
 

   

 

8. december 2021 

 

 

 

 

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN  

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg 

  

Tlf.         35 29 17 00 

CVR-nr  10 15 08 17 

E-post deb@erst.dk 

www.erst.dk 

 

 

ERHVERVSMINISTERIET 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 5.2:  Early Warning 

 

Formål 

Der skal tages stilling til forlængelse af og tillægsbevilling til Early Warning.  

 

Baggrund 

Early Warning, der er et landsdækkende program for virksomheder i økonomi-

ske vanskeligheder, blev oprindeligt igangsat, fordi undersøgelser viste et stort 

behov for at sætte ind med hjælp til virksomheder i økonomisk krise, så konkurs 

i nogle tilfælde afværges eller mere skånsom afvikling af virksomhed.  

  

Formål med indsatsen er:  

• at flere kriseramte virksomheder overlever,  

• at de virksomheder, der må lukke, lukker hurtigere og med mindre gæld, 

• at sunde dele af konkurstruede virksomheder videreføres, og  

• at effektive lukninger på sigt kan gøre det nemmere for ejere at starte op 

igen.  

 

Early Warning er landsdækkende, idet indsatsen er tilgængelig i alle erhvervs-

huse. Erhvervshus Midtjylland er operatør. 

 

Early Warning-indsatsen udføres af en række konsulenter (virksomhedskonsu-

lenter ansat i erhvervshusene), som er særligt trænede i og erfarne med at fore-

tage den indledende screening af kriseramte virksomheder. Den praktiske hjælp 

til virksomhederne kommer fra et landsdækkende korps af frivillige, erfarne er-

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

kriseramte virksomhed. Dertil hjælper en række insolvensadvokater (aktuelt ca. 

20) med gratis ekspertise.  

 

Konkret gennemføres Early Warning-indsatsen i Danmark via to projektbevil-

linger, som bestyrelsen medfinansierer. Begge projekter afsluttes den 31. decem-

ber 2021. De to projekter gør det samlet set muligt at understøtte screening af 

kriseramte virksomheder og henvise de relevante til enten frivilligkorpset eller 

alternativt til gratis insolvensadvokat.  

 

Bestyrelsen besluttede i marts 2020 at skalere Early Warning med 5 mio. kr. til 

en indsats med en voucher på 8.000 kr. pr. virksomhed til advokathjælp. Udvi-

delsen skyldtes den økonomiske usikkerhed, som COVID-19-pandemien skabte 

for dansk erhvervsliv. 
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EU vedtog i 2019 et konkursdirektiv (2019/1023)1, der stiller krav om tidlige 

varslingsmekanismer. Direktivet skal implementeres i EU-medlemslandene.   

 

Konkursrådet forventes at afgive betænkning ultimo 2021 om, hvorledes EU’s 

konkursdirektiv skal gennemføres i dansk lov med bestemmelser om varsling og 

hjælp til virksomheder i krise. Dele af direktivet er direkte inspireret af den dan-

ske Early Warning-indsats. De lovgivningsmæssige og tilhørende budgetmæs-

sige rammer for en permanent dansk Early Warning-indsats forventes at falde på 

plads i løbet af 2022. Det er endnu uvist, hvordan indsatsen skal finansieres.  

 

Status på projekterne er, at midlerne til screening af kriseramte virksomheder og 

ledelse af frivilligkorpset er opbrugt, og måltallene er nået som planlagt. For så 

vidt angår de ekstra advokatvouchere har efterspørgslen ikke været som forven-

tet. Kun godt 20 ud af 200 tilskud er bevilget. Årsagen til den lave udmøntnings-

grad beskriver operatøren som værende den udskudte skat og moms, virksomhe-

derne er begunstiget af, men som kommer til forfald i det kommende år, hvorfor 

de forventer flere henvendelser. 

  

Hermed er der også en restbevilling bestående af tilskud til virksomheder, som 

operatøren vurderer kan udmøntes i 2022. 

 

Løsning 

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

Midtjylland - for begge projekter - anmodet om dels forlængelse i hele 2022 dels 

yderligere finansiering. 

 

Erhvervshus Midtjylland anmoder om:  

• Yderligere 3.330.000 kr. til det ene projekt til fortsat at opretholde Early 

Warning i 2022 og fastholde projektledelsen og ledelsen af frivilligkorp-

set. 

• Yderligere 827.000 kr. til det andet projekt til fortsat at kunne udmønte 

de resterende advokatvouchere, fortsat markedsføring, kørselsdækning 

til de frivillige rådgivere og revision.  Behovet for merbevillingen i 

denne sag følger således af yderligere projektaktiviteter i 2022. 

 

Det er sekretariatets vurdering, at begge projekter bør forlænges som anmodet, 

da kriseramte virksomheder ellers ikke i 2022 vil have de muligheder, Early 

Warning tilbyder. Ydermere – også set i lyset af den kommende implementering 

af konkursdirektivet, med forventet ikrafttræden den 1. januar 2023 – vil en af-

vikling af projektet bremse det momentum, Early Warning har, hvorfor det vil 

blive en større indsats, med flere omkostninger at skulle genstarte en indsats for 

kriseramte virksomheder senere. 

 

Det er endvidere sekretariatets vurdering, at en forlængelse forudsætter tilførsel 

af yderligere midler til såvel projektledelse, ledelse af frivilligkorpset og 

 
1 Direktivet indeholder rammer for forebyggende rekonstruktion, gældssanering og ude-

lukkelse og om foranstaltninger mhp. mere effektive procedurer for rekonstruktion, in-

solvensbehandling og gældssanering. 
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projektets markedsføring, således at kriseramte virksomheder til stadighed oply-

ses om mulighederne og får en nem, hurtig og effektiv vejledning i en kritisk 

situation, også i 2022. 

 

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen tilslutter sig en forlængelse af begge Early 

Warning-projekter til og med den 31. december 2022, samt tilfører yderligere i 

alt 4.157.000,00 kr. DEM til projekterne. Herudover at bestyrelsen giver sekre-

tariatet mandat til at forhandle de endelige budgetter på plads samt aftale kon-

krete måltal for 2022 med projektet.  

 

Det indstilles endvidere, at sekretariatet bemyndiges til at udstede tillægstilsagn 

til operatøren, inden der foreligger et endeligt, godkendt referat af bestyrelses-

mødet med baggrund i, at resterende DEM-midler skal bevilges inden udgangen 

af 2021.   
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