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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Af aftalen mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Soci-

alistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet om tillæg til aftale om 

genåbning af generelle kompensationsordninger, indgået d. 17. december 2020, 

fremgår det, at der afsættes 110 mio. kr. yderligere i 2021 til den eksisterende omstil-

lingspulje, som er målrettet turismeerhvervet og oplevelsesindustrien, og som har væ-

ret meget efterspurgt af virksomhederne. Bestyrelsen skal udmønte midlerne. 

 

Baggrund 

Der er gennem tidligere politiske aftaler afsat i alt 115 mio. kr. til puljen, hvoraf de 

15 mio. kr. er målrettet kompetenceudvikling i turismeerhvervet. Puljens konkrete 

udformning er drøftet og vedtaget af bestyrelsen i september og oktober 2020. I første 

ansøgningsrunde med ansøgningsfrist d. 13. november 2020 blev der i alt givet til-

sagn om knap 85 mio. kr. til 240 virksomheder på baggrund af i alt 763 ansøgninger 

med et samlet ansøgt beløb på 236,5 mio. kr., hvoraf langt hovedparten er fra turisme- 

og oplevelseserhvervet.  

 

Tabel 1: Ansøgt beløb til omstillingspuljen fordelt på erhvervshusgeografi og an-

søgt beløb  

Erhvervs-

husgeografi 

Ansøgt beløb 

(mio. kr.) 

Antal an-

søgninger 

Gennemsnit-

ligt ansøgt be-

løb (100t.kr.) 

Tilsagn (mio. 

kr.) 

Hovedstaden 114,2 356 321 41,49 

Fyn 16,4 52 315 6,68 

Midtjylland 47,2 162 291 15,42 

Nordjylland 18,9 56 338 5,56 

Sjælland 19,4 68 285 9,12 

Sydjylland 20,4 69 

296 

6,58 

 

I alt 236,5 763 310 84,85  

Anm.: Data for søgning i første runde. Næste ansøgningsvindue åbner 29. januar 

2021.  

 

De godkendte ansøgninger fordeler sig med knap 70 pct. til investeringer i ud-

styr/software, knap 20 pct. til rådgivning samt godt 10 pct. til kompetenceudvikling 

(og tilknyttet lønkompensation). 

 

En anden ansøgningsrunde er planlagt til at åbne d. 29. januar 2021 med de resterende 

midler fra de oprindelige 115 mio. kr. Såfremt bestyrelsen tiltræder nærværende ind-

stilling, vil midlerne til rådighed for anden ansøgningsrunde blive udvidet med de 

nye 110 mio. kr. En tredje ansøgningsrunde i foråret overvejes, såfremt der ikke frem-

kommer tilstrækkeligt mange kvalificerede ansøgninger i anden runde. Midlerne skal 

under alle omstændigheder udbetales til virksomhederne inden udgangen af 2021.  

 

Midlerne i anden runde – inklusive de nye 110 mio. kr. - udmøntes i overensstem-

melse med eksisterende krav for puljen, herunder til de samme aktivitetstyper (råd-

givning, investeringer i udstyr/software og kompetenceudvikling) som besluttet af 

bestyrelsen på dens møde d. 7. oktober 2020. 
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Bestyrelsen har ved sin drøftelse af puljen d. 22. september 2020 og på mødet d. 7. 

oktober 2020 bl.a. lagt vægt på, at fokus skal være på virksomheder, der var i sund 

drift før COVID-19-pandemien, og dermed forventeligt også vil kunne opnå succes 

efter en tilpasning/omstilling. Operatøren har efter dialog med sekretariatet konkret 

udformet dette kriterium ved, at ansøger skal have haft positiv egenkapital og positivt 

driftsresultat i både 2018 og 2019. Udformningen af kriteriet har i forhold til langt de 

fleste ansøgninger fungeret efter hensigten, og har understøttet at støtten går til virk-

somheder med en sund økonomi før pandemien.  

 

Der er dog modtaget klager fra en række ansøgere, der har fået afslag med udgangs-

punkt i kriteriet. Kritikken går bl.a. på, at kriteriet er udformet på en måde, så virk-

somheder, der er i sund drift, men har foretaget større investeringer i 2018 eller 2019, 

kan blive udelukket fra omstillingspuljen, fordi disse investeringer har påvirket drifts-

regnskabet (og muligvis egenkapitalen) negativt i 2018 og/eller 2019.  

 

Løsning 

Det foreslås, at de 110 mio. kr. tilføres omstillingspuljen via et tillægstilsagn til Er-

hvervshus Hovedstaden med Erhvervshus Midtjylland som co-lead. Der afsættes som 

i den første del af omstillingspuljen op til 5 pct. af midlerne til administration, sva-

rende til yderligere 5,5 mio. kr. 

 

Det foreslås desuden, at sekretariatet som led i den kommende udmøntning i anden 

runde i dialog med Erhvervshus Hovedstaden og de øvrige konsortiepartnere justerer 

moderat på operationaliseringen af kriteriet vedr. sund drift, så det eksempelvis bliver 

muligt at have negativt driftsresultat i 2018, hvis resultatet og egenkapitalen er positiv 

i 2019. Der ønskes fortsat et fokus på sund drift men således, at der i et vist omfang 

tages højde for den nævnte problemstilling vedr. investeringer. 

 

Videre proces 

Umiddelbart efter afslutningen af den skriftlige procedure vil sekretariatet udstede 

tillægstilsagn til Erhvervshus Hovedstaden, der således samlet har modtaget tilsagn 

på 225 mio. kr. til omstillingspuljen. 

 

Kommunikation 

Der udarbejdes LinkedIn-nyhed, som både bestyrelsen og konsortiepartnerne publi-

cerer, og det aftales med Erhvervsministeriet, om der skal udarbejdes en fælles pres-

semeddelelse. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender tillægsbevillingen på 110 mio. kr. til Er-

hvervshus Hovedstaden, herunder at: 

• der som hidtil afsættes op til 5 pct. til administration af puljen 

• midlerne som hidtil kan anvendes til såvel rådgivning, køb af udstyr/soft-

ware som kompetenceudvikling 

• at kriteriet vedr. sund drift fastholdes, men justeres jf. ovenstående efter di-

alog mellem sekretariatet og operatøren  
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