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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

I forlængelse af Brexit-aftalen skal bestyrelsen beslutte, hvordan der bedst følges op 

herpå. Opfølgningen og bestyrelsens indspil hertil skal ses i lyset dels af behovet for 

at få EU-midlerne ud at virke, dels at der stadig overvejes yderligere midler til “Deal 

or no Deal – thats the question”, såfremt der viser sig et behov herfor. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på møde den 6. april 2020 at annullere ansøgningsrunden vedr. 

en Brexit-indsats på op til 39 mio. kr., der havde til formål at opkvalificere medarbej-

dere i Brexit-ramte virksomheder for i stedet at følge de på det tidspunkt ikke-afslut-

tede Brexit-forhandlinger og drøfte behovet for en indsats, når der var større klarhed 

om konsekvenserne for dansk erhvervsliv. Der var to ansøgere til den annullerede 

ansøgningsrunde; Tietgenskolen og Erhvervshus Sydjylland, som begge ansøgte om 

det fulde beløb på 39 mio. kr. 

 

De 39 mio. kr. indgik som en del af regeringens Brexit-handlingsplan målrettet 

SMV'er, hvor det fremgik, at indsatsen ville blive udmøntet i tilfælde af et no-deal 

scenarie. I lyset af at der er indgået en Brexit-aftale, er der behov for bestyrelsens 

stillingtagen til anvendelsen af de reserverede midler.   

 

Den 24. december 2020 indgik EU og Storbritannien en aftale om det videre forhold. 

Det er positivt, at parterne har undgået et skadeligt ”no-deal”-Brexit, men briternes 

udtræden af EU vil få betydning for danske virksomheder. Det er bl.a. forventningen, 

udover den manglende efterspørgsel efter danske varer som en generel tilbagegang i 

den britiske økonomi indebærer, at der vil opstå ikke-toldmæssige handelshindringer, 

fx tekniske barrierer, øgede administrationsomkostninger og evt. over tid diverge-

rende regelsæt, der påvirker eksporten til Storbritannien.   

 

Regeringens foreløbige bedømmelse af aftalen er fremlagt i et notat fremsendt den 

30. december til Folketingets Europaudvalg og Udenrigspolitisk Nævn. Vedr. vare-

handel anføres det i notatet: ”... vilkårene for samhandlen mellem EU og Storbritan-

nien som tredjeland vil blive væsentligt forringet som følge af Brexit…. Varehandlen 

mellem EU og Storbritannien vil blive mere omkostningsfyldt og mindre smidig, som 

følge af at Storbritannien ikke længere vil være en del af EU’s indre marked og told-

union. Det skyldes bl.a., at der vil blive behov for grænsekontrol af varer og eksport-

certifikater for fødevarer, ligesom krav til produkter kan ændre sig som følge af, at 

Storbritannien kan indføre andre love og regler end de, der følger af de fælles EU-

produktkrav… ” 

 

Danmarks Statistik udarbejdede maj 2020 en analyse af konsekvenserne af Brexit. 

Analysen pegede bl.a. på, at firmaer, hvor vareeksporten til Storbritannien udgjorde 

mindst 25 pct. af samlet eksport, i alt beskæftiger 17.400 årsværk, fordelt på 191 

virksomheder. Tre fjerdedele af disse var lokaliseret på arbejdssteder i Jylland, anført 
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af Vest- og Nordjylland med henholdsvis 29 pct. og 18 pct. Med 5.100 berørte års-

værk er Vestjylland den landsdel, der har flest arbejdspladser med relativ stor vare-

eksport til Storbritannien. Det er dog ikke udelukkende i Jylland, at der er beskæfti-

gede i firmaer med en høj eksporteksponering mod Storbritannien. København har 

også mere end 1.000 beskæftigede i disse firmaer. Blandt fremstillingsbrancherne er 

firmaerne fortrinsvis placeret i brancherne Fremstilling af maskiner til generelle for-

mål (24 firmaer) og Fremstilling af fødevarer inden for industrien (11 firmaer). For 

de øvrige brancher findes flest firmaer inden for Engroshandel med husholdningsar-

tikler (25 firmaer) og Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (11 firmaer). 

 

Løsning 

Der forelægges tre forslag til, hvordan bestyrelsen bedst kan understøtte dansk er-

hvervsliv i lyset af det aktuelle Brexit: 

a) Afvente til de danske virksomheders behov/efterspørgsel tegner sig mere ty-

deligt. 

b) Give tillægsbevilling til en igangværende kompetenceindsats for en del af 

midlerne, ca. 25,5 mio. kr. Det resterende beløb anvendes til andet formål. 

c) Eller en kombination heraf, hvor hele beløbet fortsat øremærkes Brexit-ramte 

virksomheder, herunder evt. også fiskerne. 

 

Ad a) Bestyrelsen kan beslutte at afvente udviklingen i virksomhedernes efterspørg-

sel i forlængelse af Brexit. Brexit-aftalen er kompleks og omfattende, hvorfor en til-

gang kan være at afvente med forventning om, at virksomhedernes efterspørgsel bli-

ver bedre kendte over tid.  

 

Ad b) Bestyrelsen kan anvende dele af midlerne som en tillægsbevilling. Sekretariatet 

har været i kontakt med Tietgen-skolen, som vurderer, at der er et behov for en opsø-

gende og længerevarende indsats til små og mellemstore danske virksomheder med 

henblik på at støtte dem i forbindelse med eksport til Storbritannien ved at øge deres 

administrative kapacitet gennem kompetenceudvikling, kompetencetilførsel og digi-

talisering. Tietgenskolen har mulighed for at forlænge og udvide deres landsdæk-

kende projekt ’Compress’, så de kan opkvalificere medarbejdere med kompetencer, 

der kan hjælpe virksomhederne med følgerne af Brexit. Tietgenskolen vil ikke læn-

gere kunne nå at anvende 39 mio. kr., men maksimalt ca. 25,5 mio. kr. De resterende 

midler, 13,5 mio. kr., kan bestyrelsen vælge at anvende til andet formål.  

 

Ad c) Bestyrelsen kan vælge en kombination af de to ovenstående. Det vil sige yde 

en tillægsbevilling til projektet ’Compress’ på ca. 25,5 mio. kr., mens udmøntningen 

af de resterende 13,5 mio. kr. fortsat øremærkes til at afhjælpe konsekvenserne af 

Brexit, men endelig beslutning afventer en yderligere afdækning af virksomhedernes 

behov. En del af midlerne kan således anvendes til en indsats for fiskerne, såfremt 

der viser sig et behov. 

 

Der er i øjeblikket ikke et stort træk på erhvervshusenes rådgivningsindsats ’Deal or 

no Deal – that’s the question’, som bestyrelsen tidligere har støttet. Det er sekretari-

atets vurdering, at det er for tidligt at konkludere, om dette skyldes, at der ikke er et 
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reelt behov for denne indsats, eller om det i stedet skyldes, at det endnu ikke er tyde-

ligt for SMV’erne, hvad aftalen i praksis giver af ændrede og nye administrative byr-

der.  

 

Der bør i alle tilfælde tilstræbes en beslutning hurtigst muligt, idet der er et hensyn til 

at få afløb for en del af de midler, der i første omgang var afsat til indsatsen (16 af 39 

mio. kr.), som er socialfondsmidler fra programperioden 2014-2020. Disse penge skal 

være anvendt senest med udgangen af 2022. Det er derfor ikke en mulighed at gen-

nemføre en ny annonceringsrunde, da der i så fald vil være meget kort tid til at gen-

nemføre projektet. 

 

Videre proces 

Med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelse og beslutning vil sekretariatet med hen-

blik på præsentation på april-mødet udarbejde et forslag til mulig løsning, der også 

tager højde for regeringens eventuelle tiltag på området. 

 

Kommunikation 

Ikke relevant for nuværende. 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, hvordan der bedst kan følges op på Brexit. 
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