
Udkast 

til 

bekendtgørelse om administration af tilskud fra Fonden for Retfærdig 
Omstilling1) 

 

I medfør af § 6, stk. 1, § 6 a, stk. 1, 2 og 4, § 6 c, stk. 2, § 7, stk. 2, § 9, stk. 4, § 15, stk. 4, 

og § 16, stk. 7, i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den 

Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 

af 7. februar 2019, som ændret ved lov nr. 2381 af 14. december 2021, fastsættes efter 

bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 161 af 28. januar 2022 om henlæggelse af 

visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske 

Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling: 

 

Kapitel 1 

Indledende bestemmelser 

§ 1. Erhvervsstyrelsen har ansvaret for implementeringen i Danmark af Fonden for 

Retfærdig Omstilling, herunder den tværgående koordinering, udarbejdelse af territoriale 

planer, programudarbejdelse, samarbejde og forhandlinger med Europa-Kommissionen samt 

regnskabsaflæggelse over for Europa-Kommissionen. 

Stk. 2. I henhold til artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles 

bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond 

Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, 

Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- 

og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til 

grænseforvaltning og visumpolitik udpeger medlemsstaten en forvaltningsmyndighed og en 

revisionsmyndighed og kan overdrage regnskabsfunktionen til en anden myndighed end 

forvaltningsmyndigheden. 

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen er forvaltnings- og revisionsmyndighed for programmet for 

Fonden for Retfærdig Omstilling. 

 

Kapitel 2 

Sammensætning af og opgaver for overvågningsudvalget for Fonden for Retfærdig 

Omstilling 

 
1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

2021/1060/EU af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 

Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, 

Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og 

Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og 

visumpolitik, EU-Tidende 2021, nr. L 231, side 159. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning 

umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende 

begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. 

 



§ 2. Erhvervsstyrelsen nedsætter et overvågningsudvalg for det danske program for Fonden 

for Retfærdig Omstilling i henhold til artikel 38 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske 

Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, 

Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel 

støtte til grænseforvaltning og visumpolitik. 

§ 3. Erhvervsstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen i 

overvågningsudvalget. Erhvervsstyrelsen har endvidere et medlem i udvalget. 

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter et medlem fra 

henholdsvis Akademikerne, CO-industri, Concito, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, 

Danmarks Grønne Investeringsfond, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske 

Erhvervsakademier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske Regioner, Danske 

Universiteter, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Innovationsfonden, KKR Nordjylland, 

KKR Syddanmark, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Klimarådet, 

Koordinationsudvalget for Lokale AktionsGrupper i Danmark, Landdistrikternes Fællesråd, 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, RAR Nordjylland, RAR Syddanmark, 

SMVdanmark, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Vækstfonden. 

Stk. 3. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen deltager i arbejdet i 

overvågningsudvalget, hvor de har en overvågningsfunktion og en rådgivende funktion. En 

repræsentant fra henholdsvis Erhvervsministeriets departement, Finansministeriet og 

Rigsrevisionen kan deltage i arbejdet i overvågningsudvalget, hvor de har en rådgivende 

funktion. 

Stk. 4. Det kan i overvågningsudvalgets forretningsorden, jf. § 4, tillades, at ikke-

medlemmer, herunder repræsentanter fra Den Europæiske Investeringsbank og Den 

Europæiske Investeringsfond, deltager i udvalgets arbejde. 

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter en suppleant for hver 

af de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i udvalget. Suppleanterne kan 

deltage i udvalgets møder. 

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan på eget initiativ, eller efter udtalelse fra overvågningsudvalget, 

træffe beslutning om udpegning af tilforordnede eller yderligere medlemmer, hvis det skønnes 

hensigtsmæssigt. 

Stk. 7. Erhvervsstyrelsen kan efter udtalelse fra overvågningsudvalget træffe beslutning om, 

at et medlem udtræder af udvalget. Medlemskab kan endvidere ophøre ved, at medlemmet 

udtræder efter eget ønske. 

§ 4. Overvågningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med de 

gældende forordninger og programmer efter aftale med Erhvervsstyrelsen. 

§ 5. Overvågningsudvalgets opgaver er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske 

Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, 

Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel 

støtte til grænseforvaltning og visumpolitik. 

Stk. 2. Overvågningsudvalget behandler alle spørgsmål, der påvirker programmets 

fremskridt med hensyn til at opfylde deres målsætninger. I denne sammenhæng undersøger 

overvågningsudvalget bl.a. 

1) fremskridt med hensyn til gennemførelsen af programmet og opnåelse af delmål og mål,  



2) eventuelle spørgsmål, som påvirker programmets præstation, og de foranstaltninger, der 

er truffet for at håndtere disse spørgsmål, 

3) programmets bidrag til at håndtere de udfordringer, der er identificeret i de relevante 

landespecifikke henstillinger, som er knyttet til gennemførelsen af programmet, 

4) de elementer i forhåndsvurderingen, der er anført i artikel 58, stk. 3, i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for 

Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle 

regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern 

Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik, og det 

strategidokument, der er omhandlet i forordningens artikel 59, stk. 1, 

5) fremskridt med hensyn til gennemførelsen af evalueringer, sammenfatninger af 

evalueringer og enhver opfølgning på konstaterede forhold, 

6) gennemførelsen af kommunikations- og synlighedsaktioner, 

7) fremskridt med hensyn til gennemførelsen af operationer af strategisk betydning, hvis det 

er relevant, 

8) opfyldelse af grundforudsætninger og deres anvendelse i hele programmeringsperioden, 

9) fremskridt med hensyn til opbygningen af administrativ kapacitet for offentlige 

institutioner, partnere og støttemodtagere, hvis det er relevant, og 

Stk. 3. Overvågningsudvalget skal endvidere godkende 

1) den metode og de kriterier, der er blevet anvendt ved udvælgelse af operationer, herunder 

eventuelle ændringer heraf, 

2) den endelige præstationsrapport for programmet, der modtager støtte fra Fonden for 

Retfærdig Omstilling, 

3) evalueringsplanen og enhver ændring heraf, og 

4) ethvert forslag fra Erhvervsstyrelsen om ændring af programmet, herunder overførsler i 

overensstemmelse med artikel 24, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske 

Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, 

Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel 

støtte til grænseforvaltning og visumpolitik, 

Stk. 4. Overvågningsudvalget kan fremsætte henstillinger til Erhvervsstyrelsen, herunder om 

foranstaltninger til at mindske den administrative byrde for støttemodtagere. 

Stk. 5. Revisioner af territoriale planer for retfærdig omstilling efter artikel 11, stk. 4, i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling 

kan ske efter høring af overvågningsudvalget. 

Stk. 6. Afgørelser i overvågningsudvalget træffes efter bestemmelserne i udvalgets 

forretningsorden, jf. § 4. 

 

Kapitel 3 

Erhvervsstyrelsens opgaver i forbindelse med administrationen af Fonden for Retfærdig 

Omstilling 

§ 6. Erhvervsstyrelsen udsteder tilsagn eller afslag på baggrund af indstillingerne fra det 

indstillingsudvalg, der nedsættes i henhold til § 9 f, stk. 1, lov om administration af tilskud fra 



Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig 

Omstilling, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen følger indstillingsudvalgets indstillinger af projekter til tilsagn og 

afslag, medmindre indstillingerne ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, 

operationelle programmer, territoriale planer eller andre forskrifter. 

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan, uden forelæggelse for indstillingsudvalget, give afslag på 

ansøgninger, der ikke opfylder de formelle krav i en ansøgningsrunde, give afslag på 

ansøgninger, der modtages uden for de annoncerede ansøgningsrunder, samt give afslag på 

ansøgninger, der indsendes efter ansøgningsfristen i en annonceret ansøgningsrunde. 

§ 7. Erhvervsstyrelsen udarbejder et tilsagn til de ansøgere, der opnår tilskud, med angivelse 

af bl.a. tilskudsbeløbets størrelse, det godkendte projektbudget samt en række vilkår. 

Stk. 2. Et tilsagn er accepteret, når Erhvervsstyrelsen har modtaget tilsagnsmodtagers accept 

ved underskrift af tilsagnet af den tegningsberettigede personkreds eller af en dertil 

bemyndiget. Erhvervsstyrelsen kan kræve, at accepten sendes digitalt til styrelsen bl.a. via de 

it-systemer, som styrelsen stiller til rådighed. Accepten skal være modtaget inden for den i 

tilsagnet angivne frist. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at accepten modtages 

efter den i tilsagnet fastsatte frist. 

Stk. 3. Tilsagnsmodtager forpligter sig ved sin accept til at gennemføre projektet i henhold 

til den endelig godkendte ansøgning og tilsagnet samt de betingelser, der er knyttet til 

ansøgningen og tilsagnet, jf. dog stk. 5. 

Stk. 4. Støttemodtager er forpligtet til at overholde de gældende regler for tilskud. 

Tilsagnsmodtager skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis der påtænkes ændringer i de 

forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet, eller hvis de vilkår, hvorpå støtten er givet, i 

øvrigt ikke kan overholdes. 

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen tager stilling til anmodninger om væsentlige projektændringer. 

Erhvervsstyrelsen kan af egen drift forelægge anmodninger om væsentlige projektændringer 

for indstillingsudvalget. 

§ 8. Kommunikation omkring udmøntningen af midlerne varetages af Erhvervsstyrelsen. 

Stk. 2. Ansøgninger om tilskud indsendes til Erhvervsstyrelsen, der forbereder 

ansøgningerne til forelæggelse for indstillingsudvalget. 

§ 9. Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med kvittering for modtagelse af en ansøgning, 

informere ansøger om de gældende regler og vejledninger vedrørende støtteberettigelse, 

regnskab, revision og kontrol m.v. Af kvitteringsskrivelserne skal det endvidere fremgå, fra 

hvilket tidspunkt udgifterne i projektet kan medtages som støtteberettigede. 

§ 10. Erhvervsstyrelsen kan forlange, at al skriftlig kommunikation vedrørende tilskud 

under Fonden for Retfærdig Omstilling skal foregå digitalt. 

§ 11. Erhvervsstyrelsen kan fra tilsagnsmodtager eller projektoperatør indhente oplysninger 

til brug for evaluering med henblik på opfyldelse af forordningskrav m.v. Erhvervsstyrelsen og 

Europa-Kommissionen kan anvise, hvilke oplysninger der skal indhentes, og at disse 

oplysninger på anmodning skal videregives til Europa-Kommissionen. 

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen og Europa-Kommissionen kan forlange, at de i stk. 1 nævnte 

oplysninger overføres digitalt bl.a. via de it-systemer, som Erhvervsstyrelsen stiller til 

rådighed. 

 

Kapitel 4 



Kontrol og revision 

§ 12. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, 

Rigsrevisionen og Erhvervsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger dertil, kan på stedet 

kontrollere forvaltnings- og kontrolsystemer hos de offentlige eller private juridiske enheder, 

der i henhold til § 8, stk. 2, i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske 

Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling er 

bemyndiget til at varetage regnskabsfunktionen og forvaltningsmyndighedsopgaver eller til at 

fungere som forvaltningsmyndighed, og om de overholder de gældende regler. 

Stk. 2. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, 

Rigsrevisionen og Erhvervsministeriet eller den, ministeriet bemyndiger dertil, kan på stedet 

kontrollere Erhvervsstyrelsens forvaltnings- og kontrolsystemer, og om styrelsen overholder de 

gældende regler. 

Stk. 3. Ved kontrollen skal al relevant dokumentation, herunder rapporter, 

regnskabsmateriale og kontrolbilag, stilles til rådighed. 

§ 13. Erhvervsstyrelsen har som forvaltningsmyndighed bl.a. ansvaret for forvaltning og 

gennemførelse af programmet for Fonden for Retfærdig Omstilling i overensstemmelse med 

princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Tilsvarende gælder for de offentlige eller 

private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, i lov om administration af tilskud fra Den 

Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig 

Omstilling er bemyndiget til at varetage administrationsmyndighedsopgaver. 

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen og de i stk. 1 nævnte offentlige eller private juridiske enheder 

sikrer ved egenkontrol, at de procedurer, som disse har indført med henblik på kontrol af 

anvendelsen af EU-midler og Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af aktiviteter 

under Fonden for Retfærdig Omstilling, er tilstrækkelige til at sikre, at Fællesskabets og 

nationale bestemmelser overholdes, samt at myndighedens og institutionens kontrol med 

ansøgninger, indstillinger og tilsagn fungerer effektivt. 

§ 14. Erhvervsstyrelsen har som revisionsmyndighed bl.a. ansvaret for at efterprøve, at 

forvaltnings- og kontrolsystemerne for programmet for Fonden for Retfærdig Omstilling 

fungerer effektivt. 

Stk. 2. Revisionsmyndighedens forvaltningskontrol omfatter 

1) de enheder, der varetager regnskabsfunktionen og forvaltningsmyndighedsopgaver i 

Erhvervsstyrelsen, og 

2) de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, i lov om 

administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus 

og Fonden for Retfærdig Omstilling er bemyndiget til at varetage regnskabsfunktionen eller 

forvaltningsmyndighedsopgaver. 

 

Kapitel 5 

Klageadgang 

§ 15. Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes 

for anden administrativ myndighed. 

§ 16. I det omfang Erhvervsstyrelsen delegerer afgørelseskompetence vedrørende 

administration af tilskud fra Fonden for Retfærdig Omstilling til anden offentlig myndighed 

eller juridisk enhed, kan afgørelsen truffet af den delegerede offentlige myndighed eller 

juridiske enhed påklages til Erhvervsstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. 



Stk. 2. Klager efter stk. 1 skal indgives skriftligt inden fire uger efter, at afgørelsen er 

meddelt den pågældende. Klagefristen løber fra dagen efter, afgørelsen er kommet frem til 

adressaten, jf. stk. 3. Hvis klagefristen er en lørdag, søndag eller helligdag, udløber klagefristen 

den førstkommende hverdag. 

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at klagen skal indgives via e-mail eller anden 

digital løsning. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for 

adressaten for meddelelsen. 

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte vilkår for, hvortil klagen skal sendes. Der kan også 

fastsættes en vejledende sagsbehandlingstid. 

 

Kapitel 6 

Ikrafttræden 

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2022. 

 

 

Erhvervsstyrelsen, den xx. xx 2022 

Niels May Vibholt 

 

/ Pernille von Lillienskjold 
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