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Status på indsatser om brexit 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 24. sep-

tember at afsætte yderligere op til 10 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler 

i 2020 som en tillægsbevilling til projektet ’Deal or no deal – that’s the question’ 

under forudsætning af, at behovet stadigvæk var til stede efter skæringsdagen for 

brexit den 31. oktober 2019. På mødet den 24. september besluttede bestyrelsen også 

at afsætte op til 39 mio. kr., herunder 24 mio. kr. fra Socialfonden og 15 mio. kr. fra 

de decentrale erhvervsfremmemidler i 2020, til en ny indsats vedr. opkvalificering af 

ansatte i SMV’er, der rammes af Brexit. Indsatsen blev annonceret den 22. oktober 

2019 med forbehold om udfaldet for brexit, hvilket betyder, at bestyrelsen på mødet 

den 14. november kan reducere det annoncerede beløb eller annullere ansøgnings-

runden. 

 

Primo november er stadigvæk en række usikkerheder omkring skæringsdatoen og 

vilkårene for Brexit, herunder hvilken situation, denne usikkerhed efterlader de dan-

ske virksomheder i. Bestyrelsen vil derfor blive forelagt en mundtlig status på Brexit 

og ovenstående Brexit-indsatser på mødet den 14. november med henblik på at drøfte, 

om status giver anledning til justering/annullering af den igangværende ansøgnings-

runde. 

 

Status på høring af Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 

Fristen for den offentlige høring er den 24. november. Efter høringens afslutning vil 

sekretariatet udarbejde et kort tematisk høringsnotat. Bestyrelsen forventes at mod-

tage revideret strategiudkast og udkast til høringsnotat senest den 20. december med 

henblik på at indgive eventuelle bemærkninger med frist den 5. januar. Strategien 

fremlægges til samlet godkendelse på bestyrelsesmødet den 21. januar. Efter besty-

relsens godkendelse skal strategien aftales med erhvervsministeren med henblik på 

forventet lancering i februar. Der er endnu ikke udarbejdet en proces for, hvordan 

strategien aftales med erhvervsministeren.  

 

Skriftlig behandling ag ansøgninger vedr. call om innovationssamarbejder 

Bestyrelsen modtager ultimo november ansøgninger og indstillinger relateret til pul-

jen vedr. innovationssamarbejder med henblik på behandling i skriftlig procedure. 

Denne procedure er nødvendig for at sikre det obligatoriske bidrag fra bestyrelsens 

finanslovsmidler (20 mio. kr.) til opfyldelse af den nationale forsknings- og udvik-

lingsforpligtelse i indeværende år. 

 

Videre proces efter bestyrelsesmødet 

Efter bestyrelsesmødet den 14. november vil sekretariatet kommunikere om beslut-

tede tilsagn gennem pressemeddelelser og på bestyrelsens LinkedIn.   

 

Afslutningsvist kan der evt. foretages en kort refleksion over mødets form, indhold 

og materialer.   

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter status for Brexit, herunder om status giver anled-

ning til justering/annullering af den igangværende ansøgningsrunde. 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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