
 

Bilag 7.6.1 Cover - Early Warning 

 

Dagsordenspunkt 

7.6 
Cover – Tillægsbevilling: Early Warning Bilag 7.6.1 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

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

 

Baggrund 

Early Warning er et landsdækkende program for virksomheder i økonomiske vanske-

ligheder. Programmet blev oprindeligt igangsat, fordi undersøgelser viste et stort be-

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

i nogle tilfælde kunne afværges eller mere skånsom afvikling af virksomheder sikres.  

  

Formål med indsatsen er:  

• at flere kriseramte virksomheder overlever,  

• at sunde dele af konkurstruede virksomheder videreføres,  

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

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

 

Early Warning-indsatsen er tilgængelig i alle erhvervshuse med Erhvervshus Midtjyl-

land som operatør. Early Warning-indsatsen udføres af en række konsulenter (virk-

somhedskonsulenter ansat i erhvervshusene), som er særligt trænede i, og erfarne 

med, at foretage den indledende screening af kriseramte virksomheder, inden de hen-

vises til anden særlig hjælp. 

 

Den efterfølgende hjælp til virksomhederne kommer fra et landsdækkende korps af 

frivillige, erfarne erhvervsfolk (aktuelt ca. 130 personer), der gennem gratis rådgiv-

ningsforløb hjælper kriseramte virksomheder. Dertil hjælper en række insolvensad-

vokater (aktuelt ca. 20) med gratis ekspertise. Projektledelsen har, ud over screening 

af henvendelser, til opgave at udvikle, motivere og vedligeholde frivilligkorpset, så-

ledes at hjælpen til virksomhederne er tilgængelig og relevant.   

 

Evalueringen af indsatsen peger på, at Early Warning-programmet har en samfunds-

mæssig gevinst ved en reduktion af både økonomiske, sociale og sundhedsmæssige 

omkostninger, men også ved at frigøre den arbejdskraft, der er bundet i virksomhe-

derne, til andre formål. Herudover viser evalueringen, at implementeringsformen, ved 

anvendelse af frivilligkorps sammen med en effektiv screening, giver en særlig om-

kostningseffektiv indsats, der med fordel kan understøttes på længere sigt, for at ind-

satsen og de frivilliges kompetencer kan udvikles. 

 

Bestyrelsen besluttede i november 2019 at finansiere Early Warning i en toårig peri-

ode. Under Covid-19-krisen opstod yderligere behov for hjælp til kriseramte virk-

somheder, hvorfor bestyrelsen i april 2020 tildelte yderligere 5 mio. kr. til bl.a. for-

øget markedsføring og advokathjælp. I december 2021 besluttede bestyrelsen at for-

længe Early Warning-indsatsen i hele 2022 og tildele projektet yderligere 4 mio. kr., 

så mulighederne fortsat var til rådighed for virksomhederne.  
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Behovet for at fastholde en Early Warning-indsats er siden forstærket af ny lovgiv-

ning og det seneste års kriser for virksomheder. EU vedtog i 2019 et konkursdirektiv 

(2019/1023)1, der stiller krav om tidlige varslingsmekanismer. Folketinget har den 9. 

juni 2022 implementeret direktivet via Lov om ændring af konkursloven2 med det 

formål at give flere insolvente virksomheder, truet af lukning, muligheden for fore-

byggende rekonstruktion. Loven er trådt i kraft pr. 17. juli 2022. Hermed indføres en 

varslingsmekanisme hos SKAT, der meddeler skyldnere, som er i risiko for insol-

vens, at de kan søge hjælp hos Early Warning. 

 

De aktuelle udfordringer med høj inflation, stigende energipriser og forsyningsudfor-

dringer, der aktuelt rammer virksomhederne, forøger risikoen for, at endnu flere virk-

somheder bliver insolvente og rammes af konkurs. Dette bekræftes af Danmarks Sta-

tistik3, der registrerer det højeste konkursniveau i ti år, sammen med det højeste ni-

veau af tabte jobs som følge af konkurser. Der opstår hermed et større behov for en 

indsats, der kan afhjælpe ramte virksomheder, minimere tabene for de involverede 

parter og samfundet som helhed samt hjælpe virksomhederne med rekonstruktion, 

hvor det er muligt.  

 

Løsning 

For at sikre en tidlig varslingsmekanisme til, om muligt, at afbøde konsekvenserne af 

de udfordringer, som virksomheder står overfor, foreslås det, at Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse forlænger projektet Early Warning til 2023 og 2024 og giver en 

tillægsbevilling på i alt 12 mio. kr. Midlerne vil gå til at drive sekretariatet, screene 

virksomheder og videresende konkurstruede virksomheder til frivillig rådgivning 

og/eller advokathjælp, udvikle ydelserne samt at vedligeholde og udvikle frivillig-

korpset. Det er forventningen, at midlerne kan bidrage til, at ca. 500 virksomheder 

årligt kan modtage hjælp via Early Warning-programmet. 

 

Det foreslås endvidere, at bestyrelsen i lighed med den nuværende bevilling undta-

gelsesvist fraviger sine normale retningslinjer og lader det udokumenterede over-

headtillæg på 18 pct. til dækning af indirekte omkostninger erstatte af et højere tillæg 

på ca. 25 pct., som også kan dække udgifterne vedr. rejse, kost og logi til frivillig-

korpset. Disse udgifter er normalt dækket af overheadtillægget, men vurderes rele-

vante at dække vedr. det landsdækkende korps af frivillige, erfarne erhvervsfolk (ak-

tuelt ca. 130 personer), der gennem gratis rådgivningsforløb hjælper de kriseramte 

virksomheder. Udgifterne til det højere tillæg skal dokumenteres med afregningsdo-

kumentation fx fakturaer, som revideres af projektets revisor. 

 

Kommunikation 

Sekretariatet giver ansøger en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og offentliggør 

bestyrelsens beslutning på erhvervsfremmebestyrelsens hjemmeside i forbindelse 

 
1 Direktivet indeholder rammer for forebyggende rekonstruktion, gældssanering og udelukkelse og om foranstaltninger 

mhp. mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering. 
2 Lov nr. 896 af 21. juni 2022 om ændring af konkursloven. 
3 Kilde: NYT: Højeste konkursniveau i ti år - Danmarks Statistik (dst.dk) 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=40048
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med offentliggørelse af referatet og øvrigt materiale. Eventuel yderligere kommuni-

kation (herunder pressemeddelelse og LinkedIn-nyhed) afventer regeringsdannelse.  

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen:  

• giver tilsagn om i alt op til 12 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler til 

Early Warning-projektet i 2023 og 2024,  

• fraviger sine retningslinjer vedr. det udokumenterede tillæg på 18 pct. til 

dækning af indirekte omkostninger og lader dette erstatte af et højere tillæg, 

som dokumenteres over for projektets revisor. 

• giver sekretariatet mandat til at forhandle de endelige budgetter på plads samt 

aftale konkrete måltal med operatøren. 
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