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ERHVERVSMINISTERIET 

 
Referat fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses skriftlige procedure fra 

den 27. marts - 1. april 2020  

 

Baggrund 

Det planlagte møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 18. marts i Aal-

borg og dertilhørende dagsorden og øvrige materialer blev på pga. COVID-19-

pandemien erstattet af et videomøde og efterfølgende en skriftlig procedure 

med fem punkter, de tre omhandlende COVID-19 betingede justeringer og/eller 

skaleringer af eksisterende erhvervsfremmeprojekter.  

 

1. Erhvervshusenes og Virksomhedsguidens rolle i relation til Co-

rona/COVID-19 (til orientering) 

Bilag 1.1: Cover 

Bilag 1.2: Oversigt over statslige hjælpepakker vedr. COVID-19 

 

Til bestyrelsens orientering blev der givet en skriftlig status over de igangsatte 

erhvervsrettede statslige støtteordninger. Yderligere blev der orienteret om Er-

hvervshusenes centrale rolle med vejledning om krisehåndtering, likviditetssty-

ring mm. og som sparringspartner for SMV’er i forhold til de statslige ordnin-

ger.  

 

2. Direkte tildeling til SMV:Digital (til beslutning)  

Bilag 2.1: Cover 

Bilag 2.2: Direkte tildeling til SMV:Digital 

 

Bestyrelsen tiltrådte, at SMV:Digital støttes med 20 mio. kr. gennem en direkte 

tildeling, der udmøntes fra den 15. april 2020 grundet COVID-19 pandemien 

og de udfordringer, den afstedkommer for mange danske virksomheder. Besty-

relsen kan senere på året vælge at prioritere flere midler til SMV:Digital, hvis 

der viser sig at være stor efterspørgsel efter programmets midler.  

 

Bestyrelsen tiltrådte ligeledes, at SMV:Digitals annoncering af puljen kommu-

nikeres, før bestyrelsen har godkendt referatet. Det sker af hensyn til at mulig-

gøre puljens lancering umiddelbart efter påske. 

 

 

3. Ændring af projekt ”deal or no deal” (til beslutning) 

Bilag 3.1: Cover 

 

Bestyrelsen tiltrådte, at målgruppen for projektet Deal or No Deal udvides til 

også at omfatte virksomheder, der er ramt af de økonomiske konsekvenser af 
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COVID-19-pandemien. Bestyrelsen tiltrådte endvidere, at det maksimale beløb 

til køb af specialiseret rådgivning under projektet reduceres fra 75.000 kr. til et 

mindre beløb mhp. at flere virksomheder kan hjælpes under den eksisterende 

økonomiske ramme. Bestyrelsen tiltrådte desuden, at den konkrete justering af 

projektet aftales med Erhvervshus Sydjylland, der er tilsagnsmodtager på pro-

jektet. Deal or No Deal gennemføres sammen med de øvrige tværkommunale 

erhvervshuse. 

 

Ved ændringen af projektet er det en betingelse, at tilsagnsmodtager koordine-

rer tæt med initiativet Early Warning, som også gennemføres af de tværkom-

munale erhvervshuse, med henblik på at undgå overlap og samtidig skabe det 

bedst mulige samspil mellem de to indsatser. Virksomhederne vil således op-

leve sammenhængende tilbud, der begge – med forskellige virkemidler – retter 

sig mod at afbøde konsekvenserne af COVID-19-pandemien. 

 

4. Skalering af projektet ”Early warning” (til beslutning) 

Bilag 4.1: Cover 

Bilag 4.2: Early Warning i relation til COVID-19 

 

Bestyrelsen tiltrådte, at initiativet Early Warning støttes med en direkte tilde-

ling på 5 mio. kr., der især er møntet på skalering af de frivillige rådgiveres ar-

bejde samt stærkere markedsføring af initiativet. Bestyrelsen tiltrådte, at sekre-

tariatet går i dialog med Erhvervshus Midtjylland, der er tilsagnsmodtager på 

projektet, om det konkrete indhold i skaleringen og finansieringen heraf, og at 

denne dialog indledes, før det endelig referat er godkendt. 

 

Grundet COVID-19 oplever erhvervshusene, der alle bidrager til gennemførel-

sen af Early Warning, et stigende antal henvendelser fra kriseramte virksomhe-

der, der søger hjælp gennem Early Warning. 

 

Erhvervshusene opfordres til at henvise til private rådgivere og offentlige aktø-

rer mhp. mere dybdegående rådgivning. Der opfordres til, at der sker en tæt ko-

ordinering med initiativet Deal or No deal for at undgå overlap og samtidig 

skabe det bedst mulige samspil mellem de to indsatser, der begge gennemføres 

af erhvervshusene. 

 

5. Mødeplan 2021 (til beslutning) 

Bilag 5.1: Cover 

 

Bestyrelsen tiltrådte et justeret udkast til mødeplan for 2021, herunder at for-

manden beslutter datoen for afholdelse af møde i uge 44. 
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