt to svenske regioner. 

I 2018 gav Region Hovedstaden 3,4 mio. kr., mens Region Sjælland gav 1,6 mio. 

kr. i driftstilskud – hvilket svarer til en fordeling på 68 pct. fra Region Hoved-

staden og 32 pct. fra Region Sjælland. I alt fordeles dermed 4,4 mio. kr. til Re-

gion Hovedstaden og 1,6 mio. kr. til Region Sjælland. 

 

Vækstaftaler Region Sjælland 

Projekttilskud til to vækstaftaler, med hhv. Væksthus Sjælland og DTU. Tilskud-

dene udgør tilsammen 10,0 mio. kr., der tages af Region Sjællands andel. 

 

Operatørkontrakter Bornholm 

Honorering af to operatørkontrakter med hhv. Business Center Bornholm og De-

stination Bornholm. Tilskuddene udgør tilsammen 4,2 mio. kr., der tages af 

Bornholms andel. 
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