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Notat
Status vedr. ansøgninger og tilskud fra EGF – Den Europæiske Globaliseringsfond
I 2009 og 2010 var Region Syddanmark i tre tilfælde tovholder på at udforme og indsende ansøgning
om EU-støtte til ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med massefyringer. Ansøgningsgrundlaget var
1.641 afskedigede fra Danfoss/Linak (indsendt september 2009), 1.650 afskedigede fra LM Glasfiber
(indsendt juli 2010) og i første omgang 1.184 afskedigede fra Lindø Værftet (indsendt september
2010). I alle tilfælde er EU-midlerne bundet til anvendelse på de tidligere medarbejdere, der fortsat er
ledige når aktiviteterne starter.
Sønderborg – Danfoss/Linak
Efter en meget langtrukken sagsbehandling i EU-systemet modtog Sønderborg Kommune (der er
tilsagnsmodtager) den 17. november 2010 to tilsagnsskrivelser. En vedr. fyrede fra Danfoss på 65,2
mio. kr. og en vedr. fyrede fra Linak på 8,9 mio. kr. Når sagsbehandlingen trak så længe ud, var det
bl.a. fordi EU Kommissionen så et behov for at adskille de to grupper.
Jobcentret i Sønderborg er i fuld gang med at gennemføre aktiviteter for de afskedigede, der fortsat er
ledige. Disse aktiviteter skal være afsluttet pr. 1. oktober 2011. Der antages for givet, at der vil blive
tilbagebetalt en del af EU-støtten, som på nuværende tidspunkt er fuldt udbetalt til kommunen.
Region Syddanmark er repræsenteret i en følgegruppe for indsatsen. Der er i øjeblikket 420 ledige i
aktiv foranstaltning finansieret af EGF.
LM Glasfiber
EU Kommissionen havde en del spørgsmål til grundlaget for denne ansøgning umiddelbart efter
indsendelse. Dette kan i vid udstrækning henføres til det for Kommissionen overraskende i, at en
virksomhed i vindmøllebranchen gennemførte massefyringer. Vindmøllebranchen anses på europæisk
plan for at være en vækstbranche.
I sidste ende blev grundlaget dog accepteret, mens der fortsat var en reservation overfor en ambitiøs
iværksætterindsats for målgruppen. Da Jobcenter Kolding samtidig havde gennemført en
registerundersøgelse af målgruppen, der viste at kun mellem 500 og 600 fra målgruppen fortsat er
ledige, blev det i styregruppen for indsatsen vedtaget at nedjustere iværksætterdelen og samtidig det
ansøgte budget. Primo februar blev der indleveret et nyt budget, hvor der samlet ansøges om en
EGF-støtte på 6,2 mio. €, svarende til 46,2 mio. kr. Der blev oprindeligt søgt om 55,6 mio. kr.
EU Kommissionen har den 6. maj 2011 indstillet til Europa Parlamentet at støtten bevilges. Det
betragtes på dette grundlag som sikkert at støtten endeligt bevilges. Kommunerne har på forventet
efterbevilling startet både orienteringsindsats og de første udredningsforløb for målgruppen.
Lindø Værftet
Værftet er fortsat under lukning, og efter indsendelse af ansøgning i september (på grundlag af 1.184
afskedigede) er der gennemført en større runde afskedigelser i januar 2011. Grundlaget for
ansøgningen er herefter aktuelt 1.356 afskedigede. EU Kommissionen er orienteret herom.

I modsætning til Danfoss og LM Glasfiber, hvor flere end forventet har fundet nyt job, lader
antagelserne om, at 70 % af de ledige fra Lindø vil være arbejdsløse et halvt år efter afskedigelse, til
at være realistiske.
Derfor blev der indleveret et nyt budget for ansøgningen medio februar. Der ansøges aktuelt om en
EGF-støtte på 14,2 mio. €, svarende til 105,65 mio. kr. Der blev i første omgang søgt om 94,5 mio. kr.
Når Lindø Værftet er helt lukket i foråret 2012 vil 2.200 medarbejdere have mistet deres job. EU
Kommissionen har indikeret at de vil være villig til at behandle en ny ansøgning vedr. de afskedigede
mellem januar 2011 og den endelige lukning. På nuværende tidspunkt låses ansøgningens budget
imidlertid ved den forestående indstilling fra EU Kommissionen til Europa-Parlamentet. Der vil blive
tale om den suverænt største ansøgning fra Danmark til dato.
EU Kommissionen har den 6. maj 2011 indstillet til Europa Parlamentet at der bevilges en støtte på
105,65 mio. kr. Det betragtes på dette grundlag som værende helt sikkert at støtten endeligt bevilges.
Der er ikke taget stilling til de forventet kommende fyringer. De lokale jobcentre i Odense og
Kerteminde har startet en omfattende informationsvirksomhed for målgruppen og de første
udredningsforløb forventes at starte primo maj.
Status primo maj 2011
Vækstforum har siden 2009 arbejdet for at sikre midler til en ekstraordinær indsats i forbindelse med
massefyringer på Danfoss, Lindø og LM Glasfiber.
Indsatsen har resulteret i, at der til alle tre områder er bevilget eller bevilges midler fra den europæiske
globaliseringsfond (EGF):
•
•
•

Sønderborg Kommune har modtaget en samlet støtte på 74,1 mio. kr.
Kolding Kommune har udsigt til (i samarbejde med Haderslev og Vejen) at få udbetalt en
støtte på 46,2 mio. kr.
Odense Kommune har udsigt til (i samarbejde med Kerteminde Kommune) at få udbetalt en
støtte på 105,65 mio. kr.

Der er samlet bevilget/forventes bevilget et EGF-tilskud på 225,95 mio. kr. til ekstraordinære
kompetenceudviklingstiltag til de fyrede medarbejdere, der endnu ikke har fundet ny beskæftigelse.
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