
Camilla Jøker Bach 

Fra: Danske Erhvervsskoler og wGymnasier < info@deg.dk> 
Sendt: 13.januar 2022 13:36 
Til: Camilla Jøker Bach 
Emne: DEG høringssvar vedr. om administration af tilskud fra Den Europæiske 

Regionalfond og Den Europæfske Socialfond Plus 
Vedhæftede fiJer: DEG høringssvar.pdf 

Du får sjældent mails fra info@deg.dk. få mere at yjde om, hvo,rfor delte er vigtigt, 

Hermed ved lægges Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers høringssvar. 

Venlig hilsen 

Camilla Kjær Mårtonsson I Overass1stent 

••,. i ERHVERVSSKOLER 
••, ~ 06 -GYMNASIER 

Ny Ve~tergade 17, 2. sal 
1471 København K 
Mobil 4136 1651 
ckm@deg.dk 
www.deg.dk 

Fra: Decentral Erhvervsfremme <de@erst.dk> 
Sendt: 16. december 202114:06 
TIi: Decentral Erhvervsfremme <de@erst.dk> 

Emne: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om admfnistratfon af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond 
og Den Europæiske Sodi!lfond Plus 

Til rette vedkommende 

I vedlagte brev finder du oplysn1nger om den offentlige høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
admin1stration af tHskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus. 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest: 
Torsdag, den 13. januar 2022 kl. 12.00 

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eUer på mail til: Camma Jøker 
Bach (cambac@erst.d k) 

Der henvisesløvrigt til Høringsportalen: https:ljhoeringsportalen.dk/Hearing/Details/6S902 

Der vedlægges kopi af høringsUsten tf! orientering. 

Med venlig hilsen 

ERHVERVSSTVRELSEN 
Oecentral Ertwel"YSlremme 

https:ljhoeringsportalen.dk/Hearing/Details/6S902
mailto:cambac@erst.d
mailto:de@erst.dk
mailto:de@erst.dk
www.deg.dk
mailto:ckm@deg.dk
mailto:info@deg.dk


.... ~ ERHVERVSSKOLER 
•• • i OG -GYMNASIER 

Erhvervsstyrelsen 
Vejlsøvej 29 
8600 Silkeborg 

Den 13. januar 2022 

Høringssvar vedr. udka5,t tit bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske 
Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plu$ 

Da11ske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) takker for muligheden for at afgive hørinsssvar. Danske 
E rhve rvsskoler og -Gymnasier har følsende bemærkn i nger til ovenstående høring. 

Indledningsvis finder DEG det positivt, at reg!onsrådene nu er fndskrevet ift. behandling af ansøgninger der 
ikke hører under Danmarks. Erhvervsfremmebestyrelse. Det styrker hele arbejdet på uddannelsesområdet, 
at de regionale arbejdsmarkedsråd nu osså bliver hørt. 

DEG opfordrer til, at det igangsatte arbejde med en afbureaukratisering af de administrative processer 
fortsættes og gerne intensiveres. 

Derudover henviser Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier- 6estyrelserne til de af arbeJdsmarkedets parter 

afgivne høringssvar til høringen. 

På vegne af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier 

Thomas K. Ankersen 

Chefkonsulent 



Camilla Jøker Bach 

Fra: Pia Mulvad Reksten <PIMR@kl.dk> 
Sendt: 13. januar 2022 11 :45 

TIi: Camilla Jøker Bach 
Cc: Rune Rathsach Andersen; Karoline AmaHe Steen 
Emne: KL's høringssvar ifm. høring om udkast til bekendtgørelse om administratlon af 

tilskud fra den Europæiske Regionalfond og den Europæfs.ke Socialfond Plus 
Vedh~ftede filer: KL's Høringssvar vedr. høring om udkast til bekendtgørelse om administration af 

tilskud fra Regionalfonden og Soc:ialfonden Plus.pdf 

Kære Camilla 

Hermed KL's høringssvar vedr. høring om udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra den Europæiske 
Regionalfond og den Europæiske Socialfond Plus. 

M11h Pia 

Med venUg hflsen 
Pia Mulvad Reksten 

Specialkonsulent 
Center for Klima og Erhveiv 

Wi:>i,lekarnp,;g.=ide l 0 D +45 33 70 38m T .,.45 3:i7f) :,:1370 

Postboks 33 70 E PI M R@kl.rH: W ~.l.llk 
2 ,no t(øb.mtiavnl<L 



l<L 
E rhvervsstyrersen 
Att.: Camilla Jøker Bach/cambac@erst.dk 

Høringssvar vedr. høring om udkast til bekendtgørelse om admi
nistration af ti,skud fra Den Europaiske Regionalfond og Den 
Europæiske Socialfond Plus 

KL takker for muligheden for at kommentere p~ udkast til bekendtgørelse 
om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den 
Europæiske Socfalfond Plus. 

Hørings svaret fremsendes med forbehold for politisk godkendel;se. 

KL har føtgende bemærkninger til høringsmaterialet 

Vigtigt at fastho1de et enstrenget og gennemsigtigt erhvervsfremme 
gystem. 

KL betragter det som helt afgørende, at man fastholder et enstrenget og 
gennemslgtigt erhvervsfremmesystem. KL mener, at Danmarks Erhvervs
fremmebestyrelse og Overvågningsudvalget, som hidtil, bør høres og ind
drages i beslutninger vedr. prioritering og udmøntnlng af midler under 
målet om investeringer i beskæftigelse og væk~t fra Regionalfonden OQ 
Socialfonden Plus, medmindre Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har 
givet Erhvervsstyrelsen bemyndigelse til at træffe administrative afgørel
ser. 

Kapitel 2. Sammensætning af og opgaver for overvågningsudvalg&t 
under målet om investeringer i beskæfligelse og vækst 

Kapitel 2, §5 vedr. overv~gnfngsudvalgøts opgav8r 
Det bør tilføjes under opgaver for Overvågningsudvalget, at udvalget kan 
bede sekretariatet udarbejde økonomisk overblik og effektvurdering af 
programindsatser mv. 

Kapitel 3. Danmarks Erlwervsfremmebestyrelses opgaver under må
let om investeringer i beskæftigelse og vækliit. 

Kapite( 3. §6, stk. 2. 
[følge udkastet til bekendtgørelse er midler tH byudvikling og midler om
fattet ar kapitel 4 (vedr. regionsrådenes indstillingsret 1ft. Socialfonden på 
uddannelsesområdet) undtaget fra stk. 1. Begge indsatsområder er vlg
tige dele ift. at sikre en effektiv og resultatgivende decentral erhvervs
fremmeindsats, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ansvar 
for. 

Da!o 11 januar M22 

sags ID SAC-2U22•0Cli 81$ 
Ook. 10 3170-443 

E-mail PIMR@kl dk 
D rakle 337D :J.a02 

Weidekamp~g~de 10 
Postboks 3370 
2300 K111benhavn S 

wvmkl.~k 
Side l ar2 
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l<L 
KL opfordrer til, at det bliver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der 
træffer beslutning om indstillinger fra et indstillingsudvalg for byudvikling, 
såfremt det nedsættes. 

Regionsrådene får - efter høring af de Regio11ale Arbejdsmarkedsråd -
indstillingsret til EU's sodalfondsmidler i den kommende programperiode 
2021-2027 til at styrke uddannelsesområdet. 

KL er uforstående overfor, at der alene lægges op til høring af de regio
nale arbejdsmarkedsråd, idet kommunerne har myndighedsopgaven for 
beskæftigelsesindsatsen og for den kommunale ungeindsats. Det bør 
derfor være el krav, at alle initiativer, der indstilles af regionsrådene, og 
som retter sig mod de unge, understøtter indsatsen i den kommu11ale un
geindsats og at der redegøres for hvordan, samt at Kommunekontaktrå
dene (KKR) er høringspart. 

Det skal sikres, at der ikke igangsættes overlappende indsatser mellem 
projekter indstillet af ,egionsrådene og Danmarks Erhvervsfremmebesty
relse. KL mener, at der bør være krav om, at både KKR og Danmarks Er
hvervsfremmebestyrelse er høringspart på alle il"ldstrninger fra regionsrå• 
dene. 

Med venlig hilsen 

Karoline Amalie Steen 
Kontorchef, KL's Center for Klima og Erhverv 

Oa!o: 11. p1nua, 2022 

Sags 10: SAG-24l22-DOOG6 
Dak. ID: ~11044$ 

E-m.ail: PIMR@kl.Jk 
Direic.te: 3370 3002 

Welel&kamp~gade 1 o 
Pos!bak$ .3l70 
2300 K~benham s 

W'IM.l<.J.d). 

Side 2 ~f l 
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Camilla Jøker Bach 

Fra: Michael Koch-Larsen <mkl@regioner.dk> 
Sendt: 13. januar 2022 08:42 
Til: Camilla Jøker Bach 
Emne: Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den 

Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus. 
Vedhæftede flter: Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den 

Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus.pdf 

Kære Camilla Jøker Bach 

Vedhæftet sendes Danske Regioners høringssvar til bekendtgørelse om administration aftilskud fra Den 
Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus. 

V43nllg htlsen 

M lchael Koch-Larsen 
Chefr~dg Iver, teamleder 

Center for Regional Udvikling, EU og Mlrjø (REM) 

Danske Regioner 
Dampfærgevej 22 
:uoo Københa\ln ø 

M 29 17 09 15 
E mld@reqioner,dl< 

Officiel post: regioner@regi90er.dk 
Felg os D~ llilltfil, facetlook O<l reg1oner.dk 

l 

https://reg1oner.dk
mailto:regioner@regi90er.dk


Erhvervsslyrelsen 
Att.: Camilla Jøker Bach {canm,ac@erst.dk 

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om administration af 
tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske 
Socialfond Plus 

Danske Regioner har fået Udkast til bekendtgørelse om administration af 
tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus i 
høring. 

Danske Regioner har i præhøring i december 2021 afgivet bemærkninger til den 
del af bekendtgørelsen, der vedrører regionsrådenes indstillingsret. Idet der 
ikke ses at være foretaget ændringer i den del af udkastet til bekendtgørelse, 
genfremsendes regionernes fælles høringssvar: 

- »oanske Regioner finder, at der bør være proportionalitet mellem de 
relativt begrænsede midler, som regionsrådene får indst111ingsret til, og 
omfanget af de administrative byrder, som de pålægges. Vi ser frem til 
en fortsat konstruktiv dialog med Erhvervsstyrelsen om, hvordan 
administrationen kan tilrettelægges på en så enkel måde som mulig, Det 
kunne eksempelvis ske i form af en understøttende vejtedning fra 
styrelsen. 

I forhold til de enkelte foreslåede paragraffer har Danske Regioner 
følgende kommentarer: 

Første§ X 

Vedr. den første paragraf X. stk. 3 om regionsrådenes vurdering af 
støttemodtageres fagligef økonomlske og organisatoriske kapacitet er 
det erfaringen, at jo mere specifikt tovtekster og regler er, jo nemmere 
bliver det at arbejde med l praksis:. Danske Regioner skal derfor opfordr1:1 
Ernvervsstyrelsen om nærmere at definere, hvad v1.mleringen af 

13-01-2022 

EMN-2019-00404 

1512808 

OANSltE ~E®i@NEfl 
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R~~10N~A@MG10Ne'.R.DK 
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støttemodtageres faglige, økonomiske og organisatoriske kapacitet 
indebærer? Er der fx krav om skriftlighed? Er det en intern vurdering i 
regionen, eller skal den indgå i kommunikattonen mellem regionen og 
Erhvervsstyrelsen i forbindelse med regionsrådets indstitlinger, f.eks. 
via en tjekliste eller lignende 7 

Vedr. den første paragraf X. stk. 4 om at regionerne endvidere 1 
forbindelse med deres indstiH1ng til Erhvervsstyrelsen skal fremsende 
dokumentation for, at RAR er blevet hørt, ønsker Danske Regioner at 
henlede opmærksomheden på lovens (Lll} bemærkninger vedr. 
regionsrådene høring af RAR. Her fremgår det, at de respektive 
regionsråd og RAR skal aftale, hvilken form for politisk og/eller 
strategisk og administrativ koordination og samarbejde der er brug for, 
og at det eksempelvis kan omfatte skriftlige høringer i forbindelse med 
udformningen af regionsrådets regionale udvikUngsstrategi og 
handleplaner på uddannelsesområdet. Der kan også aftales 
regelmæssige koordinat,onsmøder på henholdsvis politisk og 
adminlstrativt niveau. Der skal aftales en skriftlig proces for, hvordan 
RAR høres om den konkrete reglonale udmøntning af 
socialfondsmid1erne. Det kan eksempelvis ske gennem inddragelse af 
RAR. i forberedelsen af de ansøgningsrunder, som regionen typisk vil 
anvende ved udmøntningen af socialfondsmldler eller på anden vis, 
således at den nødvendige koordinering kan ske på et hensigtsmæssigt 
grundlag. 

Det fremsendte udkast til bestemmelse kan muligvis forstås således1 at 
der skulle være krav om RAR's godkendes af hver enkelt indstiUing, 
hvilket ville svække den forudsatte fleksibilitet til, a1 RAR og regionen 
kan .aftale den mest hens!gtsmæsslge tHrettelæggelse af processen. 
Dette forudsætter Danske Regioner ikke er hensigten med udkastet til 
bestemmelse. 

Tredje§ X 

Danske Regioner finder, at formuleringen "Erhvervsstyrelsen anviser 
nærmere på baggrund af blandt andet Europa-Kommissionens 
bestemmelser, hvilke oplysninger om de enkelte projektansøgninger 
regionsrådene som minimum skal fremskaffe, for at der foreligger et 
tilstrækkeBgt beslutningsgrundlag" med fordel kan præciseres og 
afgrænses og dermed lette regionernes og ansøgernes arbejde. 

Femte §X 

"Reglonsrådene er forpllgt:et trl på anmodning fra Erhvervsstyrelsen at 
udarbejde og indsende materiate, der er nødvendigt for, at styrets-en 
kan varetage administrationen af programmerne, herunder 



formandskabet og sekretariatsfunktionen for overvågningsudva!get". 
Også her kan en nærmere prædsering og afgræn~;ning af~ hvilket 
materiale der konkret er tale om, være en fordel for et godt cg 
nødvendigt samarbejde. 

Danske Regioner ser frem til det videre samarbejde om en effektiv og 
enkel tilrettelæggelse af arbeldet med at udmønte regionsrådenes 
indstU I ings ret." 

Øvrige bemærkninger 

§10; stk. 3 

Som følge af1 at regionerne er udpeget som bemyndigede organer1 efterspørger 
regionerne et udkast tit samarbejdsaftate med Erhvervsstvrelsent således at det 
sikres, at eventuelle yderligere krav t,l regionerne er opfyldt forud for første 
ansøgnings runde. 

Med henblik på at få indskrevet proportionalitet mellem de administrative krav 
og det regionale støttebeløbs størrelse1 foreslås §10, stk. 3 ændret til: 

- Nærmere bestem melser om proportioneUe krav til regionsrådenes 
administrative strukturer kan fremgå af skriftlig samarbejdsaftale 
mellem regionsrådene og Erhvervsstyretsen. 

§11 

Ugeledes er der behov for at få afklaret, hvornår den omtalte anvisning om 
projektoplysninger samt am,øgningsskemaet vil foreligget således at de er på 
plads forud for første ansøgningsrundet tentativt i starten af 2. kvartal 2022. 

§12 

Der er behov for en nærmere afklaring af og aftale om, hvUken rolle regionerne 
forventes at spille i arbejdet omkring informations- og PR-aktiviteter, idet der 
hen ledes opmærksomhed på, at regionerne ikke har særskilte midler til 
administration af Socialfonden Plus. 

Venlig hilsen 

Lotte Holte n 

Centerchef 



Camilla Jøker Bach 

Fra: Tina Solem <tso@fsr.dk> 
Sendt: 12.januar 2022 10:47 
Til: Camilla Jøker Bach 
Cc: Thomas Krath Jørgensen 
Emne: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om administration af til.skud fra Den 

Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond PJus 
Vedhæftede filer: H421-21_Udk tiI bek om administrati o n af tilskud fra Den Europæiske Reg iona I fond 

mv_120122.pdf 

Du får sjældent mails fra tso@fsr.dk. Få rne:re at vide om, hvorfQLJlette ;eLvigtigt. 

Att.: Speci:alkonsulent Camma Jøker Bach 

Vj sender hermed FSR - danske revisorer.s høringssvar. 

Med venlig hilsan 

Tina Solem 
Cenl;l;!rkoordlncitor 

D +45 3369 1064 
E tso@fsr.dk 

FSR - dallljke revisorer 
Kronprinsessegade 8 
1306 Køben hc111n K 
T +45 3393 9191 

www.kr.dk 

www.kr.dk
mailto:tso@fsr.dk
mailto:tso@fsr.dk


DANSKE 
REVISORER 

Erhvervsstyrelsen 

VejJsøveJ 29 
8600 Silkeborg 

Att.: Specialkonsulent Camilla Jøker Bach 

Pr. e-mail: cambac@erst.dk 

Høring vedrørende udkast tll bekendtgørelse om administration af tilskud 
fra Den Europæiske Reglonaffond og Den Europæiske Socialfond Plus 

Tak for muligheden tor at kommentere udkastet. 

Vi har blot en enkelt kommentar vedrørende§ 29, stk. 3, hvor vi foreslår. at følgende 
{markeringen med fedJ tilføjes: 

Stk. 3. Erhvervsstyre/sen sikrer far de rvæmatJonale samt IMerregionafe pro8fammer, 

og cie i§ 23, stk. 1 eller 4, nævnte danske regionale efler k'ommunale myndigheder sik• 
rer for de grænseoverskridende programmer, at de tilsynsførende instrueres om de reg, 

ler, der gælder for tilsynet under det enke/re program. Den Wsynsføren de kontrollerer I 
overensstemmelse med lnternaOonale revisionsstan da rder og standarderrn! for offent

lig revision (god offentlig revlslonssklk). ar udgifterne er lovlige og korrekte, og Iover
ensstemmelse med Fællesskabets og nationale regler. Den tilsynsførendes arbejde er 
herunder omfattet afErhvervsstyrelsens gældende bestemmelser om regnskab og revf
sfon. 

Herudover her vi ingen bemærknfnger. 

Med venlig hi,sen 

Thomas Krath Jørgensen 

fagchef, statsaut. revisor 

12. januar 2022 

fSR - d<!nsl<e ,""1sorar 
Krof1J;fin'8,..,.~d• B 
Oll - 1306 Kollenll~•n K 

Tæfoo +.4!S 3333 Sl19'l 
l'!ll!Clf:11'.... 
..,.,,..Js,,d~ 

C\IR, S5 00 72 lB 
0a"51t.!l l'lal1II 
Reg,9541 
Kooto nr. 2600102295 
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Camilla Jøker Bach 

Fra: Line Brendstn;p <lbr@tekniq.db 

Sendt: 5. januar 2022 13:54 
Til: Camilla Jøker Bacn 
Cc: Alexander Severinsen Ulrich 

Emne: Høring vedrørende udkast til bekendtgøreI~om admfnistration af tilskud fra Den 

Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus 
Vedhæftede filer: 2021_162 Høringssvar.pdf 

Du får sjældent mail~ fra lbr@tekniq.dk. Få mere at yjde,om, tnlOrior dt"tte er vigtkit 

Se venligst vedhæftede høringssvar. 

Med venlig hilsen 
Line Brendstrup, Sekretær 

TEKNIQ. ARBEJDSGIVERNE 

1111 -
lbr@tekniq.dk Iwww.teknlq.dk 
Telefon: +45 4343 6000 I Direkte: +45 77424248 
Paul Bergsøes ve; 6 I 2600 Glostrup I Bllledskærervej 17 I 5230 Odense M 

TEl;'.NIQ Arbejdsgiverne - Industri & Installation repræsenterer 4.100 virksomheder inden for el, ws 
og metcll med i ailt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætnlng på omkring 60 mia. kr. 

www.teknlq.dk
mailto:lbr@tekniq.dk
mailto:lbr@tekniq.dk


TEKNICl ARB,EJDSGIUERNE 

E rhve rvsstyreI.sen 
VejlsøveJ 29 
8600 Sllkeborg 

Sendt pr. mail til cambac@erst.dk 

Høring af bekendtgørelse om adminlstratfon af tilskud fra Den Euro• 
pæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus 

TEKNIQArbejdsgiverne har deh 16. december fået ovenstående udkast trl be
kendtgørelse l høring. TEKNIO. Arbejdsgiverne takker for mulrgheden for at kom
mentere på udkastet og har følgende bemærkninger. 

I relation til sammensætningen af og opgaver for overvågnfng.sudvalget ønsker 
TEKNIQArbejd~giverne at kvittere for den mullghed, som Erhvervsstyrelsen gav 
udvalget 1 forb1ndelse med kommentering på anbefalingerne fra de reglona!e 
vækstråd. 

I den sammenhæng vil TEKNIQ Arbejdsgiverne gerne opfordre til, at overvågnings
udvalget inddrages hyppigere og tidligere I de mere strategiske overvejelser og 
processer omkring udmøntningen af henholdsvis Decentrale Erhvervsfremmemid
ler samt EU1s Strukturfondsmidler. Udvalget repræsenterer et bredt udsnit af inte
ressenter, hvilket giver anledning tll gode alsfdige perspektiver på, hvordan er
hvervsudvik I ingen bedst understøttes. 

J relation til overvågningsudvalgets mulighed for at fremsætte hensttllinger tll Er
hvervsstyrelsen som nævht i §5 stk. 4. foreslår TEl<NtQ ArbeJdsgtverne; at Er
hvervsstyrelsen .?lktlvt bruger overvågningsudvatget til at komm~ rned perspekti
ver for, hvordan virksomhedernes administrative byrder lettes, 

Skulle ovenstående give anlednfngtll spørgsmål står vi naturligv1s. til dlsposltlori. 

o. Rasmussen 

irektør 

Paul Bergs.øes Vej 6 
2600 Glostrup 

Billedskærervej 17 
5230 Odense M 

Telefon 4343 6000 
tekniq@teknlq.dk 
www.tekniQ.dk 

Mobil: 60159 8891 
E-mail: sroi!@tel(nlq.dk 

Dato: 5. januar 2022 

Side 1/1 

TEKNIO..A.rtej(jsgiveme - loou~tn & lrrn:al~~oon repræsM~rer 4.lOO virksornlletfer in,:Jen for ~l. ws (lg metal 
me<I i ..,11 S~.000 me(jartJejdere og en s11mlet Ol'l'osætl'lll'lt'l på amkring 50 mia. kr, 
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