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Vedrørende pilotprojektet ”Vækst med social bundlinje” 

 

Baggrund 

Advokat Jesper Fabricius har på vegne af Den Sociale Kapitalfond i e-mail 

af 9. december 2016 anmodet Erhvervsstyrelsen om at bekræfte, at 

kommuner med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling 

kan yde støtte til/betale vederlag til dele af et påtænkt pilotprojekt, som er 

nærmere beskrevet i mailen. Mailen er opfølgning på et video-møde den 

25. november 2016 mellem Erhvervsstyrelsen og Den Sociale Kapitalfond, 

hvor projektets aktiviteter blev beskrevet. 

 

Af den indsendte beskrivelse af projektet fremgår det, at kommunerne 

ønsker at støtte fase 1, 3 og 4, mens fase 2 fuldt ud er finansieret fra private 

midler, herunder private fonde m.v. Fase 2 skal således ikke modtage 

midler fra kommunen. 

 

Det fremgår af den indsendte beskrivelse, at fase 1 og 3 stilles til rådighed 

for en åben kreds af virksomheder i de deltagende kommuner. 

 

Det er styrelsens forståelse af projektets mundtlige beskrivelse på mødet 

den november 2016, at resultaterne af fase 4 stilles bredt til rådighed for 

alle, som måtte have en interesse heri. 

 

Herudover er det styrelsens forståelse, at den aktivitet, der beskrives i fase 

1, 3 og 4 har karakter af generel information og vejledning og ikke virker 

konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning, der tilbydes af private 

rådgivere og kursusudbydere. 

 

Det fremgår af den indsendte beskrivelse, at der skal anvendes en 

”payment-by-result”-model, hvor den kommunale betaling til fase 1, 3 og 

4 afhænger af projektets resultater, inklusive resultaterne af fase 2. Dog 

fremgår det også af beskrivelsen, at det kun vil være en mindre del af 

betalingen, der er afhængig af resultaterne i fase 2, og at kommunernes 

betaling til projektet er øremærket til brug for aktiviteterne under fase 1, 3 

og 4, mens fase 2 fuldt ud finansieres af private fonde mv. 

 

Retsgrundlag 

16. december 2016 
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Det fremgår af § 12 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, at 

kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter 

over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder. Denne 

erhvervsservice kan bestå af information og vejledning om start, drift og 

udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Endvidere kan 

afholdes netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. 

Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den 

rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og 

kursusudbydere. 

 

Det fremgår af § 13 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, at 

kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for 

1) innovation, herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, 

ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning, 

2) anvendelse af ny teknologi, herunder automatisering og digitalisering, 

3) etablering og udvikling af nye virksomheder, 

4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale 

kompetencer, 

5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og 

6) udviklingsaktiviteter i yderområderne. 

 

Det fremgår af lovens § 13, stk. 2, at aktiviteterne skal iværksættes i 

overensstemmelse med § 9, stk. 4 og 6, hvoraf fremgår, at de 

erhvervsudviklingsaktiviteter, som iværksættes af regionen, skal være til 

gavn for en åben kreds af erhvervslivet i de pågældende regioner og at de 

omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter ikke må virke 

konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må 

der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder. 

 

Erhvervsstyrelsens vejledende udtalelse 

Styrelsen vurderer, på baggrund af det i mailen 9. december 2016 anførte, 

at de beskrevne aktiviteter i fase 1, 3 og 4 kan støttes af kommunerne med 

hjemmel i § 12 og § 13 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling. 

 

Det er en forudsætning, at der er tale om aktiviteter, som stilles til rådighed 

for en åben kreds af erhvervslivet og ikke virker konkurrenceforvridende i 

forhold til det private erhvervsliv, samt at der ikke ydes direkte støtte til 

enkelte erhvervsvirksomheder, jf. lovens§ 9, stk. 4 og 6. 

 

Da støtten øremærkes til aktiviteterne i fase 1, 3 og 4, og kommunerne ikke 

yder støtte, der overstiger værdien af fase 1, 3 og 4, vurderer styrelsen, at 

der er hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling til, at 

kommunerne kan støtte fase 1, 3 og 4 også selvom en mindre del af støtten 

afhænger af resultater fra fase 2. 

 

På den baggrund vurderer styrelsen, at kommuner med hjemmel i lov om 

erhvervsfremme og regional udvikling kan yde støtte til projektet ”Vækst 

med social bundlinje”, med de aktiviteter og den betalingsstruktur, som er 

skitseret i den indsendte beskrivelse. 
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Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen er ressortmyndighed i forhold til lov 

om erhvervsfremme og regional udvikling og i den forbindelse afgiver 

vejledende udtalelser. Tilsynet med, at kommunerne overholder 

lovgivningen henhører under det kommunale tilsyn i Statsforvaltningen. 

 

Erhvervsstyrelsen skal afslutningsvis henlede opmærksomheden på, at 

styrelsen agter at offentliggøre denne udtalelse på styrelsens hjemmeside 

www.erhvervsstyrelsen.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Hylander Emborg 

Fuldmægtig 
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