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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal orienteres om rammerne for udmøntninger i 2022, herunder status 

for EU-programmerne for perioden 2021-27. I sammenhæng hermed orienteres be-

styrelsen om en række større erhvervsfaglige arrangementer rundt i landet, der arran-

geres sammen med erhvervshusene, hvor bestyrelsens medlemmer har mulighed for 

at medvirke. 
 

Baggrund 

Status på udarbejdelse af programmer for EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond 

De nye EU-programmer for 2021-2027, der udgøres af EU’s Regionalfond og EU’s 

Socialfond, er under udarbejdelse i regeringen. Programmerne forventes sendt i of-

fentlig høring i september/oktober 2021, så programmerne kan sendes til Europa-

Kommissionen inden årets udgang mhp. godkendelse. Godkendelse ventes at ske 3-

5 måneder efter, Kommissionen har modtaget programmerne. Tildelingen til Dan-

mark udgør i alt ca. 890 mio. kr. fra Socialfonden og ca. 1,8 mia. kr. fra Regionalfon-

den efter forventet overflytning fra INTERREG.  

 

Programmerne fastsætter – sammen med bestyrelsens strategi Erhvervsfremme i Dan-

mark 2020-23 – den overordnede ramme for bestyrelsens udmøntninger, herunder 

fordelingen af midler mellem tematikker. Der er dog fortsat politisk bestemte bindin-

ger, fx skal ca. en tredjedel af midlerne anvendes i Region Sjælland, 25 pct. af Soci-

alfonden skal fremme social inklusion, og 30 pct. af Regionalfonden skal fremme 

cirkulær økonomi.  

 

I udformningen af udkastene til de nye EU-programmer har der været fokus på at 

følge det tidligere indspil fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og blik for, at de 

kommende EU-programmer skal kunne understøtte de strategiske drivkræfter i Er-

hvervsfremme i Danmark 2020-2023. Programudkastene giver generelt bestyrelsen 

muligheder for at igangsætte indsatser inden for alle strategiens områder. 

 

Forventede økonomiske rammer for 2022 

Regeringens forslag til finanslov for 2022 og udspillet ”Danmark kan mere I” lægger 

op til at reducere de decentrale erhvervsfremmemidler fra 299 mio. kr. i 2021 til 275 

mio. kr. i 2022, 282 mio. kr. i 2023 og 281 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. 

 

Det betyder, at Erhvervsfremmebestyrelsen fra 2022 og frem har færre midler til er-

hvervsfremmeindsatser og medfinansiering af EU-midlerne. Dertil kommer de 50 

mio. kr. øremærket til turisme, som fortsætter uændret.  

 

Sekretariatet arbejder på udkast til udmøntningsplan for 2022 og vil i den forbindelse 

tage højde for EU’s fremdriftskrav. Det betyder bl.a., at bestyrelsen forventes at 

skulle udmønte mindst 0,5 mia. kr. fra Regionalfonden og Socialfonden i 2022. Hertil 

kommer midlerne fra finansloven. 

 

Forberedelse af udmøntning i 2022 – lokale dialogmøder 

Som forberedelse af bestyrelsens udmøntning i 2022 planlægges der i dialog med 

erhvervshusene gennemførelse af – i første omgang – fem temaarrangementer rundt 

om i landet. Der er for hvert arrangement udvalgt en faglig tematik med landsdæk-

kende fokus. Et sjette arrangement afventer til senere i 2022. Tematikkerne er udvalgt 

med udgangspunkt i de tematikker, der indgår centralt i de nye EU-programmer og 

bestyrelsens strategi, og som derfor forventes at indgå i kommende udmøntninger. 
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Foreløbig plan for arrangementerne: 

 
 

4. kvartal 2021 1. kvartal 2022 
Senere i 

2022 

1. Levende 

bymidter 

2. Innova-

tion og 

klynger 

3. Kvalifi-

ceret ar-

bejdskraft 

4. Grøn 

omstilling 

og cirkulær 

økonomi 

5. Turisme-

infrastruk-

tur 

6. Tema  

afventer 

Fyn  X     

Syd   X    

Midt    X   

Sjælland X      

Nord     X  

Hovedsta-

den og 

Bornholm 

     X 

 

Ovenstående rækkefølge, tilhørende tematik og placering udgør det tentative forslag, 

der er aftalt med erhvervshusene under hensyntagen til bl.a. de kommende kommu-

nal- og regionalvalg. Det foreslås, at arrangementerne følger et fast koncept med et 

vist rum for lokal variation og har tre dele:  

 

1. Projektbesøg, hvor et eller flere medlemmer fra bestyrelsen deltager, evt. 

sammen med formanden for det pågældende erhvervshus. 

2. Strategisk rundbordsdrøftelse om udvalgt tema for særligt inviterede. Der 

forventes 10-12 deltagere, herunder eksperter samt et eller flere bestyrelses-

medlemmer m.fl. 

3. Åbent arrangement for interessenter, herunder aktører i erhvervsfremmesy-

stemet, hvor det pågældende erhvervshus er vært sammen med bestyrelsen. 

 

Arrangementerne tjener tre hovedformål: 1) Der skabes mulighed for, at bestyrelsen 

kan besøge de forskellige landsdele for første gang i næsten to år, og gennem disse 

besøg orientere om den overordnede status for bestyrelsens arbejde med erhvervs-

fremme, samt naturligvis lytte til og indgå i dialog med lokale interessenter i hele 

landet, 2) at drøfte og få input til sekretariatets og bestyrelsens forberedelse af de 

tematikker, der forventes at skulle udmøntes midler til i 2022 og 3) forberede poten-

tielle ansøgere og interessenter på kommende udmøntninger og tilvejebringe input.   

 

Videre proces 

Udkastet til program for regional- og socialfonden 2021-27 forventes sendt i offentlig 

høring i september-oktober 2021. Bestyrelsen orienteres i dybden om mulighederne 

under programmerne på sit møde den 2. november 2021. 

 

Bestyrelsen bliver forelagt udkast til udmøntningsplan 2022 på mødet den 2. novem-

ber 2021 mhp. drøftelse og godkendelse. I udmøntningsplanen indgår midler fra de 

nye EU-programmer samt forventede midler fra finansloven for 2022.  

 

Sekretariatet organiserer sammen med Erhvervshusene de beskrevne erhvervsfaglige 

arrangementer og tager kontakt til bestyrelsens medlemmer om deltagelse heri.  

 

Kommunikation 

Ej relevant. 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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