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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal tage stilling til udmøntningen af den resterende del af DEM-reserven 

for 2021 på ca. 11,6 mio. kr. til henholdsvis en tillægsbevilling til projektet ’Early 

Warning’ (ca. 4,2 mio. kr.) og en videreførelse af dele af turismeindsatsen ’Kick-start 

Dansk Turisme 2020’ igennem en ny direkte tildeling (ca. 7,4 mio. kr.). 

 

Baggrund 

Bestyrelsen har fortsat en reserve af DEM-midler på 11,6 mio. kr. i 2021. Midlerne 

bortfalder ved årets udgang, såfremt de ikke inden da er udmøntet i konkrete projekt-

tilsagn. Sekretariatet har vurderet den eksisterende portefølje af erhvervsfremmepro-

jekter og har med udgangspunkt heri identificeret to projekter, som er efterspurgte og 

egnede til at modtage yderligere midler til aktiviteter i 2022-2023. 

 

Løsning  

’Early Warning’  

Erhvervsministeriet etablerede Early Warning-programmet i 2007. Programmet er i 

dag finansieret gennem bestyrelsen. Bestyrelsen har i 2019 bevilget 7,1 mio. kr. til 

Early Warning som hjælp til kriseramte virksomheder. Projektet løber fra den 1. ja-

nuar 2020 til den 31. december 2021. I 2020 bevilgedes Early Warning 5 mio. kr. til 

en særlig COVID-19-indsats bl.a. til en voucherordning til advokathjælp, opskalering 

af frivilligkorpset og en forøget markedsføringsindsats. Projektperioden er fra den 1. 

januar 2020 til den 31. december 2021. Erhvervshus Midtjylland er operatør, men 

projektet er tilgængeligt i alle erhvervshusene.  

 

Konkursrådet forventes at afgive betænkning ultimo 2021 om, hvordan EU’s kon-

kursdirektiv skal gennemføres i dansk lov med bestemmelser om varsling og hjælp 

til virksomheder i krise. Rammerne for en permanent dansk Early Warning-indsats 

forventes at falde på plads i løbet af 2022. Det er endnu uvist, hvordan indsatsen skal 

finansieres.  

 

Formålet er bl.a. at sikre, at flere kriseramte virksomheder overlever, og at de virk-

somheder, der må lukke, lukkes hurtigere og med mindre gæld, end hvis de ikke 

havde fået hjælp, ligesom fx effektive lukninger kan gøre det nemmere for ejere at 

starte op igen. Indsatsen består af et landsdækkende korps af frivillige, erfarne er-

hvervsfolk (aktuelt ca. 120), der med gratis rådgivningsforløb hjælper den kriseramte 

virksomhed. Den indledende screening foretages af en række erfarne Early Warning- 

virksomhedskonsulenter fra erhvervshusene.  

 

For at sikre en Early Warning-indsats til virksomhederne i 2022 har Erhvervshus 

Midtjylland anmodet om en tillægsbevilling og forlængelse frem til 31. december 

2022. Forventningen er, at flere virksomheder i 2022 får brug for hjælp som følge af 

COVID-19.  

 

Indstillet tilsagn: 4.157.000 kr. i DEM-tilskud fordelt på to projektbevillinger på hen-

holdsvis 3.330.000 kr. i DEM-midler til at opretholde Early Warning, projektledelse 



 2/3 

 

 

Dagsordenspunkt 5  Cover - Udmøntning og behandling af tillægsbevilling  Bilag 5.1  

og ledelsen af frivilligkorpset og 827.000 kr. DEM-midler til advokatvouchers mv. 

samt en projektforlængelse til begge projekter til 31. december 2022. 

 

’Kick-start Dansk Turisme 2020’ 

Bestyrelsen besluttede i foråret 2020, som opfølgning på COVID-19-pandemien, at 

give en direkte tildeling på 15 mio. kr. (samlet budget på 31,3 mio. kr.) til et lands-

dækkende projekt ved navn ”Kick-Start Dansk Turisme 2020”, som en del af besty-

relsens COVID-19-respons samt efterfølgende en mindre direkte tildeling på 0,875 

mio. kr. som led i udmøntningen af turismepuljen for 2020. Projektet har mødt stor 

efterspørgsel, og nye restriktioner og fortsatte udfordringer for bl.a. erhvervs- og mø-

deturismen betyder, at indsatsen fortsat er relevant. Projektet er planlagt til at slutte 

pr. 31. januar 2022. 

 

En tildeling af yderligere midler giver mulighed for at bygge videre på de gode erfa-

ringer. Projektet har en bred partnerkreds af turismeaktører bestående af destinations-

selskaberne, de tre nationale turismeudviklingsselskaber (MeetDenmark, Dansk Stor-

byturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme) samt VisitDenmark og Danske Destinatio-

ner mv. ’Kick-Start Dansk Turisme 2020’ ønsker at videreføre fire udvalgte del-ini-

tiativer i et nyt projekt indtil 31. december 2023. Indsatserne er: 1) Kickstart møde- 

og erhvervsturismen: bl.a. en bæredygtig omstilling, 2) Outdoor- og naturbaseret 

oplevelsesudvikling: bl.a. produkt- og konceptudvikling, 3) Reframe & mersalg: fo-

kus på at hjælpe turismevirksomheder ift. at udvikle, eksekvere eller igangsætte idéer 

og 4) Viden til tiden: fokus på projektdeltagere, der satser på digitalisering og bære-

dygtighed. Data og analyser fra projektets 1. del anvendes til, hvordan man kommer 

fra COVID-19-krisens nødløsninger til en langtidsholdbar bæredygtig udvikling på 

et forretningsmæssigt grundlag.  

 

Indstillet tilsagn: 7.420.000 mio. kr. i DEM-tilskud.  

 

Videre proces 

Såfremt bestyrelsen tilslutter sig sekretariatets indstillinger, bemyndiges sekretariatet 

til allerede umiddelbart efter mødet den 8. december 2021 at gå videre med at fær-

digbehandle ansøgningerne og udstede tilsagn inden den 21. december 2021, hvilket 

er inden der foreligger et godkendt referat fra bestyrelsesmødet den 8. december. 

DEM-midlerne skal være udmøntet i tilsagn inden udgangen af året. 

 

Kommunikation 

Sekretariatet giver projekterne en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og publicerer 

evt. relevante pressemeddelelser om bestyrelsens beslutninger umiddelbart efter mø-

det. 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte indstillinger: 

• Tillægsbevilling på i alt 4.157.000 kr. til en videreførelse af ’Early Warning’. 

Projektet indstilles ligeledes til en projektforlængelse. Projektet indstilles un-

der forudsætning af, at projektet indsender budget, måltal m.v., som Er-

hvervsstyrelsen kan godkende.  

• Direkte tildeling på 7.420.000 kr. til en videreførelse af fire initiativer fra 

projektet ´Kick-start Dansk Turisme 2020`. Projektet indstilles under 
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forudsætning af, at projektet indsender budget, måltal m.v., som Erhvervs-

styrelsen kan godkende. 
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