
TIi: Camilla Jøker Baeh (CamBac@erst.dk) 
Cc: Mallsc@erst.dk (Mallsc@erstdk), Birgitte Arildslund (Bir9itte@Aff.dk) 
Fra: Nina Lllwe Krarup (Nina@Aff.0k) 
Titel: Svar på Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om administration af tiskud ve<trørende bæredygtig 

byudvikling fra Den Europæiske Regionalfond 
Sendt: 27•04·2022 10:34 

Arbejdsmarkedets Feriefond her Ingen bemærkninger. 

Med venlig hilsen 
Arbejdsmarkedets Feriefond 
Nina Lowe Krarup, Direktør 
Telefon: 3348 7000 

A~lllOSMA&KlOlfS...•..-.-... 
DK: Læs venligst om hvordan vi sikrer og håndtererdine personoplysninger på vores hjemmeside: Arbejdsmarkedets 
F.er.iefonds håndtering af.dine personoplysninger. 
UK: Please read about how we secure and handle your personal information on our website: Ar.bejdsmarke.de.ts 
F..er.iefonds håndtering.af.dine.personoplysninger 
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TIi: Camilla Jøker Bach (Cam8ac@erst.dk) . 
Ce: Malene Slotø Schacke (masJsc@erst.dk), Jes Lerche Ratzer (JELR@DI.DK) 
Fra: Dennis Jensen (deje@DI.DK) 
Titel: Høring vedr. udkast til bekenCltgørelse om administration af tilskud vedrørende bæredygtig b)ll.ldvikling fra Den 

Europæiske Regionalfond 
Sendt: 17-05·2022 14:55 

Kære Camilla Jøker Bach 

Ol har den 26. april 2022 modtaget anmodning om et svare på høring vedr. udkast til bekendtgørelse om administration 
af tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling fra Den Europæiske Regionalfond. 

Vi takker for anmodningen, men har ingen bemærlminger til udkastet. 

Vi ser frem til at bidrage med et medlem af udvalget jf. udkastet. 

Med venlig hilsen 

Dennis Jensen 
Chefkonsulent 

(+45) 3377 3896 
(+45) 2065 5202 (Mobil) 
i!eje@di dk 
.di.dk 

øo 
Dansk Industri 

læs. hvorda11 Ol beha~dlet og beskyne, 
persondata i 01's PcivaUivspolitik 
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vansk'?ersonTransport 

OJ"&l huonl ,.nspott:Erhvervsstyrelsen 
N«,~ Fa1im.g~dit Il, 1. tv 

Vej I søvej 29 0X-Jl64 K~btnh~'lt'I IC 

DK-8600 Silkeborg 
0 ••U 7022 7099 
C:, ltif.o@d~ns•pc·uon\ranspott.dk 

Kebtnhavn 10. maj 2022 G WWW~nJ•pil1'1onl,~Mp,ott.dl 

Sendt 1,r. mail til camBac@crst.dk med cc. maslsc@erst.dk 

Deres reference: Camilla Jøker Bach 
Vores reference: Emma Welander 

Høringssvar til udkast til bekend1gørelse om administration af tilskud til bæredygtig byudvikling fra 
Regionalfonden. 

Dansk PersooTronsport takker for muligheden forat komme med bidragjf. h0ringsbreve1 af25. april 2022. 
Vi har ikke bemærkninger til det fremsendte udkast til bekendtgørelse. 

Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål. 
På orgaoisa1ionens vegne, 

Emma Welander 
Dansk PersonTI.1J1sport 

··································· 
··········· 
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••• ; ERHVERVSSKOLER 
••• ~ OG -GYMNASIER 

Erhvervsstyrelsen 

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg 

Den 18. maj 2022 

Høringssvarvedr. bekendtgørelse om administration af tilskud vedrørende bæredygtig byudvlkllng 
fra Den Europæiske Regionalfond 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier !OEG) takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse 
med owmståencle høring. 

Oet bør overvejes, om der skal tilføjes nogetyderligere vedr. revision og evt. moms. Derudover har DEG 
Ingen bemætknlnger til høringen. 

På vegne af Oanske Erhvervsskoler og •Gymnasier 

Anne Wieth-Knudsen 

Chefkonsulent 



KL's høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om administration 
af tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling fra Den Europæi
ske Regionalfond 

KL 18kker for muligheden for at kommentere på udkast til bekendtgørelse 
om administration af tilskud vedN11rende bæredygtig byudvikling fra Den 
Europæiske Regions/fond. 

Der tages forbehold for politisk behandling af KL's høringssvar. 

KL har følgende generelle kommentarer: 

KL ser en risiko for, at man ved etableringen af et indstillingsudvalg kom
plicerer det forenklede og enstrengede erhvervsfremmesystem. KL me,. 
ner, det er vigtigt at sikre en stærk sammenhæng til det øvrige erhvervs
fremmesystem, herunder en tæl koordination med Danmarks Erhvervs
fremmebestyrelse og den decentrale erhvervsfremmestrategi. 

KL har følgende specifikke kommentarer; 

Til§ 1, stk. 3, nr. 2 

KL undrer sig over, at Dansk Erhverv. Dansk Industri. Landdistrikternes 
Fællesråd, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Realdania udpeger 
repræsentanter fra deres organisetioner, mens det er erhvervsministeren. 
der udpeger repræsentanter for kommunerne. 

KL er uforstående overfor, at det er errwervsministeren, der direkte skal 
udpege kommunalbestyrelsesmedlemmer til indstilllngsudvalget 09 ikke 
den eksisterende polltlske governancestruklur for kommuner med KL og 
kommunernes kontaklråd (KKR). 

I KKR sidder alle 98 borgmestre og et antal kommunalbestyrelsesmed
lemmer valgt på baggrund af stemmeandel til kommunalvalget. hvorfor 
hensynet til at sikre balance i sammensætningen af kommunalbestyrel
sesmedlemmer i indstillingsudvalget herved er sikret. 

Kommunerne spiller en nøglerolle i erhvervsfremmesystemet og skal 
sammen med det lokale erhvervsliv udvikle en slærx lokal erhvervsfrem
meindsats I den enkelte kommune 09 på tværs af kommuner. For at sikre 
en sammenhængende erhvervsindsats. herunder byudvikling, på tværs af 
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l<L 
Danmark. bør det være kommunerne. der gennem KKR indstiller kommu
nalbestyrelsesmedlemmer til indstillingsudvalget. 

KL er bekymret for, at hvis erhvervsmini$teren direkte udpeger kommu
nalbestyrelsesmedlemmer til indstilling$Udvalget, vil det være en centrali
sering, der svækker den decentrale forankring af erhvervsfremmesyste
met. Det vil i sidste ende betyde, at det lokale ejerskab svækkes og det 
bliver svært at sikre, at midlerne bruges tit de indsatser, der rent faktisk 
er behov ror i bymidterne I kommunerne. 

KL anbefaler derfor, at kompetencen til at indstille kommunalbestyrelses
medlemmer til Indstillingsudvalget tilfalder KKR. 

Til§ 1, stk. 3, nr. 2 

KL undrer sig over, at der ikke er fastsat et bestemt antal kommunalbe• 
styrelsesmedlemmer i indstillingsudvalget. I bekendtgørelsen lægges der 
op til. at der kan udpeges op mod otte kommunalbestyrelsesmedlemmer. 
Det er vigtigt at udnytte de kompetencer der er i kommunerne ift. byud• 
vikling. hvorfor KL anbefaler, at der udpeges otte kommunalbestyrelses
medlemmer til indstillingsudvalget. 

Med venlig hilsen 

Karoline Amalie Steen 
Kontorchef, Center for Klima og Erhverv, KL. 
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Mette Friis Nielsen 

Fra: Ditte Marquard Jessen <dmj@realdania.dk> 
Sendt: 2.juni 2022 09:24 
Til: Mette Friis Nielsen 
Emne: Angående invitation til plads i Indstillingsudvalget 

Tak for invttationen til at deltage i Indstillingsudvalget. Realdania må desværre takke nej til pladsen. 

Med venlig hilsen 

Ditte Marquard Jessen 
Projektchef 

+45 30 90 57 95 
dmj@realdania.dk 

-Roolclonlø 
Jonne,ePløds 2 
ISSI K;,bønhavn V 
•457011688& 

<OalciC>nlo.dk 
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TIi: CamHla Jøker Bach (CamBac@erst.dk) 
Cc: Malene S1otø Schacke (maslsc@erst.dk) 
Fra: Katja Hartvig Krarup (KATKRR@nn.dk) 
111&1: SV: Høring vedrørende udkast til bekel\dtgørelse om administration af tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling 

fra Den Europæiske Regionalfond. 
Sendl: 16-05-2022 12:46 

TIi Erhvervsstyrelsen 

Tak for det fremsendte. 

Region Midtjylland har Ingen bemærkninger til det høringen vedrørende udkast om administration af 
tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling fra Den Europæiske Regionalfond. 

Med venlig hilsen 

Katja H. Krarup 
Juridisk konsulent 

Tel. + 4S 40 49 02 93 
katka@.an.dk 

Regionssekretariatet, Juridisk Kontor • Region M{dtjyUa11d 
Skottenborg 26 • DK-8800 Viborg 

m1dt 
regionmicftjylland 

Fra: Hovedpostkasse Region Midtjylland <Kontakt@rm.dk> 
Sendt: 26. april 2022 12:05 
Til: Katja Hartvig Krarup <KATKRR@rm.dk> 
Emne: VS: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud vedrørende bæredygtig 
byudvikling fra Den Europæiske Regionalfond. 

Med venlig hlfsen 
Jette Busch Nielsen 
Ani,tent 
Tel. 44~ 784l 0000 
Regionssekr~tuiiltet • Region MidtjvHand 
Skottenb<Jr9 ?6 • DK-8800 Viborg 

m1dt 
regionmidtjylland 

Fra: Decentral Erhvervsfremme <d~.dk> 
Sendt: 26. april 2022 12:02 
Til: Decentral Erhvervsfremme <d.e@..ecs.t.dk> 
Emne: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling 
fra Den Europæiske Regionalfond. 

Til rette vedkommende 

I vedlagte brev finder du oplysninger om den offentlige høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
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administration af tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling fra Den Europæiske Regionalfond. 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest: 
Tirsdag, den 24. maj 2022 kl. 12.00 

Høringssvar skal sendes til Camilla Jøker Bach, CamB.ac.@f.r.st.dk, cc. Malene Slotø Schacke, Maslsc@.er.s.t.dk. 

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til: 
Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg. 

Der henvises i øvrigt til Høringsportalen hlllliJth.aecingspor.talen.dkll:lear.inglO.e.ta.ilsL663!1.8 

Der vedlægges kopi af høringslisten til orientering. 

Med venllg hilsen 

ERHVERVS$TYReLSeN 
Oeoentl\ll Emvo,v•fremmo 

VeJtsøvl)j 29 
8600 Silkeborg 
Tl)(efon: •45 35291700 
Wlo,w,ægiooall.ll~ 
~mv.eo,.s(remme.besl:yrelsen.dk 
E!llg Dllama~ElllY.elllSfremmebestyreJse.på.Unl<odIn 

ERHVERVSMINISTERIET 

...._-V ""'-~-
Uo>l"-'"''>-'0() -.,_c.t~~ _____.,.::::;::~ 

~ lff.fl.1•6' t~ lttdltid 

Ertiverv$$,fyrelsoo er ansvsrtig for behandlingen af de- p&rs.onopl)'Srtil'lger. vi mOcltagerom di9. Læ$ mere om formal 09 lovg,rundlag: fOt 
databellanolingen på ~sst,<llll&en.dk. 
Hvis<fu æooer føt:solnme oøtys,inger. optorc11er" til, at du bru{18r cin digil"'8 pocs,1ka:sse på :itn. 
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