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Referat: 

 

1. Velkomst og gennemgang af dagsordenen 

Bilag 1.1: Cover  

 

Formanden bød velkommen til bestyrelsens videomøde og orienterede 

om afbud. Formanden takkede for bestyrelsens deltagelse i den skrift-

lige procedure, der efterfulgte videomødet den 18. marts. 

 

Formanden orienterede om, at regeringen har truffet beslutning om, at 

de resterende strukturfondsmidler i den indeværende periode kan mål-

rettes indsatser, der kan hjælpe virksomhederne gennem og ud af 

COVID-19-krisen. Beslutningen giver bestyrelsen større råderum til at 

møde virksomhedernes behov i den nuværende situation. Der er ud-

sendt pressemeddelelse, som kan læses på bestyrelsens hjemmeside. 

 

Sekretariatet gennemgik kort status for en række af de statslige kom-

pensationsordninger, som regeringen har besluttet sammen med Folke-

tingets partier og i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Derudover 

orienterede sekretariatet om Virksomhedsguidens Corona-tema, som 

har haft op til 50.000 besøgende om dagen, samt om det tætte samar-

bejde med Erhvervshusene, som spiller en vigtig rolle ift. at hjælpe 

virksomhederne med sparring og vejledning i den nuværende situation.  

 

Bestyrelsen har i forbindelse med den skriftlige procedure besluttet at 

tildele 20 mio. kr. til SMV:Digital. SMV:Digital administreres af Er-

hvervsstyrelsen i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland. Sekretaria-

tet redegjorde kort for administration af midlerne.  

 

Bestyrelsen tilsluttede sig, at administrationen af den direkte tildeling 

til SMV:Digital sker efter de gældende regler under dette program. 

 

 

2. Revideret udkast af udmøntningsplan 2020 i lyset af COVID-19- 

pandemien 

 

2.1. Øget fleksibilitet i strukturfondene (til orientering) 

 Bilag 2.1: Cover om øget fleksibilitet i strukturfondene  

  

Sekretariatet gennemgik kort mulighederne for en mere fleksibel an-

vendelse af EU's strukturfondsmidler. Den øgede fleksibilitet betyder 

blandt andet, at medlemslandene har fået mulighed for at understøtte 

investeringer i kriseforsvarskapacitet. På opfordring fra erhvervsmini-

steren vil sekretariatet afdække behovet og mulighederne for indsatser, 

som kan understøtte virksomheders omstilling til produktion af værne-

midler. Bestyrelsen vil blive forelagt en vurdering af behov og mulig-

heder, samt evt. et beslutningsoplæg med forslag til støttemodel og fi-

nansiering. Afhængigt af behovet og hastigheden vil der evt. kunne 

blive tale om en skriftlig proces. 

 

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/regeringen-maalretter-op-til-290-millioner-kroner-til-corona-indsatser
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilkendegav, at den ser 

frem til at modtage et oplæg, og at den er parat til at se på mulighe-

derne for at understøtte produktionen af værnemidler i Danmark, så-

fremt det vurderes relevant. 

  

2.2 Annullering af Brexit-indsats (til drøftelse og beslutning) 

Bilag 2.2: Cover om annullering af Brexit-indsats  

 

Sekretariatet redegjorde for, at virksomhedernes efterspørgsel efter er-

hvervsfremmeydelser er markant ændret som følge af COVID-19-

pandemien. Samtidigt forventes forhandlingerne mellem EU og Stor-

britannien om nye handelsaftaler at række ind i 2021. Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse har mulighed for at annullere ansøgningsrun-

den vedr. en Brexit-indsats, hvis behovet hos danske SMV’er er ændret 

markant. 

Brexit-indsatsen indgår i regeringens Brexit-handleplan. Bestyrelsen 

vil følge Brexit-forhandlingerne og drøfte behovet for en indsats, når 

der er større klarhed om konsekvenserne for dansk erhvervsliv. 

 

Bestyrelsen besluttede at annullere ansøgningsrunden vedr. en Brexit-

indsats og tilføre de frigivne 39 mio. kr. til puljen, der kan anvendes til 

tillægsbevillinger, jf. pkt. 5. Eventuelle restmidler overføres til kompe-

tenceudviklingsindsatsen, jf. pkt. 4. Ligeledes godkendte bestyrelsen, at 

de to ansøgere tilbydes en mindre kompensation. 

 

2.3 Udkast til udmøntningsplan 2020 (til drøftelse og beslutning) 

Bilag 2.3: Cover om udkast til udmøntningsplan 2020  

 

Sekretariatet præsenterede justeret udkast til udmøntningsplan 2020. 

Siden det seneste udkast blev drøftet i januar, er der sket en række ju-

steringer. Disse er lavet på baggrund af de afholdte dialogmøder med 

erhvervshusene i februar, COVID-19-pandemiens konsekvenser for er-

hvervslivet samt bestyrelsens videomøde den 18. marts og den efterføl-

gende skriftlige procedure. Justeringsforslagene afspejler ligeledes den 

øgede fleksibilitet i anvendelsen af strukturfondsmidlerne, som der er 

opnået enighed om blandt EU’s medlemslande og EU Kommissionen. 

Sekretariatet gjorde opmærksom på, at der på bestyrelsens møde i maj 

vil være mulighed for igen at drøfte udmøntningsplanen og justere i 

denne. 

 

Bestyrelsen drøftede oplægget og bakkede op om justeringerne, herun-

der at der i udmøntningen i 2020 sættes et markant fokus på at under-

støtte virksomhederne i den særlige situation, som COVID-19 har 

skabt. Der blev desuden udtrykt ønske om, at det afdækkes, hvilke mu-

ligheder der er i erhvervsfremmesystemet for at hjælpe iværksætterne 

så godt som muligt gennem den aktuelle situation. Bestyrelsens indsats 

overfor iværksættere skal i dette lys genbesøges. 
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Bestyrelsen godkendte den reviderede udmøntningsplan 2020 med 

ovennævnte bemærkninger. 

 

 

3. Forslag til indsatser inden for turismeområdet i lyset af COVID-19-

pandemien (til drøftelse og beslutning) 

Bilag 3.1: Cover 

Bilag 3.2: Idebeskrivelse vedr. lokale og tværgående turismeprojekter  

 

Sekretariatet orienterede om de afholdte dialogmøder med en række tu-

rismeaktører i kølvandet på bestyrelsens videomøde den 18. marts.  Tu-

rismeaktørerne rejste samstemmende vigtigheden af bl.a. hastighed for 

udmøntningen, mulighed for national markedsføring, herunder støtte-

procenten i markedsføringsprojekter, da det er udfordrende at stille 

med private medfinansiering i øjeblikket. Der var på den baggrund ud-

arbejdet justeret forslag til udmøntning af midlerne til turisme. 

 

Bestyrelsen bifaldt, at sekretariatet havde gennemført dialogrunder med 

turismeerhvervet og erklærede sig enig i, at hastighed er afgørende. Det 

blev ligeledes fremført, at konkrete indsatser og aktiviteter, der kom-

mer turismeerhvervet til gavn hurtigst muligt skal prioriteres højere end 

støtte til konsolidering af destinationsselskaber.  

 

Bestyrelsen tiltrådte de indstillede punkter (model B).  

 

Dermed udmøntes 40 mio. kr. i destinationsudviklingspuljen således: 

- 10,3 mio. kr. udmøntes gennem direkte tildeling til et nationalt 

markedsføringsprojekt (hvormed strategien fraviges). Sekretariatet 

bemyndiges til at forhandle aftalen på plads med det destinations-

selskab, som et konsortium af turismeaktører udvælger som poten-

tiel tilsagnsmodtager, 

- 15 mio. kr. udmøntes gennem direkte tildeling til et projekt, som 

skal kickstarte dansk turisme. Sekretariatet bemyndiges til at for-

handle aftalen på plads med det destinationsselskab, som et konsor-

tium af turismeaktører udvælger som potentiel tilsagnsmodtager De 

to tildelinger kan slås sammen til ét projekt, hvis aktørkredsen er 

identisk, og der er enighed herom. Sekretariatet gives mandat til, at 

midlerne tilføres den åbne ansøgningspulje (model A), hvis aftale 

om et kickstart turisme-projekt - enten som særskilt projekt eller 

lagt sammen med projektet vedr. national markedsføring – ikke 

kan indgås, 

- 14,7 mio. kr. til destinationsselskaber udmøntes via ansøgnings-

pulje inden for alle seks strategiske fokusområder i strategien samt 

konsolideringsaktiviteter. 

 

Puljen for lokale og tværgående turismeinitiativer (10 mio. kr.) udmøn-

tes via åben ansøgningsrunde inden for alle seks strategiske fokusområ-

der i strategien.  

 

Bestyrelsen tiltrådte endvidere, at: 
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- Der fastsættes minimumsbudgetter på hhv. 1 og 2 mio. kr. på linje 

med 2019, 

- Støtteprocenten i 2020 hæves midlertidigt og ekstraordinært til 50 

pct. for markedsføringsaktiviteter, der gennemføres i 2020 og 

2021,  

- Vurderingskriterierne angivet i idebeskrivelsen i bilag 3.2. anven-

des, 

- Annonceringen af turismemidlerne igangsættes medio april med 

ansøgningsfrist den 15. maj og efterfølgende skriftlig procedure i 

bestyrelsen ultimo juni,  

- Sekretariatet bemyndiges til at genudbyde evt. restmidler i 3. kvar-

tal 2020, hvis der ikke indkommer tilstrækkeligt med kvalificerede 

ansøgninger i første runde. 

 

 

4. Forslag til indsatser vedr. kompetenceudvikling i lyset af COVID-

19-pandemien (til drøftelse og beslutning) 

Bilag 4.1: Cover 

Bilag 4.2: Idebeskrivelse vedr. kompetenceudvikling 

  

Sekretariatet redegjorde for, at der på baggrund af videomødet den 18. 

marts er foretaget justeringer af idebeskrivelsen vedrørende kompeten-

ceudvikling. Med afsæt i den situation, som COVID-19-pandemien har 

bragt danske virksomheder i, er fokus i det justerede forslag på en bred 

kompetenceudviklingsindsats på medarbejder- og ledelsesniveau. Det 

er sekretariatets vurdering, at en efteruddannelsesindsats frem for ind-

satser, der bidrager til formelle kompetenceløft, bedre kan afbøde kon-

sekvenserne af COVID-19 og dermed tjener virksomhederne bedst i 

den nuværende situation.  

 

Bestyrelsen godkendte at afsætte 86 mio. kr. til indsatsen, herunder at 

11 mio. kr., der tidligere var afsat til formel uddannelse, er overført til 

denne indsats. Bestyrelsen godkendte yderligere, at indstillingerne be-

handles i en skriftlig proces primo september 2020 og lægger dermed 

vægt på, at midlerne udmøntes hurtigst muligt. 

 

 

5. Forslag om hurtig proces vedr. tillægsbevillinger i lyset af 

COVID-19-pandemien (til drøftelse og beslutning) 

Sekretariatet præsenterede en model, der giver mulighed for – i en hur-

tig procedure - at justere og eventuelt skalere eksisterende erhvervs-

fremmeprojekter. Formålet er at bringe flere eksisterende projekter i 

stand til at kunne tilbyde assistance til COVID-19-ramte virksomheder. 

Enten i form af umiddelbart afbødende aktiviteter eller aktiviteter, der 

sigter på genopretning af forretningen, så snart dette er muligt. Alle ek-

sisterende projekter vil kunne søge om justeringer. Ansøgninger om til-

lægsbevillinger vil dog ikke kunne modtages fra turismefremme- og 

klyngeprojekter, da særskilte annonceringer på disse områder vil være 

åben i samme periode og der desuden skal tages hensyn til de 
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igangværende konsolideringsaktiviteter, begge disse områder gennem-

går i 2020. 

 

Med processen er der lagt op til, at projekter i målgruppen selv kan 

byde ind med ideer. Processen vil løbe fra medio til ultimo april med 

henblik på, at bestyrelsen på mødet i maj kan træffe beslutninger på 

baggrund af konkrete indstillinger. Der er således tale om en hurtig 

proces med meget korte frister af hensyn til hurtigt at få de projekter, 

der justeres eller gives tillægsbevilling, gjort nyttige i den nuværende 

situation. Der er afsat 114,7 mio. kr. til denne pulje. 

 

Bestyrelsen påpegede behovet for kommunikation med henblik på at nå 

bredt ud til de eksisterende projekter. 

 

Bestyrelsen godkendte modellen vedr. tillægsbevillinger, herunder at 

der afsættes en ramme på 114,7 mio. kr., og at processen gøres kort. 

Bestyrelsen godkendte ligeledes, at kommunikation om og iværksæt-

telse af ordningen kan ske, før det endelige referat er godkendt. 
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