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Referat fra ekstraordinært møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse d. 

10. marts 2021, kl. 18:00-19:00, videomøde 

 

Til stede fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Jakob Riis (formand), adm. direktør, Falck A/S 

• Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S  

• Kathrine Forsberg, adm. direktør, ATEA A/S 

• Nicolai Hansen, rådgiver, Nico Holding ApS  

• Dorte Zacho Martinsen, medejer, BM Silo ApS  

• Steen Munk, kreditdirektør/vicedirektør, Nykredit A/S 

• Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S  

• Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation 

• Claus Jensen, formand, CO-Industri 

• Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune 

• Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune 

• Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune  

• Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune  

• Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet  

• Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet  

 

Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune 

• Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark  

 

Til stede fra Erhvervsministeriet/Erhvervsstyrelsen 

• Niels May Vibholt, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen 

• Søren Asp Mikkelsen, sekretariatschef, Erhvervsstyrelsen 

• Pernille von Lillienskjold, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

• Niels Dahl Christensen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

• Andreas Blohm Graversen, kontorchef, Erhvervsministeriet 

• Susanne Johansen, specialkonsulent, Erhvervsstyrelsen (Referent)  

• Jakob Leth, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen (IT-supporter) 

 

 

 

 

 

 



 2/4 

 

 

Referat: 

1. Velkomst og orientering ved formanden  

 

 Formanden bød velkommen til det ekstraordinære møde. Formålet 

med mødet var at drøfte rammerne for de nye strukturfondsprogram-

mer for perioden 2021-2027, ligesom bestyrelsen skulle give indspil 

til hovedlinjerne for anvendelsen af REACT-EU-midlerne. 

 

Formanden orienterede om, at forslag til bekendtgørelse om admini-

stration af de decentrale erhvervsfremmemidler er i offentlig høring. 

Bestyrelsen vil modtage nærmere information om bekendtgørelsens 

indhold på et af de førstkommende bestyrelsesmøder. 

  

2. Strukturfondsprogrammer for kommende programperiode 

2021-2027 (til orientering og drøftelse) 

Bilag 2.1: Cover 

Bilag 2.2: Forventet indhold i strukturfondsprogrammer 2021-27 

  

I 2021 indledes en ny syvårig programperiode - 2021-2027 – for de 

strukturfondsprogrammer, der danner den nationale ramme for EU-

midlernes anvendelse. EU-midlerne medfinansierer udmøntningen af 

bestyrelsens strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller om anvendelse af 

EU-midlerne. Erhvervsstyrelsen har derfor tilstræbt brede program-

mer, der giver bestyrelsen et råderum, når de konkrete indsatser skal 

besluttes. 

 

Bestyrelsen udtrykte generelt bred opbakning til indholdet af de nye 

programmer. Det blev bl.a. udtrykt et ønske om et stærkt fokus på 

tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, ikke mindst 

højt kvalificeret arbejdskraft, samt at de aktiviteter, der sættes i gang 

under strukturfondene, også skal kunne støtte nye virksomhedsfor-

mer samt små iværksættervirksomheder med kun én ansat.  

 

I det nye socialfondsprogram får regionerne til opgave at indstille om 

anvendelse af 20 pct. af midlerne, hvorfor bestyrelsen pegede på be-

hovet for koordination mellem bestyrelsens og regionernes indsats på 

området. 

 

I det nye regionalfondsprogram skal 8 pct. af midlerne anvendes til 

en indsats for bæredygtig byudvikling, herunder til udvikling af le-

vende bymidter. I programperioden 2014-2020 har arbejdet med by-

indsatsen, herunder udmøntning af midlerne, ligget i et særligt ud-

valg. Bestyrelsen tilkendegav, at den ønsker at inkludere indsatsen i 

sit arbejde i den nye programperiode og selv stå for udmøntning af 

midlerne.  

 

3. REACT-EU  

 

3.1. Virksomhedsprogram til omstilling af SMV’er (til oriente-

ring og drøftelse) 

 Bilag 3.1.1: Cover 
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 Som led i EU's genopretningsplan udvides den nuværende struktur-

fondsindsats. De ekstra REACT-EU-midler anvendes til at finansiere 

initiativer, der medvirker til at afhjælpe konsekvenserne af COVID-

19 og skal understøtte en grøn, digital og modstandsdygtig genetab-

lering af økonomien. 

 

 Regeringen har afsat 600 mio. kr. af REACT-EU-midlerne til et 

landsdækkende virksomhedsprogram med fokus på omstilling af 

SMV’er. Den konkrete udformning af virksomhedsprogrammet skal 

fastlægges inden for rammer givet af regeringen og REACT-EU-

programmet, som skal godkendes af EU-Kommissionen. Beslut-

ningsoplæg til virksomhedsprogrammet skal behandles på bestyrel-

sesmødet den 21. april. 

 

 Sekretariatet præsenterede et første oplæg til hovedlinjer i virksom-

hedsprogrammet, herunder med et bredt fokus på digital og bæredyg-

tig/grøn forretningsudvikling og med SMV’er med behov for omstil-

ling som programmets målgruppe. 

 

 Midlerne skal hurtigt ud at arbejde. Sekretariatet foreslår derfor, at 

der bygges videre på eksisterende, velfungerende og efterspurgte ind-

satser, ligesom det overvejes at anvende erhvervshusene som primær 

operatør, fordi opgaverne ligger i forlængelse af deres kerneopgave. 

Erhvervshusene vil inden for rammerne af REACT-EU-midlerne 

kunne modtage direkte tildeling. 

 

Bestyrelsen drøftede hovedlinjerne i den kommende udmøntning af 

midler til et virksomhedsprogram. Der blev bl.a. stillet spørgsmål til 

de eksisterende operatørers - herunder erhvervshusene - kapacitet til 

at eksekvere de mange nye aktiviteter, der vil være i REACT-EU-

indsatsen. Bestyrelsen udtrykte ønske om en løbende rapportering om 

fremdrift i indsatserne, samt at sekretariatet undersøger en model for 

evt. at tilbageholde en del af midlerne, som løbende kan tildeles de 

indsatser, hvor der er størst efterspørgsel. 

 

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et underudvalg, der i perioden 

frem til næste bestyrelsesmøde skal bidrage til at målrette og kvalifi-

cere virksomhedsprogrammet. Underudvalget får deltagelse af Jo-

hannes Lundsfryd Jensen, Peter Rindebæk og Kathrine Forsberg. 

 

3.2. Iværksætterindsats (til orientering og drøftelse) 

Bilag 3.2.1: Cover 

 

 200 mio. kr. REACT-EU-midler er øremærket til en styrket indsats 

for iværksætteri på tværs af landet for at anspore flere til at stifte ny 

virksomhed og gribe nye vækst- og eksportmuligheder, herunder til 

grønne iværksættere. 

 

 Sekretariatet præsenterede forslag til hovedlinjer i en iværksætterind-

sats bestående af to spor: en bred indsats (op til 60 mio. kr.), der byg-

ger oven på erhvervshusenes indsats, og en specialiseret indsats (op 

til 140 mio. kr.) rettet mod erhvervsmæssige styrkepositioner, herun-

der turisme, som kan varetages af klyngeorganisationerne og 
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turismefremmeaktørerne. Disse aktører skal inden for rammerne af 

REACT-EU-midlerne ansøge i konkurrence. 

 

 Bestyrelsen bakkede generelt op om, at der tilrettelægges såvel en bred 

indsats som en indsats rettet mod Danmarks styrkepositioner, men op-

fordrede sekretariatet til at undersøge, om Fonden for Entreprenørskab 

kunne spille en rolle i forhold til de påtænkte indsatser. Der var ligele-

des opmærksomhed på, at den tiltænkte iværksætterindsats skal under-

bygge arbejdsdelingen i erhvervsfremmesystemet, ligesom klyngernes 

kapacitet og kompetence ift. at løfte de påtænkte opgaver skal afklares. 

 

4. Tak for i dag  

  

 Formanden afrundede mødet med at nævne, at regeringens regionale 

vækstteams nu er lanceret og takkede for medlemmernes deltagelse 

heri. 

 

 Endelig takkede formanden Line Nørbæk, der fratræder sin stilling i 

Erhvervsministeriet og derfor deltog for sidste gang i bestyrelsens ar-

bejde, for samarbejdet. 

 

 Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 21. april. 
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