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Cover – Velkomst ved formanden

Bilag 1.1

Dagens bestyrelsesmøde afholdes virtuelt grundet situationen med COVID-19.
Kort
sagsfremstilling

Der bydes velkommen til Kathrine Forsberg, der har erstattet Mette-Marie Harild i
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kathrine Forsberg er indstillet af Dansk Erhverv og udpeget af erhvervsministeren.
Den skriftlige procedure vedr. tildelingen af yderligere 110 mio.kr. til Omstillingspuljen, med Erhvervshus Hovedstaden som operatør, er afsluttet den 22. januar. Tildelingen er godkendt med få bemærkninger. Én bemærkning har givet anledning til
ændringer i operationaliseringen for kriteriet om ”sund drift”, således virksomhederne nu skal kunne dokumentere et positivt driftsresultat samlet for 2018 og 2019,
og at egenkapitalen uanset skal være positiv ved udgangen af 2019. Herudover er det
blevet tilføjet, at forskudte regnskaber, der er afsluttet senest i marts 2020, accepteres,
hvorved der tages højde for, at ikke alle virksomhedsregnskaber følger kalenderåret.
De yderligere midler vil indgå i ansøgningsrunden, som åbner den 29. januar 2021.
Den 6. december 2020 indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet aftale om finansloven for 2021. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tildeles med finansloven for 2021 349,1 mio.kr. hvoraf 50,4
mio.kr. er øremærket turisme. Derudover er der indgået aftale om økonomisk stimuli
af dansk økonomi i forlængelse af finanslovsaftalen, hvor bl.a. ReactEU-midler til
genopretning af dansk økonomi indgår. Der vil være en kort orientering herom i anden del af mødet i forbindelse med punktet om udmøntningsplanen for 2021.
Mødet vil bestå af to blokke, hhv. fra kl. 11:00-13:20 og fra kl. 15:00 – 17:00 med en
pause imellem.
Første blok af mødet indledes med en temadrøftelse om kvalificeret arbejdskraft, hvor
der er oplæg fra tre eksterne oplægsholdere:
-

Adm. direktør Stina Vrang Elias, Tænketanken DEA
Adm. direktør Lars Aagaard, Dansk Energi
Adm. direktør Richard Fynbo, Fynbo Foods.

Efter temadrøftelsen skal bestyrelsen træffe beslutning om udmøntning af midler til
ansøgninger indkommet under puljen ”På kanten af arbejdsmarkedet – Flere i job”
samt forslag om tillægsbevillinger til tre projekter.
Anden blok af mødet omhandler udkast til udmøntningsplan for 2021, en eventuel
indsats vedr. brexit samt en orientering og drøftelse af arbejdet med regionale vækstteams og fyrtårnsinitiativer. Sidst gives der en kort orientering om status på Virksomhedsguiden.dk.

