December 2021

Referat af ekstraordinært møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
den 8. december 2021, kl. 18:00-19:30

ERHVERVSSTY RELSEN

Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

Til stede fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
• Jakob Riis (formand), adm. direktør, Falck A/S
• Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S
• Nicolai Hansen, rådgiver, Nico Holding ApS
• Kathrine Forsberg, adm. direktør, Atea A/S
• Dorte Zacho Martinsen, medejer, BM Silo ApS
• Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S
• Steen Munk, kreditdirektør/vicedirektør, Nykredit A/S
• Claus Jensen, formand, CO-Industri
• Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet
• Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune
• Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune
• Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune
• Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune
• Anders Thusgaard, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet
Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
• Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune
• Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
• Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark
Til stede fra Erhvervsministeriet
• Niels May Vibholt, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
• Cecilie Solstad, kontorchef, Erhvervsministeriet
• Pernille von Lillienskjold, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
• Niels Dahl Christensen, chef for udmøntning, Erhvervsstyrelsen
• Kasper Juel Gregersen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen (referent)

1. Velkomst ved formanden
Bilag: Cover
Formanden bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde. Formålet
med mødet var at drøfte udkast til de nye EU-programmer samt behandle udmøntningsplanen for 2022, en række ændringer og udvidelser af Virksomhedsprogrammet og to projektbevillinger.
Indledningsvis orienterede formanden om, at sekretariatet har modtaget ansøgninger fra ét konsortium i alle landsdele til lokale erhvervsfyrtårne. I alt er ansøgt
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for godt 800 mio. kr. Sekretariatet gennemgår materialet med henblik på at forelægge indstillinger om fordeling af midler på møde d. 2. feb. 2022.
Formanden kvitterede for bestyrelsens deltagelse i bestyrelsesarrangementet
vedrørende innovation og klynger på Fyn d. 25. nov. 2021 og oplyste, at næstkommende arrangement om kvalificeret arbejdskraft i Sydjylland, der var planlagt til afholdelse d. 9. dec. 2021, aflyses som følge af det aktuelle smitteniveau
under COVID-19-pandemien. Sekretariatet arbejder på en alternativ afvikling
forventeligt først i det nye år, evt. virtuelt.

2. EU-programmer 2021-2027 (til orientering og drøftelse)
Bilag: Cover
Bilag: Regionalfonds- og socialfondsprogrammer 2021-2027
Bilag: INTERREG-programmerne 2021-2027
Under punktet blev bestyrelsen orienteret om regeringens udkast til prioriteringer i de nye EU-programmer for 2021-2027, der er i offentlig høring, og havde i
den sammenhæng lejlighed til at drøfte indholdet.
Forvaltningsmyndigheden gennemgik indholdet og herunder de tematiske prioriteter for henholdsvis det nye regionalfondsprogram og socialfondsprogram.
Den økonomiske ramme af førstnævnte udgør ca. 1,77 mia. kr. og sidstnævnte
0,85 mia. kr. Generelt er der i begge programmer tilstræbt en vis indholdsmæssig
kontinuitet i forhold til de forudgående EU-programmer. Vedrørende Regionalfonden oplystes det, at der som nye elementer øremærkes midler til bæredygtig
byudvikling, turismeinfrastruktur, SMV-rettede digitaliseringsløsninger og velfærdsteknologi. Overordnet udgøres Socialfonden af prioriteter, der er nært beslægtede med det forudgående program for 2014-2020.
Det fremhævedes, at der i forlængelse af regeringens udspil Danmarks kan mere
I, hvor udviklingen af lokale erhvervsfyrtårne indgår, prioriteres 400 mio. kr. til
dette arbejde fordelt med 300 mio. kr. på tværs af Regionalfondens prioriteter og
100 mio. kr. på tværs af Socialfondens prioriteter.
Endvidere fremlagdes det, at bestyrelsen har en hovedrolle i udmøntningen af de
nye programmer og særligt Regionalfonden. En andel af fondenes midler udmøntes af andre organer. I relation til Regionalfonden forventes oprettet et selvstændigt indstillingsudvalg vedrørende indsatsen målrettet levende bymidter, og
en andel af midlerne målrettet digitale værktøjer til SMV’er udmøntes direkte af
erhvervsministeren. Angående Socialfonden har regeringen besluttet, at 20 pct.
af midlerne til bedre ungdomsuddannelser udmøntes af regionerne inden for de
hjemler, regionerne allerede har på uddannelsesområdet, mens en mindre andel
af midlerne udmøntes af Socialstyrelsen, det gælder indsatser målrettet de mest
udsatte borgere.
Forvaltningsmyndigheden redegjorde for arbejdet med forenkling i programadministrationen i form af bl.a. enklere regler for støtteberettigelse og mere metodefrihed i indsatser, for sammenhængen mellem programmerne og bestyrelsens
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strategi samt for videre proces frem mod forventet godkendelse af programmerne
hos Europa-Kommissionen i april 2022.
Bestyrelsen spurgte ind til, om den selv bestemmer timing og kadence i udmøntningen af midler inden for de respektive prioriteter, hvilket forvaltningsmyndigheden bekræftede, dog under hensyntagen til fremdriftskrav fra EU til forbruget
af midlerne (de såkaldte N+3-regler). Arbejdet med yderligere forenkling bifaldt
bestyrelsen og efterspurgte i den forbindelse uddybning af, hvordan dette fokus
kommer til udtryk. Forvaltningsmyndigheden gav eksempler fra programmerne.
I relation til formandens orientering om erhvervsfyrtårnene spurgte bestyrelsen,
om det ville være muligt at allokere en andel af de øremærkede midler til fyrtårnsindsatserne fra de nye programmer til at imødekomme de ansøgte beløb i
den aktuelle udmøntning. Hertil oplyste forvaltningsmyndigheden, at det ikke er
muligt grundet krav om, at alle midler annonceres, før de udmøntes.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Udmøntningsplan 2022 (til beslutning)
Bilag: Cover
Bilag: Udmøntningsplan 2022
Bilag: Årshjul 2022
Under punktet præsenteredes udkast til bestyrelsens udmøntningsplan for 2022,
hvormed bestyrelsens kommende udmøntninger fastlægges i forhold til tema, timing og totalfinansiering.
Sekretariatet gav overblik over forventede tilskudsmidler, udmøntningsfokus i
2022 samt den foreløbige tidsplan for idebeskrivelser og udmøntninger. Samlet
disponerer udmøntningsplanen 1,75 mia. kr. i tilskudsmidler, hvor der som nye
elementer – foruden midler, der både annonceres og udmøntes i 2022 – også
indgår midler annonceret i 2021 og udmøntet i 2022 samt midler annonceret i
2022 og planlagt udmøntet i 2023. Sekretariatet forklarede, at hensigten med
ændringen er at give bedre muligheder for en samlet koordination af udmøntningerne, bedre overblik og længere ansøgningsvinduer for interessenter og potentielle ansøgere.
Planen rummer forslag til at investere 1,1 mia. kr. i indsatser målrettet styrkepositioner i form af indsatser vedrørende lokale erhvervsfyrtårne, klynger og turisme, 365 mio. kr. i arbejdet med grøn og digital omstilling i SMV’er i form af
indsatser under Virksomhedsprogrammet og digitale værktøjer til SMV’er samt
250 mio. kr. i kvalificeret arbejdskraft i form af indsatser vedrørende virksomhedernes adgang til arbejdskraft med grønne kompetencer.
Af sekretariatets præsentation fremgik, at udmøntningsplanen beror på især hensyn til virksomhedernes behov, hvor der i det kommende år vurderes at være
mindre behov for kortsigtet COVID-19-krisehjælp til fordel for genoptaget fokus
på SMV’ernes konkurrenceevne, på videreudvikling af Danmarks nye og spirende styrkepositioner og fortsat understøttelse af virksomhedernes grønne og
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digitale omstilling. I tillæg hertil afspejler udmøntningsplanen hensynet til fortsat fokus på forenkling af erhvervsfremmesystemet samt hjemtag af EU-midler
og opfyldelse af dertilhørende fremdriftskrav til udmøntningen.
På spørgsmål fra bestyrelsen uddybede sekretariatet, at de 30 mio. kr., der afsættes til SMV-rettede digitaliseringsløsninger, skal udvikles med henblik på integration på Virksomhedsguiden, hvor de stilles frit til rådighed for virksomheder.
Bestyrelsen udtrykte tilslutning til udmøntningsplanens fokus på i meget høj
grad at anvende de decentrale erhvervsfremmemidler til at medfinansiere EUprogrammerne, så operatører oplever uændrede eller bedre medfinansiering af
indsatserne i udmøntningsplanen.
Med henvisning til overgangen til en ny bestyrelsessammensætning fra april
2022, der følger af udløbet af de nuværende medlemmers udpegningsperiode,
drøftedes udmøntningsplanens indvirkning på næste års arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen vurderede, at planen giver den nye bestyrelse et godt udgangspunkt
at arbejde ud fra, og bemærkede, at tilrettelæggelsen af størstedelen af annonceringerne foretages af den nye bestyrelse.
Bestyrelsen kvitterede for indarbejdelsen af fleksibilitet og langsigtet transparens
i planlægningen af udmøntninger, betonede behovet for fortsat at fokusere på
forenkling og sammenhæng i relation til såvel igangværende erhvervsfremmeindsatser som indsatser under private fonde o.l. og bemærkede afrundingsvist, at
der de kommende år kan opstå behov for at overveje en indsats målrettet
SMV’ernes værdikæder og forsyningssikkerhed.
Bestyrelsen godkendte udmøntningsplanen for 2022, herunder de overordnede
fokusområder og tilknyttede indsatser, omfanget af afsatte tilskudsmidler, timing
af annoncering og udmøntninger samt kommunikation om planen forud for endeligt mødereferat.

4. Udmøntning af midler i Virksomhedsprogrammet (til beslutning)
Bilag: Cover
Bilag: SMV:Eksport – REACT-EU
Bilag: SMV:Eksport – Sommer- og erhvervspakken
Under dette punkt skulle bestyrelsen træffe beslutning om udmøntning af en del
af Virksomhedsprogrammets reserve til SMV:Digital og SMV:Grøn samt om en
justering og relancering af SMV:Eksport i Virksomhedsprogrammet.
Sekretariatet gjorde rede for, at der samlet set med knap 1.500 modtagne ansøgninger til Virksomhedsprogrammets forskellige spor er stor efterspørgsel blandt
virksomhederne efter programmets tilbud til SMV´erne.
Vedrørende programmets reserve på 190 mio. kr. fra REACT-EU var der lagt op
til, at bevillingen til SMV:Digital øges med 50 mio. kr., og at SMV:Grøn øges
med 10 mio. kr. For begge spor planlægger de ansvarlige erhvervshuse ansøgningsrunder i januar-februar 2022, hvor det af hensyn til virksomhedernes
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forberedelse er centralt at kunne udmelde frister snarest. Den resterende reserve
på 130 mio. kr. forelægges til udmøntning på følgende møder, oplyste sekretariatet.
I relation til SMV:Eksport gentog sekretariatet, som bestyrelsen tidligere var blevet orienteret om, at det havde vist sig nødvendigt at annullere den første ansøgningsrunde grundet uoverensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Derfor var
det nødvendigt at gentænke indsatsen for de 60 mio. kr. fra REACT- EU, der var
afsat til formålet, og de 30 mio. kr. fra regeringens sommer- og erhvervspakke,
der var henlagt til bestyrelsens udmøntning.
På baggrund af dialog med bl.a. erhvervshusene, DI og Trade Council lagdes op
til en justering, hvor REACT-EU-midlerne målrettes tilskud til certificeringer/patenter, danske eksportvirksomheders udgifter ifm. besøg fra udenlandske
kunder og lokal eksportrådgivning på nye udenlandske markeder, og hvor finanslovsmidlerne fra sommer- og erhvervspakken grundet bedre forvaltningsmæssige muligheder for støtte til erhvervsrejser o.l. målrettes tilskud til udgifter
forbundet med messedeltagelse i udlandet eller internationale messer i Danmark.
I tilknytning til SMV:Grøn fandt bestyrelsen det positivt, at målgruppen omfatter
soloselvstændige og virksomheder uden ansatte, herunder iværksættere.
Bestyrelsen efterspurgte sekretariatets statsstøttemæssige vurdering af erhvervshusenes forslag til justeringerne i SMV:Eksport. Sekretariatet oplyste, at der fortsat pågår et juridisk arbejde med at granske de ansøgte aktiviteter iht. statsstøttereglerne, og at der derfor kan være hele eller dele af de ansøgte aktiviteter, der
ikke vil kunne støttes, og som derfor vil skulle afklares via et betinget tilsagn.
Vedrørende SMV:Eksport overvejede bestyrelsen, at det foreslåede fokus på
messer mv. så vidt muligt burde udvides, dersom også andre faktorer er essentielle for at indlede eksport på nye markeder, herunder markedsføringsmateriale,
sprog- og kulturforståelse, opfølgning på nyetablerede kontakter mv. Sekretariatet vurderede, at flere af disse forhold omfattes af igangværende internationaliseringstilbud, og bemærkede herudover, at rammerne for udmøntningen er fastlagt af forligskredsen bag sommer- og erhvervspakken via aftaletekst.
Bestyrelsen drøftede relationen mellem SMV:Eksport og privat rådgivning mv.
i sammenhæng med det udbredte behov blandt SMV’erne for øget internationalisering via eksportforberedelse og -understøttelse. Sekretariatet bekræftede, at
det skal sikres, at der ikke sker direkte konkurrence mellem offentlige tilbud og
privat udbudte services.
Bestyrelsen godkendte, at reserven i Virksomhedsprogrammet delvist udmøntes,
hvormed Erhvervshus Midtjylland opnår tilsagn på 50 mio. kr. fra REACT EU
til SMV:Digital, og Erhvervshus Nordjylland opnår tilsagn på 10 mio. kr. fra
REACTEU til SMV:Grøn, jf. appendiks 1, at SMV:Eksport relanceres og justeres
som foreslået med forbehold for den endelige statsstøtteretlige vurdering, hvormed Erhvervshus Syddanmark opnår tilsagn på yderligere ca. 30 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler, og støtteprocenten for REACT-EU-midlerne justeres til 47 pct., jf. appendiks 1, og endelig at beslutningerne vedrørende Virksomhedsprogrammet kommunikeres forud for endeligt mødereferat.
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5. Tillægsbevillinger (til beslutning)
Bilag: Cover
Bilag: Kickstart dansk turisme
Bilag: Early Warning
Under dette punkt skulle bestyrelsen behandle oplæg til tilsagn til to projekter,
hvoraf det ene er et tillæg til en igangværende indsats.
Bestyrelsen skulle tage stilling til udmøntning af den resterende del af reserven
af decentrale erhvervsfremmemidler på ca. 11,6 mio. kr. til hhv. en tillægsbevilling til projektet ”Early Warning” og en videreførelse af turismeprojektet ”Kickstart Dansk Turisme 2.0” via en direkte ny tildeling.
Sekretariatet redegjorde for, at de to projekter var identificeret på baggrund af
hensyn til effektive indsatser med høj kvalitet og dokumenteret fremdrift og efterspørgsel, der er interesseret i og har kapacitet til at opskalere aktiviteterne.
Bestyrelsen godkendte projekterne under forudsætning af, at begge operatører
indsender budget, måltal mv., som Erhvervsstyrelsen kan godkende, hvormed
Erhvervshus Midtjylland opnår tilsagn til ”Early Warning” på i alt ca. 4,2 mio.
kr. decentrale erhvervsfremmemidler, og Fonden Visit Aarhus opnår tilsagn på i
alt ca. 7,4 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler, jf. appendiks 1.

6. Femern Belt Development (til orientering)
Bilag: Cover
Under dette punkt forelagdes en orientering om sagsforløbet vedrørende Femern
Belt Development, som bestyrelsen havde ønsket på sit seneste møde. Formanden erindrede om, at orienteringen fremlagdes i forlængelse af afslaget på den
uopfordrede ansøgning, der var modtaget forud for seneste ordinære møde.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Opsamling, evaluering og proces mod næste møde
Bilag: Cover
Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgange år og orienterede
om, at næste møde foregår 2. februar i Nordjylland, hvor bl.a. ansøgninger til lokale
fyrtårnskonsortier behandles sammen med forslag til de første idébeskrivelser i
henhold til udmøntningsplanen for 2022.
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Appendiks 1
Virksomhedsprogrammet
Projekttitel

SMV:Eksport
SMV:Digital
SMV:Grøn

Ansøger

Projektperiode

Erhvervshus

07.06.2021-

Sydjylland

30.06.2023

Erhvervshus

07.06.2021-

Midtjylland

30.06.2023

Erhvervshus

07.06.2021-

Nordjylland

30.06.2023

Indstillet
Regionalfond/
Socialfond (kr.)

Indstillet
DEM (kr.)

-

29.995.304

50.000.000

-

10.000.000

-

Finansiering

Beslutning

DEM

Tilsagn

REACTRegionalfonden
REACTSocialfonden

Tilsagn
Tilsagn

Reserve af decentrale erhvervsfremmemidler
Projekttitel

Ansøger

Projektperiode

Early Warning –

Erhvervshus

07.06.2021-

covid-19

Midtjylland

31.12.2022

Erhvervshus

07.06.2021-

Midtjylland

31.12.2022

Kickstart Dansk

Fonden Vi-

07.06.2021-

Turisme 2.0

sit Aarhus

31.12.2023

Early Warning

Indstillet
Regionalfond/
Socialfond (kr.)

Indstillet
DEM (kr.)

Finansiering

Beslutning

-

827.000

DEM

Tilsagn

-

3.330.000

DEM

Tilsagn

-

7.420.000

DEM

Tilsagn

