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Formål 

Bestyrelsen skal beslutte justering af udmøntningsplan 2022 og orienteres om proces 

for investeringsplan 2023, herunder samarbejde med erhvervshusenes bestyrelser.  

 

Baggrund 

Erhvervshusenes bestyrelser er erhvervsfremmebestyrelsens lokale og strategiske 

sparringspartnere. Det følger af aftale mellem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

og erhvervsministeren, at erhvervshusenes bestyrelser involveres i prioriteringen af 

midler til indsatser, der adresserer udfordringer og muligheder i de respektive lands-

dele. Udmøntningsplanen har de seneste år været bestyrelsens årlige styringsredskab 

for annonceringer og udmøntninger. Investeringsplanen er en videreudvikling heraf. 

 

Udmøntningsplanen for 2022 

Med udmøntningsplanen for 2022 er der planlagt annonceringer og udmøntninger for 

i alt ca. 1.750 mio. kr. i 2022. Derudover er Danmark – efter den tidligere bestyrelses 

vedtagelse af planen i december 2021 – tilført 244 mio. kr. yderligere fra REACT-

EU ultimo 2021, som udmøntes af bestyrelsen på indeværende møde, jf. bilag 4.3.1.  

 

I gennemførelse af planen henviser ”annoncering” til, at der åbnes for ansøgning til 

midler, mens ”udmøntning” henviser til bestyrelsens efterfølgende behandling af an-

søgninger. Aktuelt er der udmøntet midler til Lokale erhvervsfyrtårne I og reserve til 

Virksomhedsprogrammet og Iværksætterindsatser, og der er annonceret midler til Lo-

kale og tværgående turismeindsatser, Grønne kompetencer, Innovationskraft (klyn-

ger), Digitale værktøjer for SMV’er og Grønne innovative teknologier, jf. uddybende 

i bilag 4.1.2. Der resterer ca. 500 mio. kr. til annoncering i udmøntningsplanen for 

2022, hvor Turismeinfrastruktur og Reserve til senere udmøntning forventes gennem-

ført som forudsat, mens bestyrelsen på seneste møde traf beslutning om at fremrykke 

Virksomhedsprogram II til behandling på møde i juni.  

 

Midlerne investeres som hovedregel via konkurrenceudsættelse baseret på en stan-

dardproces bestående af krav og kriterier godkendt af bestyrelsen. Yderligere bag-

grund herom findes i bilag 4.1.4. 

 

Løsning 

Udmøntningsplanen bør generelt fastholdes af hensyn til forudsigelighed for aktører 

og interessenter (potentielle ansøgere) i erhvervsfremmesystemet. Det er imidlertid 

undtagelsesvis nødvendigt at justere følgende to forhold: 

1. Udmøntning af 200 mio. kr. til lokale erhvervsfyrtårne 

2. Udmøntning af i alt 30 mio. kr. til digitale værktøjer til SMV’er 

 

Ad 1) Lokale erhvervsfyrtårne 

Den tidligere bestyrelse besluttede med udmøntningsplan 2022 at annoncere og ud-

mønte 200 mio. kr. til lokale erhvervsfyrtårne i fjerde kvartal 2022. Etableringen af 
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de lokale erhvervsfyrtårne har imidlertid varet længere end forventet. Det betyder, at 

det vil være vanskeligt og uhensigtsmæssigt at gennemføre både annoncering og ud-

møntning i fjerde kvartal 2022 som forudsat i udmøntningsplanen. Det foreslås der-

for, at annonceringen af Lokale erhvervsfyrtårne udskydes, så en idébeskrivelse fo-

relægges bestyrelsen på mødet i november 2022, og annonceringen gennemføres 

umiddelbart herefter. Midlerne vil så blive udmøntet i 2023 som del af investerings-

planen herfor.  

 

Ad 2) Digitale værktøjer til SMV’er 

På seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at annoncere op til 20 mio. kr. til 

Digitale værktøjer til SMV’er, idet sekretariatet fik mandat til evt. at justere medfi-

nansieringskravet, så det ikke udgør en hindring for ansøgere. Dette er muligt, men 

har budgetteknisk fordret en samlet indsats for i stedet 18 mio. kr., jf. uddybende i 

bilag 4.1.2. Det betyder, at der resterer 12 mio. kr. til digitale værktøjer til SMV’er 

ift. udmøntningsplanen for 2022, hvor der var afsat 30 mio. kr. Annonceringen er på 

den baggrund justeret og igangsat, og udmøntning af de resterende 12 mio. kr. fore-

slås udskudt til kommende investeringsplaner grundet hensyn til at sikre tilstrækkelig 

efterspørgsel på indsatsen, se uddybende i bilag 4.1.2. 

 

Investeringsplan 2023 

Parallelt er arbejdet med en investeringsplan for 2023 påbegyndt. Som led heri er 

erhvervshusenes bestyrelser inviteret til at levere med korte og konkrete bidrag på 

strategisk niveau (ca. 2 sider og kort præsentation via video) om virksomhedernes 

lokale behov, udfordringer og muligheder til Investeringsplan 2023, jf. bilag 4.1.3. 

Sekretariatet har udarbejdet et videngrundlag, bilag 5.2, som er formidlet til erhvervs-

husene. Erhvervshusene får mulighed for at overdrage deres bidrag til sekretariatet 

før præsentationen til bestyrelsen.  

 

Erhvervshusbestyrelserne – hver repræsenteret ved deres formand og en virksom-

hedsrepræsentant – inviteres til at give virtuel overlevering af bidragene til Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse på bestyrelsesmødet i september. Herudfra skal bestyrel-

sen drøfte bidragene som forberedelse af investeringsplanen for 2023. Bestyrelsen 

forelægges dernæst investeringsplanen for 2023 til godkendelse på møde i november 

jf. proces nedenfor. 

 

Proces i 2022 for Investeringsplan 2023 

31. august  Erhvervshusenes bestyrelser leverer bidrag og video til sekretariatet 

Primo september Overlevering til sekretariatet 

20. september Overlevering til bestyrelsen virtuelt på bestyrelsesmøde  

[14. november Tentativ: Konference med Erhvervshusenes bestyrelser (København)] 

15. november Udkast til Investeringsplan 2023 forelægges til bestyrelsens godkendelse  

  

Sekretariatet har på baggrund af bl.a. ovennævnte videngrundlag foreløbig indkredset 

følgende temaer for investeringsplanen for 2023, som også er blandt fokusområderne 

i regional- og socialfondsprogrammerne:  
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• Grøn Omstilling og Cirkulær Økonomi: Det er den største prioritet i regio-

nalfondsprogrammet at fremme cirkulær økonomi gennem udvikling, omstil-

ling og anvendelse af cirkulære løsninger i SMV’erne.  

• Iværksætteri: Det er en prioritet i begge programmer at fremme iværksætteri 

gennem styrkelse af iværksætterkompetencer og -kultur.    

• Innovation: Det er en prioritet i regionalfondsprogrammet, at virksomheder-

nes innovationskapacitet skal styrkes, så der skabes nye løsninger.   

• Velfærdsteknologi: Det er en prioritet i regionalfondsprogrammet, at der skal 

videreudvikles en velfærdsteknologisk styrkeposition.  

• Lokale erhvervsfyrtårne: Det er en tværgående prioriteret indsats i EU-

programmerne og den politiske aftale om En ny reformpakke for dansk øko-

nomi, at de lokale erhvervsfyrtårne videreudvikles.    

 

Bestyrelsen forventes at skulle drøfte konkrete temaer på senere møder. 

 

I 2022 igangsættes forretningsudviklingsindsatser under Virksomhedsprogram II 

målrettet digital og grøn omstilling samt internationalisering i SMV’er, ligesom der 

igangsættes større indsatser inden for kompetencer, jf. tidligere afsnit. Det betyder, at 

disse temaer er mindre oplagte i investeringsplanen for 2023. Tilsvarende bør der 

tages højde for igangværende indsatser, deres udløb og erfaringerne hermed samt al-

lerede besluttede tiltag, der er i proces, fx udmøntningen af midler til klynger. 

 

Henset til økonomiske fremdriftskrav fra EU og udløbet af ekstraordinære midler til 

COVID-19-respons forventes bestyrelsens ramme i 2023 at være i alt cirka 900 mio. 

kr. Således må investeringsplanen for 2023 og de kommende år forventes at have et 

mindre omfang sammenlignet med 2021 og 2022.  

 

Videre proces 

Der arbejdes videre efter den justerede udmøntningsplan for 2022 og proces for In-

vesteringsplan 2023, herunder ift. inddragelse af erhvervshusenes bestyrelser.     

 

Kommunikation 

Den justerede udmøntningsplan for 2022 offentliggøres på hjemmesiden. Der kom-

munikeres ikke om investeringsplanen for 2023, før den er vedtaget af bestyrelsen. 

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen:  

• Udskyder den planlagte udmøntning til Lokale erhvervsfyrtårne II til 2023 

som en del af investeringsplanen for 2023, hvormed idébeskrivelsen hertil 

skal behandles på bestyrelsens møde i november 2022. 

• Tager den justerede annoncering af Digitale værktøjer til SMV’er i 2022 til 

efterretning samt godkender udskydelse af de resterende 12 mio. kr. af den 

planlagte udmøntning af Digitale værktøjer til SMV’er til kommende år. 

• Tager orientering om processen for Investeringsplan 2023 til efterretning, 

herunder samarbejdet med erhvervshusenes bestyrelser. 
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