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NOTAT 

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om administration af tilskud 

vedrørende bæredygtig byudvikling fra Den Europæiske Regional-

fond 

1. Indledning 

Med lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæi-

ske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og lov om erhvervs-

fremme har erhvervsministeren fået beføjelse til at nedsætte et indstillings-

udvalg til behandling af ansøgninger om tilskud vedrørende bæredygtig by-

udvikling. Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte nærmere regler 

om administrationen af tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling. 

 

Bekendtgørelsen fastsætter således regler om indstillingsudvalgets sam-

mensætning og opgaver samt kriterier for midlernes anvendelse. Indstil-

lingsudvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen med inddragelse af 

Bolig- og Planstyrelsen for at sikre sammenhæng med indsatser på områ-

det. Ydermere fastsætter bekendtgørelsen, at indstillingsudvalget indkalder 

ansøgninger og kan bidrage til temaer for midlernes anvendelse for at ud-

valget får en aktiv og faglig rolle mht. drøftelse af, hvad midlerne mere 

konkret skal anvendes til inden for den ramme, som regeringen har fastlagt 

via regionalfondsprogrammet. 

 

Et udkast til bekendtgørelsen har været i offentlig høring fra den 26. april 

2022 med høringsfrist den 24. maj 2022. Udkastet blev sendt i høring hos 

i alt 180 myndigheder, organisationer m.v. Der er modtaget høringssvar fra 

syv, hvoraf Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Realdania og KL har 

haft bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet. 

 

Høringens bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet gennemgås og kom-

menteres nedenfor. I afsnit 2 gennemgås og kommenteres på de generelle 

bemærkninger, mens konkrete bemærkninger til de enkelte emner i be-

kendtgørelsen gennemgås og kommenteres i afsnit 3. 
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2. Generelle bemærkninger 

Høringen viser, at bekendtgørelsen generelt modtages positivt med enkelte 

forbehold vedrørende indstillingsudvalgets sammensætning og udpegning, 

samt overensstemmelsen med det enstrengede erhvervsfremmesystem. 

 

KL ser en risiko for, at etableringen af et indstillingsudvalg komplicerer det 

forenklede og enstrengede erhvervsfremmesystem. KL finder det vigtigt at 

sikre en stærk sammenhæng til det øvrige erhvervsfremmesystem, herun-

der en tæt koordination med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og den 

decentrale erhvervsfremmestrategi. 

 

Kommentar 

Hensynet bag nedsættelsen af et indstillingsudvalg til behandling af ansøg-

ninger om tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling fra Den Europæiske 

Regionalfond er at tilrettelægge behandlingen af by-midlerne bedst muligt 

ved at inddrage lokale og særlige by-faglige kompetencer i forbindelse med 

indkaldelse af ansøgninger såvel som vurdering heraf. 

 

Det anerkendes, at koordination med bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse og den decentrale erhvervsfremmestrategi er væsentlig for at sikre 

sammenhæng i erhvervsfremmesystemet, hvilket gør det nemmere og mere 

overskueligt for virksomheder at navigere i. For at sikre koordination med 

bestyrelsens indsatser udpeges et medlem fra Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelse til indstillingsudvalget. 

 

Erhvervsstyrelsen er forvaltningsmyndighed for både Regionalfonden, So-

cialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling, hvilket er med til at 

sikre koordinering mellem alle fondene og undgå overlap mellem indsat-

serne. Derudover sekretariatbetjenes både indstillingsudvalget og Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse af Erhvervsstyrelsen, hvilket yderligere 

bidrager til at sikre koordination af indsatser. Bolig- og Planstyrelsen ind-

drages også i udvalgets sekretariatsbetjening for at sikre sammenhæng på 

området.  

 

Koordinering af indsatserne under de forskellige fonde er endvidere sikret 

gennem den partnerskabsaftale, som regeringen har indgået med Kommis-

sionen. Partnerskabsaftalen danner baggrund for de nationale program-

mer, hvor de forskellige prioriteter ligeledes indrammer de forskellige ind-

satser. 

3. Konkrete bemærkninger 

Kommentarer til høringssvar med konkrete bemærkninger vil blive givet 

med udgangspunkt i følgende overordnede emner: 
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3.1. Udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer til indstillingsudval-

get 

3.2. Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer i indstillingsudvalget 

3.3. Byplanlægningsmæssige kompetencer i indstillingsudvalget 

3.4. Revision og moms 

 

3.1. Udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer til indstillingsud-

valget 

KL undrer sig over, at Dansk Erhverv, Dansk Industri, Landdistrikternes 

Fællesråd, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Realdania udpeger re-

præsentanter fra deres organisationer, mens det er erhvervsministeren, der 

udpeger repræsentanter for kommunerne. KL bemærker i den forbindelse, 

at KKR består af alle 98 borgmestre og et antal kommunalbestyrelsesmed-

lemmer valgt på baggrund af stemmeandel i kommunalvalget, hvorfor hen-

synet til at sikre balance i sammensætningen af kommunalbestyrelsesmed-

lemmer herved er sikret. KL anbefaler derfor, at det bør være kommunerne, 

der gennem KKR indstiller kommunalbestyrelsesmedlemmer til indstil-

lingsudvalget med henblik på at sikre en decentral forankring af erhvervs-

fremmesystemet samt lokalt ejerskab af indsatser. 

 

Kommentar 

Det vurderes, at indstillingsudvalget er sammensat af en bred og balance-

ret repræsentation af kommuner og repræsentanter med erhvervs- og by-

faglige kompetencer og under hensyntagen til sikring af geografisk ba-

lance. 

 

Den direkte udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer hænger sam-

men med behovet for at sikre sammenhæng mellem statslige indsatser på 

området, fx Partnerskabet for Levende bymidter, og den decentrale indsats. 

 

Det vurderes, at den foreslåede udpegning af kommunalbestyrelsesmed-

lemmer vil sikre både geografisk balance i indstillingsudvalgets sammen-

sætning, og at det er byer i hele landet der får ejerskab til indsatsen. 

 

3.2. Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer i indstillingsudvalget 

KL undrer sig over, at der ikke er fastsat et bestemt antal kommunalbesty-

relsesmedlemmer i indstillingsudvalget. KL bemærker, at det er vigtigt at 

udnytte de kompetencer, der er i kommunerne ift. byudvikling, hvorfor KL 

anbefaler, at der udpeges otte kommunalbestyrelsesmedlemmer til indstil-

lingsudvalget. 

 

Kommentar 

KL’s anbefaling om udpegelse af otte kommunalbestyrelsesmedlemmer 

frem for op til otte tages til efterretning, og bekendtgørelsen justeres så 
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antallet er fast, i stedet for at være angivet som et maksimum. Det bemær-

kes, at det allerede var hensigten at udpege otte kommunalbestyrelsesmed-

lemmer. 

 

3.3. Byplanlægningsmæssige kompetencer i indstillingsudvalget 

Realdania kvitterer for invitationen, men ønsker ikke at deltage i indstil-

lingsudvalget.  

 

Kommentar 

Realdanias ønske om ikke at udpege et medlem anerkendes.  

 

Det vurderes, at Dansk Byplanlaboratorium kan indsættes i stedet med 

henblik på sikre inddragelse af faglige kompetencer om byplanlægning i 

indstillingsudvalgets arbejde. 

 

3.4 Revision og moms 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier bemærker, at det bør overvejes, om 

der skal tilføjes noget yderligere vedr. revision og evt. moms. 

 

Kommentar 

Bekendtgørelsen fastsætter ikke regler om revision og moms i forbindelse 

med administrationen af tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling fra 

Den Europæiske Regionalfond. Erhvervsstyrelsen bemærker i den forbin-

delse, at regler om krav til projekter, budgetter, regnskaber, rapporter, 

støtteberettigelse, revision, kontrol, evaluering og effektmåling m.v. er re-

guleret i bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kon-

trol m.v. i forbindelse med tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den 

Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 

4. Oversigt over hørte organisationer, foreninger m.v.: 

3F – Fagligt Fælles Forbund, Advokatsamfundet, Akademiet for de Tekni-

ske Videnskaber (ATV), Akademikerne (AC), A-kassen for selvstændige 

(ASE), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsgiverne, Arbejdsmarke-

dets Feriefond, ASNETboard, Beskæftigelsesministeriet, Beskæftigelses-

rådet, Bornholms Regionskommune, Business Regions, Business Regions 

- Business Region Esbjerg, Business Regions - Business Region Midtvest, 

Business Regions - Business Region North Denmark, Business Regions - 

Business Region Aarhus, Business Regions - Byregion Fyn, Business Re-

gions - Trekantområdet, Business Regions - Udvikling Fyn Business Regi-

ons - UdviklingsRåd Sønderjylland, Børne- og Undervisningsministeriet, 

CenSec, Center for Regional- og Turismeforskning, CLEAN, CO-industri, 

Concito, Copenhagen FinTech, Danhostel, DANIAmet, Danish Export As-

sociation, Danish Life Science Cluster, Danish Sound Cluster, Danmarks 

Almene Boliger (BL), Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske råd, 
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Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Dan-

marks Restauranter og Caféer, Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverfor-

ening (DA), Dansk Biotek, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Erhvervs-

fremme (DEF), Dansk Industri (DI), Dansk Iværksætter Forening, Dansk 

Kyst og Naturturisme, Dansk Metal, Dansk Persontransport, Dansk Turis-

mefremme, Danske Advokater, Danske Annoncører og Markedsførere, 

Danske Arkitektvirksomheder, Danske Destinationer, Danske Erhvervs-

akademier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske Handicaporga-

nisationer, Danske Havne, Danske Professionshøjskoler, Danske Rederier, 

Danske Regioner, Danske Revisorer (FSR), Danske Universiteter, Datatil-

synet, De Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn og Sydjylland, De Regionale 

Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden, Sjælland og Bornholm, De Regionale 

Arbejdsmarkedsråd Nordjylland, Vestjylland og Østjylland, Den Danske 

Akkrediteringsfond (DANAK), Den Sociale Investeringsfond, Den Sociale 

Kapitalfond, DI Byggeri, DigitalLead, DJØF, Domstolsstyrelsen, EKF 

Danmarks Eksportkredit, Energy Cluster Denmark, Erhvervsankenævnet, 

Erhvervshus Fyn, Erhvervshus Hovedstaden, Erhvervshus Midtjylland, Er-

hvervshus Nordjylland, Erhvervshus Sjælland, Erhvervshus Sydjylland, 

Europakommissionen, DG Beskæftigelse, Europakommissionen, DG Re-

gionalpolitik, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Fagligt Internati-

onalt Center (FIC), Feriehusudlejernes Brancheforening, Finans Danmark, 

Finansministeriet, Finanstilsynet, Fonden for Entreprenørskab, Food & Bio 

Cluster Denmark, Forbrugerrådet Tænk, Foreningen af Forlystelsesparker 

i Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, F.R.I., Forsikring og 

Pension, Forsvarsministeriet, Friluftsrådet, Funktionærernes og Tjeneste-

mændenes Fællesråd (FTF), God adgang, Godkendt teknologisk Service 

(GTS), GRAKOM, Greater Copenhagen, Green Hub Denmark, Green Key, 

HK – Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, HK HORESTA, IDA, 

Indenrigs- og boligministeriet, Innovationsfonden, Institut for Menneske-

rettigheder, Interreg North Sea Region, Investeringsfonden for Udviklings-

landene (IFU), IT-Branchen, Justitsministeriet, Karrierepartner og A-kasse 

for højtuddannede i erhvervslivet (CA), Kirkens Korshær, Klima-, Energi- 

og Forsyningsministeriet, Klimarådet, Kommunernes Landsforening (KL), 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kooperationen, Koordinationsgrup-

pen for LAG, Kulturministeriet, Landbrug og Fødevarer, Landdistrikternes 

Fællesråd, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lederne, Lifestyle & De-

sign Cluster, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), MADE, Maritime & 

Logistics Innovation Denmark (MARLOG), Medicoindustrien, Meet Den-

mark, Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 

Odense Robotics, Opfinderforeningen, Organisationen Danske Museer, 

Overvågningsudvalget for strukturfonde, Patent- og Varemærkestyrelsen, 

PTU (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede), Region Ho-

vedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Re-

gion Syddanmark, Rigsrevisionen, Rådet for Grøn Omstilling, Rådet for 
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socialt udsatte, Sammenslutningen af Danske Småøer, SAS, Sikkerheds-

styrelsen, Skatteministeriet, SMVdanmark, Social- og ældreministeriet, 

SportEventDenmark, State of Green, Statens Byggeforskningsinstitut, 

Statsministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Sund & 

Bælt, Sundhedsministeriet, Søfartsstyrelsen, Team Effektiv Regulering, 

Tekniq, The Trade Council, Transportministeriet, Turismeforskerne i Dan-

mark (TiD), Turisterhvervets Samarbejdsforum, Turistførerforeningen, 

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet, Udlændinge- 

og Integrationsministeriet, Vision Denmark, VisitDenmark, VækstFonden, 

We Build Denmark og Wonderful Copenhagen. 

 

Følgende organisationer har afgivet høringssvar 

Arbejdsmarkedets Feriefond 

Dansk Industri (DI) 

Dansk PersonTransport 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier 

KL 

Realdania 

Region Midtjylland 
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