
 

 

    

  

      
        

         
       

           
        

         
      

 
           

         
       
         

         
        

  
 

           
         

        
         

  
 

        
          

       
           

          
         

       
       

 
 

            
         

       
         

             
      

 
         

          
          

           
       

 
          

      
       

 
   

Til: joserv@erst.dk & janlod@erst.dk 

Fra: rth@ida.dk 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse 
med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den 
Europæiske Socialfond Plus Fonden for Retfærdig Omstilling 

Tak for muligheden for at komme med høringssvar til udkast til 
bekendtgørelse, som fastsætter de nærmere regler for udbetaling 
af tilskud fra diverse EU-fonde, introducerer enkelte forenklinger i 
forhold til eksisterende regelgrundlag m.m. 

Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen under §1, at det er 
Ehvervsstyrelsen, som fastsætter regler om krav til projekter, budgetter, 
regnskaber, rapporter, støtteberettigelse, revision, kontrol, evaluering og 
effektmåling m.v. for projekter, der modtager EU-tilskud. Og samtidig 
kan Erhvervsstyrelsen beslutte, at reglerne i denne bekendtgørelse helt 
eller delvist finder anvendelse på øvrige tilskudsordninger under 
Erhvervsstyrelsen. 

Erhvervsstyrelsen har på den baggrund et stort ansvar for, at midlerne 
udmøntes mest gnidningsfrit, at udfordringer med unødige regler og 
bureaukrati undgås og økonomiske barrierer for videninstitutioner at 
indgå i EU-projekter m.m. bliver imødekommet i det nye 
tilskudsparadigme. 

Sidst nævnte problemstilling fremgik fx ved midtvejsevalueringen af 
regionalfonden 2014-2020. Der fremgik det, at: ”på tværs af de 
gennemførte evalueringer kan vi konstatere, at projektoperatørerne 
har store udfordringer med at engagere universiteter og i høj grad 
GTSinstitutter i samarbejderne. I praksis er det vanskeligt at få 
vidensinstitutionerne til at allokere de ønskede antal timer i 
projekterne. Det skyldes blandt andet, at vidensinstitutionerne 
grundlæggende finder de økonomiske rammer for samarbejdet 
uattraktive”. 

Det er på den baggrund mere end vanskeligt for offentlige og private 
aktører, der sidder inde med vigtig og specialiseret innovationskapacitet 
(specialistkompetencer og teknologiske faciliteter til forskning og 
innovation), at indgå som partnere i projekter under programmerne. 
Det er særdeles problematisk, da flere af fx de regionale fyrtårne bør og 
skal have vidensinstitutioner tæt tilknyttet indsatsen. 

Det ser ikke ud til, at Erhvervsstyrelsen imødekommer denne 
problemstilling under § 13 i udkast til bekendtgørelsen, da der 
maksimalt kan medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal 
timer, som anvendes på projektet. Eller der kan alternativt anvendes en 
standardsats i stedet for faktisk løn. 

Det anbefales, at der fastsættes særskilte regler for deltagelse og 
finansiering af vidensinstitutioner (herunder universiteter og GTS-
institutter) i strukturfondene. Tilskuddene fra Den Europæiske 

Notat 
13. januar 2022 

mailto:rth@ida.dk
mailto:janlod@erst.dk
mailto:joserv@erst.dk


 

     

 

          
        

   
 

        
           

        
        

          
       

         
      

         

 

   

 

 
  

 

 

Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus skal ganske enkelt i 
højre grad fremadrettet tage hensyn til de rammebetingelser 
vidensinstitutionerne er underlagt. 

Denne bekendtgørelse bør således ikke trække udviklingen henimod 
store forskelle på mulighederne for at søge om tilskud mellem aktører 
fra henholdsvis erhvervsfremme- og innovationssystemet. Det vil være 
stik imod hensigten med erhvervsfremmereformen fra 2018. Denne 
bekendtgørelse bør tværtimod give anledning til at bygge bro mellem 
erhvervsfremme- og innovationssystemet. Alt andet vil vanskeliggøre 
regeringens vision om at sikre et sammenhængende erhvervs- og 
innovationsfremmesystem til at understøtte virksomhedernes udvikling 
– fx inden for digitalisering og grøn omstilling. 

Med venlig hilsen 

Rene Højmark 

Chefkonsulent 
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Enhed: 

Direktionssekretariatet 

Sagsbehandler: 

FrederikHyllested 

Sagsnr.: 

2022 - 391 

Dato: 

13. januar 2022 

Høringssvar vedrørende udkast til 
bekendtgørelse om støtteberettigelse, 
regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse 
med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske 
Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus 
Fonden for Retfærdig Omstilling 

Specielle bemærkninger (bemærkninger til de enkelte bestemmelser) 

Kapitel 2, § 4: Det bemærkes, at støttesatsen på 90 % for Socialfonden Plus ikke er 

angivet. Socialstyrelsen vurderer umiddelbart, at denne bør f remgå af 

bekendtgørelsesudkastets § 4. 

Kapitel 4, § 18, stk. 6: Tilsagnsmodtager skal oplyse CPR-nummer på medarbejdere, 

hvis lønudgift indgår i afrapporteringen, samt CPR-nummer på deltagere på projekter 

under fondene. 

Bemærkning: Det bemærkes, at kravet om, at tilskudsmodtager oplyser CPR-nummer 

på deltagere, ikke bør være et krav for tilsagnsmodtagere under Socialfonden Plus, 

idet deltagere i disse projekter ikke leverer medf inansiering. Socialstyrelsen foreslår, 

at der tilføjes en undtagelse om, at kravet i særlige tilfælde kan f raviges. 

Kapitel 7, § 30, stk. 2: Tilskud udbetales, medmindre andet fremgår af tilsagnet, når 

tilsagnsgiver har godkendt perioderegnskaber og afrapporteringer eller det endelige 

projektregnskab og slutrapport samt revisors erklæringer, og har konstateret, at 

tilsagnsvilkårene er opfyldt. Tilsagnsgiver kan beslutte at udbetale tidligere end fastsat 

i tilsagnet. 

Bemærkning: 

Under FEAD programperiode 2014-2020 var forudbetaling af tilskudsmidler en 

likviditetsmæssig forudsætning for projektgennemførelsen hos de mindre 

organisationer. Hvis tilskud under Socialfonden Plus (ESF+) i stedet bagudbetales på 

baggrund af afholdte, godkendte udgifter for den del af ESF+, der vedrører de socialt 

dårligst stillede, er der en risiko for, at man dermed de facto vil afskære de mindre 

organisationer f ra at ansøge. 

Socialstyrelsen anbefaler derfor, at Erhvervsstyrelsen for denne programdel sikrer 

forudbetaling af tilskudsmidler. 



 

 

    
    

  

    

    

     

 

 

     

       

      

     

      

  

 

       

      

  

   

     

 

 

   

 

 

   

    

      

    

   

 

 

   

  

  

  

 

 

   

  

    

 

 

 

 

   

  

 

HØRINGSSVAR 

Erhvervsstyrelsen 

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg 

Att: Josva Ervill 

joserv@erst.dk 

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, 
regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling 
af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske So-
cialfond, Plus Fonden for Retfærdig Omstilling 

Dansk Metal takker for muligheden for at indgive bemærkninger til Er-

hvervsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af ny bekendtgørelse 

til støtteberettigelse, regnskab og kontrol mv. i forbindelse med udbe-

taling af tilskud fra EU's fonde. 

Dansk Metal arbejder på at sikre, at erhvervsfremmesystemet og inno-

vationssystemet samtænkes og forenkles generelt for at skabe størst 

mulig vækst, arbejdspladser og merværdi for samfundet. Derfor var 

Dansk Metal optaget af Forenklingsudvalgets anbefalinger og vi har si-

den erhvervsfremmereformen i 2018 arbejdet for at sikre forenkling og 

mindre administration i erhvervsfremmesystemet. 

Det er derfor bekymrende, at vi i nærværende udkast til bekendtgø-

relse kan læse, at Erhvervsstyrelsen planlægger at indføre en række 

nye administrative byrder på tilsagnsmodtagere, såvel som en kom-

mende ensartet timetakst ikke tager hensyn til de mange forskellige 

typer projekter og aktører, der søger støtte under Erhvervsfremmebe-

styrelsens programmer. 

Dansk Metal har følgende bekymringer i forhold til udkast til ny be-

kendtgørelse: 

- Ændringer i forhold til at tilsagnsmodtagere skal oplyse person-

følsomme oplysninger i form af CPR-nummer på medarbejdere 

og deltagere i projektet. Ændringen i §18, stk. 6 medfører mere 

administration af midlerne og vanskeliggør samarbejde med 

projektansatte, der ofte er vidensarbejdere, der agerer på tværs 

Formandssekretariatet 

Emil Drevsfeldt Nielsen 

Erhvervspolitisk chef 

Telefon +45 2229 3521 

emni@danskmetal.dk 

danskmetal.dk 

13. januar 2022 

https://danskmetal.dk
mailto:emni@danskmetal.dk
mailto:joserv@erst.dk


 

 

    

     

     

 

    

        

      

     

  

   

    

    

    

   

    

   

     

   

 
      

    

    

    

     

    

    

     

   

     

  

 
      

     

     

 

      

  

 

af organisationer og som ofte har en løsere tilknytning til pro-

jekter end fastansatte. 

- Tilsagnsgivere kan pålægge tilsagnsmodtagere at anvende en 

forudpeget revisor jf. §23, stk. 2. For at undgå dobbelt revision 

og unødig administration er det afgørende, at det samlede re-

gelsæt for støtteberettigelse udfærdiges således, at projektdel-

tagere kan anvende deres eksisterende almindelige revisions-

procedurer. Disse anerkendes allerede overfor andre nationale 

og internationale bevillingsorganer, så som Horizon Europe. Så-

fremt en projektpartner skal anvende en centralt udpeget revi-

sor, vil der de facto være tale om monopoldannelse på denne 

type revisionsopgaver. Det vil både være fordyrende og admi-

nistrativt tungt, da personfølsomme oplysninger og interne do-

kumenter vil skulle overlades til for projektdeltageren en frem-

med tredje part. Det burde være tilstrækkeligt at anvende egen 

revisor jf. øvrig dansk og EU-anerkendt praksis. 

- Den nye bekendtgørelse synes ikke at leve op til målsætningen 

om at sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem uden 

overlap mellem aktører. Konkret tager denne bekendtgørelse 

ikke hensyn til de rammebetingelser, vidensinstitutionerne er 

underlagt, såsom GTS-institutterne og andre vidensaktører. Ud-

kastet vanskeliggør at offentlige og private aktører, der besidder 

vigtig og specialiseret innovationskapacitet (specialistkompe-

tencer og teknologiske faciliteter til forskning og innovation), 

kan indgå som partnere i programmerne. Dette er blandt andet 

en hindring for GTS’ernes fremtidige medvirken i de kommende 

regionale erhvervsfyrtårne. 

Det er samtidigt uheldigt, at reglerne for afregning favoriserer 

medarbejdere, der er fuldtidsansat på diverse projekter, da dette 

vil betyde etableringen af nye sekretariater og ansættelse af nye 

vidensmedarbejdere parallelt med de kompetencer, der alle-

rede i dag findes i bl.a. GTS-systemet og på landets universite-

ter. 

Side 2 af 3 



 

 

    

       

      

     

    

   

          

       

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er Dansk Metal holdning, at det er vigtigt, at kommende støttebe-

rettigelsesregler tager hensyn til det faktum, at det er markant mere 

omkostningsfult at drive videns- og innovationsarbejde end andre ty-

per erhvervsfremme og socialpolitiske indsatser. Denne meromkost-

ning bør kunne håndteres i nye timetakster og støtteberettigelsesreg-

ler, hvilket vanskeliggør ideen om ”one size fits all” og en konkret time-

takst på 365 kr. Som udgangspunkt bør vidensarbejde honoreres efter 

de gældende nationale regler fx i Innovationsfonden. 

Dansk Metal står naturligvis til rådighed for yderligere dialog om oven-

stående og takker for det i øvrigt gode samarbejde på området. 

Med venlig hilsen 

Emil Drevsfeldt Nielsen 

Erhvervspolitisk chef 

Formandssekretariatet 
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Erhvervsstyrelsen 

Att.: Josva Ervill 

Joserv@erst.dk 

KL´s høringssvar ifm. høring om udkast til bekendtgørelse om 

støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. ifm. udbeta-

ling af tilskud fra Den europæiske Regionalfond, Den Europæi-

ske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 

Hermed KL´s bemærkninger til høring om udkast til bekendtgørelse om 

støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. ifm. udbetaling af til-

skud fra Den europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus 

og Fonden for Retfærdig Omstilling. 

KL´s høringssvar fremsendes med forbehold for politisk godkendelse. 

KL mener, at det er helt afgørende, at regler i forbindelse med støttebe-

rettigelse, regnskab, revision og kontrol så vidt muligt gør det nemmere 

og mindre administrativt tungt at tilgå midler. Dette skal ses ikke mindst i 

lyset af, at det kan blive sværere at tilgå midlerne fra Socialfonden og 

Regionalfonden, fordi støtteprocenten reduceres fra 50 pct. til 40 pct. , 

hvilket indebærer større krav til medfinansiering fra kommuner og andre 

projektdeltagere. Derfor hilser KL reelle forenklinger velkommen, men har 

ift. noget af regelsættet svært ved at se, hvori de administrative lettelser 

består, og er bekymret for, at det de facto vil blive mere administrativt 

tungt at deltage i programmerne. 

Vigtigt med grundlag for at vurdere regler og deres effekt ift. at sikre 

mere enkel og smidig afgang 

Overvågningsudvalget bør få adgang til viden og analyser om konse-

kvenser af regler således, at man kan vurdere deres effekter ift. admini-

stration og hvorvidt rammerne skaber en mere smidig og enkel adgang til 

midler mv. 

Regler skal sikre smidig administration og adgang til midler 

Regler bør som udgangspunkt ikke medfører ekstra administration. I den 

sammenhæng ser KL en risiko for, at der er ekstra administrative byrder 

forbundet med følgende dele af udkastet til bekendtgørelsen 

§ 18 Stk. 6. ”Tilsagnsmodtager skal oplyse CPR-nummer på medarbej-

dere, hvis lønudgift indgår i afrapporteringen, samt CPR-nummer på del-

tagere på projekter under fondene.” 
Medarbejdere kan identificeres gennem navn og medarbejdernummer, så 

udlevering af personfølsomme oplysninger undgås. 

Dato: 12. januar 2022 

Sags ID: SAG-2022-00066 

Dok. ID: 3172404 

E-mail: PIMR@kl.dk 

Direkte: 3370 3802 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

www.kl.dk 
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§ 23. Stk. 2. Tilsagnsgiver kan pålægge et projekt at anvende en af 

tilsagnsgiver udpeget revisor. 

Dette kan medføre dobbelt revision og unødigt bureaukrati. Projektdelta-

gerne må kunne anvende deres eksisterende procedurer for revision af 

timeregnskaber etc. Deltagernes egen revisor kan stå for attestation af 

projekt- og timeregnskaber. 

Vigtigt at fastholde vidensaktører som partnere i indsatser 

Reglerne skal gøre det muligt for vigtige aktører som videninstitutioner at 

indgå som partnere i indsatserne. Flere vidensaktører som f.eks. GTS 

foreningen og universiteter har i forskellige sammenhænge gjort opmærk-

somme på, at det er svært at indgå som partnere i programmerne. KL 

mener, der er afgørende, at man i erhvervsfremmesystemet skaber gode 

rammer for samarbejde mellem erhvervs- og innovationsfremmeaktører 

ved bl.a. at gøre det attraktivt at deltage i fælles projekter i program-

merne. 

§ 1. Stk. 4. ”Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at reglerne i denne bekendt-

gørelse helt eller delvist finder anvendelse på øvrige tilskudsordninger 

under Erhvervsstyrelsen”. 

Det er vigtigt, at regelsættet for støtteberettigelse, regnskab, revision og 

kontrol etc., ikke bredes ud til andre områder uden at man vurderer, hvor-

vidt, det er hensigtsmæssigt og tilpasset de specifikke opgaver og indsat-

ser. 

Med venlig hilsen 

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

Dato: 12. januar 2022 

Sags ID: SAG-2022-00066 

Dok. ID: 3172404 

E-mail: PIMR@kl.dk 

Direkte: 3370 3802 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

www.kl.dk 
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12. januar 2022 

Gregersensvej 1 

2630 Taastrup 

Tlf. +45 4516 2626 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, 
www.gts-net.dk 

regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af 

tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond 

Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 

Hermed fremsendes GTS-foreningens kommentarer til udkastet til bekendtgørelse 

om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med 

udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond 

Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 

Kortfristet og ugennemsigtig proces 

Vi finder den kortfristede afholdelse af høringen for bekendtgørelsen, og 

sammenfaldet med høringen om de detaljerede regler for den kommende 

programperiode særdeles uheldig. Kommentarer til de omfattende regler – som vi 

endnu ikke har nået at gennemgå fuldt ud – risikerer at være givet af forhold, som 

fastlægges allerede i bekendtgørelsen. Det giver en uhensigtsmæssig og 

ugennemsigtig proces. I den forbindelse kunne dialogmøde om 

støtteberettigelsesregler fastsat til den 19. januar med fordel være afholdt inden 

høringsfristen på bekendtgørelsen. Vi tillader os derfor at antage, at nærværende 

bekendtgørelse vil blive justeret i lyset af de ændringer, som høringen af selve 

støtteberettigelsesreglerne medfører. 

Overbureaukratisering 

Generelt er det vores vurdering, at Erhvervsstyrelsen med det fremlagte udkast til 

bekendtgørelse (og tilhørende regelsæt) forpasser en unik chance for at forenkle og 

styrke systemet omkring strukturfondene. Der er her en mulighed for at tage et 

opgør med den betydelige overbureaukratisering og underfinansiering, som 

præger programmerne i dag. 

I GTS-foreningen vurderer vi, at de få ændringer, der udtrykker forsøg på forenkling 

i bekendtgørelsen, langt fra vil være tilstrækkelige til at mærkes som reelle 

lempelser for projektdeltagerne. I visse tilfælde er det endda vores vurdering, at 

ændringerne vil føre til en yderligere bureaukratisering af midlerne. Det gælder i 

særlig grad for det nyindførte krav i § 18 Stk. 6 om, at tilsagnsmodtager skal oplyse 

personfølsomme oplysninger i form af CPR-nummer på medarbejdere og på 

deltagerne i projektet. 

Sammenhængende erhvervsfremmesystem 

I GTS-foreningen er vi alvorligt bekymrede for, at de opstillede rammer for 

støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. vil modarbejde den mission, 

som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har om at sikre en sammenhængende 

erhvervsfremmeindsats uden overlap mellem aktører. Denne bekendtgørelse tager 

ikke hensyn til de rammebetingelser vidensinstitutionerne er underlagt, som GTS-

foreningen og andre vidensaktører af flere omgange har gjort opmærksom på. Det 

http://www.gts-net.dk/


          

     

        

        

      

   

           

      

    

        

      

    

     

        

 

       

 

      

 

 

        

        

        

         

       

  

    

      

         

      

       

       

    

 

    

         

         

 

   

 

   

   

   

 

bliver svært, hvis ikke umuligt for offentlige og private aktører, der besidder vigtig 

og specialiseret innovationskapacitet (specialistkompetencer og teknologiske 

faciliteter til forskning og innovation), at indgå som partnere i programmerne.1 

Derfor bliver der med denne bekendtgørelse skubbet yderligere til en udvikling 

mod mere overlap og uklar rolledeling mellem aktører i erhvervsfremme og 

innovationssystemet. Stik imod hensigten med erhvervsfremmereformen. 

Ligeledes bliver regeringens ønske om at sikre et sammenhængende erhvervs- og 

innovationsfremmesystem til at understøtte virksomhedernes digitalisering og 

grønne omstilling ikke indfriet. 

Vi vil opfordre til, at der allerede i bekendtgørelsen sikres hjemmel til, at der i de 

specifikke regler for deltagelse kan fastsættes særskilte regler for deltagelse og 

finansiering af vidensinstitutioner (herunder universiteter og GTS-institutter) i 

strukturfondene. Efter vores vurdering er der i forordningen hjemmel hertil. Vi vil 

vende tilbage til dette punkt i vores kommende høringssvar til det specifikke 

regelsæt. 

Givet den ramme, der nu er lagt, har vi følgende specifikke bemærkninger til 

bekendtgørelsen: 

§ 1. Stk. 4. bør fjernes ”Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at reglerne i denne 

bekendtgørelse helt eller delvist finder anvendelse på øvrige tilskudsordninger under 

Erhvervsstyrelsen” 

GTS-foreningen vil på det kraftigste advare mod at bruge det rigide og 

bureaukratiske rammesæt, der følger af de nye regler og denne bekendtgørelse, 

helt eller delvist på øvrige tilskudsordninger under Erhvervsstyrelsen jf. § 1. Stk. 4. 

Det er afgørende, at der bruges de rigtige midler med de rette vilkår til at 

medfinansiere de rigtige opgaver og indsatser. Der findes ikke en ”one-size-fits-all” 

løsning. 

§ 3. Projekter skal skabe en merværdi. Ved merværdi forstås, at støttede aktiviteter skal 

være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. 

Det tidligere krav om additionalitet bliver dermed afskaffet i § 3. Det er dog uklart, 

hvad de praktiske konsekvenser vil være i forhold til at udskifte additionalitets-

kravet med kravet om merværdi. Vi ser frem til styrelsens uddybning heraf. 

§ 18 Stk. 6. bør fjernes ”Tilsagnsmodtager skal oplyse CPR-nummer på medarbejdere, 

hvis lønudgift indgår i afrapporteringen, samt CPR-nummer på deltagere på projekter 

under fondene.” 

GTS-foreningen anerkender behovet for at have en unik identifikation på 

medarbejdere og deltagere i projektet, men det bør tilstræbes i videst muligt 

omfang at undgå krav om udlevering af meget personfølsomme oplysninger, som i 

1 Midtvejsevaluering af regionalfonden 2014-2020 sammenfatter, at en række analyser har vist, at virksomhedernes 

produktivitet og vækst øges markant, når de indgår i samarbejdsrelationer med videninstitutioner. Men evalueringen 

konkluderer, at de økonomiske rammer for samarbejdet i regionalfondsprojekterne udgør en reel hindring for 

vidensinstitutionernes deltagelse, idet de langt fra dækker aktørernes faktiske/reelle omkostninger. Det gør det meget 

vanskeligt for vidensinstitutioner at allokere ressourcer til innovationssamarbejdet. 

Kilde: Midtvejsevaluering af den danske Regionalfond 2014-2020, februar 2019, Erhvervsstyrelsen 



      

      

 

    

 

        

        

     

      

        

      

       

      

    

 

    

     

 

       

 

 

  

  

  

kombination med GDPR giver ekstra arbejdsgange. Medarbejdere kan unikt og 

legitimt identificeres gennem navn og medarbejdernummer, så udlevering af 

personfølsomme oplysninger undgås. 

§ 23. Stk. 2. Tilsagnsgiver kan pålægge et projekt at anvende en af tilsagnsgiver udpeget 

revisor. 

For at undgå dobbelt revision og unødigt bureaukrati er det væsentligt, at det 

samlede regelsæt (bekendtgørelse og regler for deltagelse) udfærdiges således, at 

projektdeltagerne kan anvende deres eksisterende almindelige revisions-

procedurer. Disse anerkendes overfor andre nationale og internationale bevillinger 

(Horizon Europe etc.). Det vil være fordyrende og administrativt tungt, hvis en 

central projektrevisor skal sætte sig ind i alle projektdeltagernes arbejdsgange og 

procedurer, ligesom både personfølsom og interne dokumenter vil skulle forlade 

projektdeltagerne for at blive gennemgået af en for projektdeltagernes fremmed 

instans. Egen revisor kan påtegne projektregnskaberne mere effektivt overfor 

projektet. 

Vi vil opfordre til, at Erhvervsstyrelsen sikrer, at bestemmelserne kan rumme en 

sådan tidssvarende gensidig anerkendelse af revision. 

Hvis der er behov for uddybning af ovenstående synspunkter, står vi naturligvis til 

rådighed. 

Med venlig hilsen 

Ragnar Heldt Nielsen 

Direktør, GTS-foreningen 



    

    

 

  

 

 

  

    

 

 

 

   

     

    

 

 

     

     

 

      

    

    

     

     

      

  

   

 

  

     

  

  

 

   

   

     

  

     

    

    

    

  

 

      

  

  

  

Dato 12. januar 2022 

Side 1 af 2 

Erhvervsstyrelsen, 

Josva Ervill (joserv@erst.dk) 

Janus Lund Lodahl (janlod@erst.dk) 

Høringssvar vedrørende ”Udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, 

revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske 

Regionalfond, Den Europæiske Socialfond plus og Fonden for Retfærdig Omstilling”. 

Hermed fremsendes høringssvar på bekendtgørelsen fra Landbrug & Fødevarer. 

L&F kvitterer for involveringen af interessenter i forbindelse med udkastene til bekendtgørelse og 

retningslinjer. I den forbindelse burde dialogmøde fastsat til den 22. januar være afholdt inden 

høringsfristen på bekendtgørelsen. 

De fleste virksomheder oplever strukturfondene som administrativt tunge at give sig i kast med. Det 

gælder både små og store virksomheder. Af høringsbrevet fremgår, at der introduceres enkelte 

forenklinger i forhold til eksisterende regelgrundlag. De få ændringer, der udtrykker forsøg på 

forenkling i bekendtgørelsen, vil langt fra være tilstrækkelig til at mærkes som reelle lempelser for 

projektdeltagerne, ikke mindst de enkeltvirksomheder som ikke er øvede brugere af ordningerne. I 

visse tilfælde er det endda vores vurdering, at ændringerne vil føre til en yderligere 

bureaukratisering af midlerne. Det gælder fx for det nye krav i § 18 stk. 6 om, at tilsagnsmodtager 

skal oplyse CPR-nummer på medarbejdere og på deltagerne i projektet. Bekendtgørelsen er er på 

mange punkter mere stram og arbejdskrævende end andre tilsvarende støtteordninger. To årlige 

afrapporteringer og perioderegnskab er virkelig meget. Endvidere er der fx arbejdsbeskrivelser for 

medarbejdere og eksterne, som skal holdes opdaterede. 

Med det fremlagte udkast til bekendtgørelse (og tilhørende regelsæt) forpasser Erhvervestyrelsen 

en aktuel mulighed for at forenkle og styrke systemet omkring strukturfondene. Der er her en 

mulighed for at tage et opgør med den overbureaukratisering og underfinansiering, som præger 

programmerne i dag. 

For L&F er det afgørende, at rammerne for støtteberettigelse m.v. fremmer en sammenhængende 

erhvervsfremmeindsats herunder involvering af offentlige og private videninstitutioner. 

Bekendtgørelsen bør tage hensyn til de rammebetingelser som videninstitutionerne er underlagt. 

Der bør allerede i bekendtgørelsen sikres hjemmel til, at der i de specifikke regler for deltagelse kan 

fastsættes særskilte regler for deltagelse og finansiering af offentlige og private videninstitutioner. 

Det vil fortsat være svært for de videnaktører som besidder vigtig og specialiserede kompetencer 

og faciliteter til forskning, innovation og afprøvning at indgå direkte som partnere i programmerne. 

Man risikerer hermed en udvikling mod mere overlap og uklar rollefordeling mellem aktørerne i 

erhvervsfremmesystemet, hvilket er mod hensigten i erhvervsfremmereformen. 

Det fremgår af § 1, stk. 4, at Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at reglerne i bekendtgørelsen helt eller 

delvist finder anvendelse på øvrige tilskudsordninger under Erhvervsstyrelsen. L&F finder, at denne 

bestemmelse bør udgå. Det er bekymrende, hvis de meget snævre regler udvides til at finde 

anvendelse på øvrige former for støtte, der ikke udgør EU-strukturfondsstøtte. 

mailto:joserv@erst.dk
mailto:janlod@erst.dk


    

 

  

 

      

 

 

  

      

     

 

         

     

     

     

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

   

    

  

Side 2 af 2 

I forbindelse med indberetninger fra deltagerne til afrapportering, revision m.v. er det vigtigt at 

kravene løbende integreres med de digitale systemer som udvikles og implementeres fx 

Automatisk Erhvervsrapportering og E-faktura. 

§ 2 om at støttemodtageren skal have ”den fornødne faglige, økonomiske og organisatoriske 

kapacitet til at gennemføre projektet” er væsentlig. Det kunne udbygges med et krav om at 

støttemodtageren har den fornødne kapacitet og soliditet til at drage en bredere læring af projektet. 

Endelig vil L&F foreslå, at der foretages et nabotjek af, hvordan de lande – som vi normalt 

sammenligner os med – regulerer strukturfondsstøttede projekter i deres nationale regulering. De 

danske støtteberettigelsesregler bør ikke gå videre end disse, da det kan stille danske 

virksomheder ringere i den internationale konkurrence. 

Med venlig hilsen 

Morten Andersen Linnet 

Chefkonsulent 

Erhvervspolitik og forskning 

M +45 2724 5969 

E MAL@lf.dk 

mailto:MAL@lf.dk


Josva Ervill 

Fra: Laila Østergren <loe.fa@cbs.dk> 
Sendt: 13. januar 2022 13:53 
Til: Josva Ervill 
Emne: SV: Fra CBS: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, 

regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den 
Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for 
Retfærdig Omstilling 

Vedhæftede filer: Regnskabsbekendtgørelse_.pdf 

Du får sjældent mails fra loe.fa@cbs.dk. Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt. 

 

  
   

 
          

             
         

 
 

   
 

               
                

                      
       

                   
              

                
                

                  
             

                 
             

               
                 

                
  

 
                

              
                 

               
             

 
                      

 
   
  

 
 

      
            

 
   

      
  

 
 

    
 

 
 
 

                 

Kære Josva Ervill 

CBS har modtaget jeres udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i 
forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond og har ikke som 
sådan væsentlige indsigelser mod den. Men vi har nogle bemærkninger, som vi håber, I vil se positivt på. Og hvor I er 
velkomne til at vende tilbage til undertegnede: 

 Vi anerkender, at der er sket en del administrative lettelser ift. de tidligere programperioder. Der er i dette 
udkast lagt op til en vis forskudsudbetaling. Det er et fremskridt og minimerer tilskudsmodtagers 
mellemfinansiering, der for SMV’er kan være en større udfordring end for os som universitet. Der er 
endvidere sket en kæmpe lettelse ift. timeregnskaber, ved at vi kan lave kontrakter. Men alligevel bemærker 
vi, at der er omtrent de samme vilkår og betingelser som i de tidligere perioder for Social- og 
Regionalfondsprogrammerne. Det vil være nytænkende og en væsentlig administrativ lettelse for alle, at 
Social- og Regionalfonden i større grad ændrer sine krav til afrapporteringer mv., så de svarer til bl.a. 
Horizon Europe. Blandt andet vil en midtvejsrapportering og en slutrapportering være en væsentlig 
administrativ lettelse for alle, modsat de nuværende krav om halvårlige afrapporteringer (se punkt 2)). En 
pre-payment på 80% (eller en forskudsudbetaling på 80%) vil også være en væsentlig lettelse, i stedet for 
tilskudsmodtager skal mellemfinansiere og derudover vente i ganske lang tid, før vi får en periodes udgifter 
dækket. 

 Der fastsættes igen krav om halvårlig afrapportering fra støttemodtagere. Derimod beskriver kap. 6, §30 at 
udbetaling af tilskud sker, når tilsagnsgiver har godkendt regnskaber og afrapporteringer. I det seneste 
Socialfondsprojekt, hvor CBS var partner, oplevede vi at vente mellem 7 og 10 måneder efter afslutning af 
afrapporteringsperioden på godkendelse og udbetaling. Dvs. der stilles krav til os som modtagere, men der 
er ikke fastsat en rimelig periode for tilbagemelding og betaling for tilsagnsgiver. 

I er som sagt velkomne til at vende tilbage. Og jeg håber, I vil tage disse bemærkninger med i jeres videre arbejde. 

Med venlig hilsen 
Laila Østergren 

Chefkonsulent 
ØKONOMI OG ANALYSE / FINANCIAL ANALYSIS 
Økonomisupporten / Budget / Regnskab / Forretningsudvikling / Information Management / Løn 

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 
Howitzvej 11-13, stuen og 1. sal 
2000 Frederiksberg 
Denmark 

Tel.: +45 3815 5921 
loe.fa@cbs.dk 
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Fra: Kirsten Lange <kl.fa@cbs.dk> 
Sendt: 3. januar 2022 14:45 
Til: Betina Gjesing <bg.fa@cbs.dk>; Laila Østergren <loe.fa@cbs.dk> 
Emne: VS: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i 
forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden 
for Retfærdig Omstilling 

Kære begge, 

Vi har modtaget denne høringsmail, hvor det af høringsbrevet fremgår: 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i 
forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus 
og Fonden for Retfærdig Omstilling i høring. 

Anledningen er implementering af ny lovgivning på området, hvorfor administrationen af tilskud fra Den 
Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus skal tilpasses den nye programperiode 2021-
2027. 

Høringsbrevet angiver: ”I udkastet til bekendtgørelse fastsættes der nærmere regler for udbetaling af tilskud 
fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 
Bekendtgørelsen viderefører gældende ret med de tilpasninger, som de nye forordninger og lovændringen 
nødvendiggør samt introducere enkelte forenklinger i forhold til eksisterende regelgrundlag. 

Jeg forventer ikke, at vi har indsigelser/høringssvar, men hvis I har tid, må I meget gerne se bekendtgørelsen 
igennem og kommentere til mig, hvis relevant. 

Svar-frist til mig, mandag d. 10. januar kl. 12.00. 

Vh Kirsten 

Fra: Jonas Langeland Pedersen <jp@dkuni.dk> 
Sendt: 20. december 2021 10:07 
Til: 
Emne: VS: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i 
forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden 
for Retfærdig Omstilling 

Den 20. december 2021 
J. nr. 21/1040055 
JLP 

Til universiteterne 

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i 
forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og 
Fonden for Retfærdig Omstilling 
Danske Universiteter har den 16. december modtaget nedenstående høring fra Erhvervsstyrelsen. Eventuelle 
bemærkninger bedes sendt direkte til Erhvervsstyrelsen som angivet nedenfor. 

Mvh. 

Jonas Langeland Pedersen 
Konsulent, Ph.d. 
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Fiolstræde 44, 1. th. 
DK 1171 København K 
Mobil +45 93510681 
www.dkuni.dk 

Fra: Decentral Erhvervsfremme <de@erst.dk> 
Sendt: 16. december 2021 14:08 
Til: Decentral Erhvervsfremme <de@erst.dk> 
Emne: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i 
forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden 
for Retfærdig Omstilling 

Til rette vedkommende 

I vedlagte brev finder du oplysninger om den offentlige høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den 
Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 

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 eller på mail til: Josva Ervill 
(joserv@erst.dk) 

Der henvises i øvrigt til Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65903 

Der vedlægges kopi af høringslisten til orientering. 

Med venlig hilsen 

ERHVERVSSTYRELSEN 
Decentral Erhvervsfremme 

Vejlsøvej 29 
8600 Silkeborg 
Telefon: +45 35291700 
www.regionalt.dk 
www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk 
Følg Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på LinkedIn 

ERHVERVSMINISTERIET 
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Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag for 
databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk. 

Tilmeld dig nyhedsbrev om regional erhvervsudvikling 
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13 januar 2022 

MQF 

DI-2022-01909 

Erhvervsstyrelsen 
Decentral Erhvervsfremme 
Vejlsøvej 29 
8600 Silkeborg 

Att.: Josva Ervill (joserv@erst.dk) 

DI's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse mv. 

Erhvervsstyrelsen har den 16. december 2021 sendt udkast til bekendtgørelse om 

støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. i forbindelse med udbetaling af 

tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for 

Retfærdig Omstilling i offentlig høring med frist for bemærkninger den 13. januar 2022. 

DI hilser høring velkommen og deler Erhvervsstyrelsens ambition om, at forenkle det 

administrative setup for EU-støttede projekter, herunder gøre det lettere at være operatør, 

mere simpelt for virksomheder og økonomisk partnere og strømline kontrollen og 

sagsbehandlingen. DI finder det dog uhensigtsmæssigt, at der sideløbende med denne 

høring er sendt de bagvedliggende detaljerede støtteberettigelsesregler i en separat 

høring, hvor sidstnævnte imidlertid først har en høringsfrist den 24. januar 2022. 

Erhvervsstyrelsen bedes bekræfte, at nærværende bekendtgørelse vil blive justeret i lyset 

af de ændringer, som høringen af selve støtteberettigelsesreglerne medfører. 

Indledningsvist bemærkes, at EU-støttede projekter danner et væsentligt 

indholdsmæssigt grundlag for store dele af den nationale erhvervsfremmestrategi. Derfor 

er det vores hovedfokus, at strukturfondsprogrammerne gør det muligt for 

erhvervsfremmestrategien og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse at prioritere de til 

enhver tid relevante indsatser, der kan understøtte vækst og udvikling i danske SMV’er. 

Det er afgørende for DI, at der ikke sker en dansk overimplementering af reglerne for EU-

støttede projekter. DI finder, at der skal foretages et nabotjek af, hvordan andre EU-

medlemslande regulerer strukturfondsstøttede projekter i deres nationale lovgivning. De 

danske støtteberettigelsesregler må ikke gå videre end disse, da dette kan stille danske 

virksomheder ringere i den internationale konkurrence. 

DI finder, at det generelle danske krav om, at økonomiske partnere skal have dansk CVR-

/P-nr. bør revurderes, idet dette krav hindrer, at man inkluderer aktører udenfor 

Danmarks grænser i partnerkredsen. Hermed afskærer man en potentiel kilde til skabelse 

af merværdi i projekterne. 

DI appellerer derfor samlet til, at man fra dansk side udnytter mulighederne og 

fleksibiliteten indenfor rammerne af EU’s regelsæt fremfor det modsatte. 

*SAG* 

mailto:joserv@erst.dk


 

   

 

     

 

 

        

       

         

         

  

 

      

 

       

      

 

         

      

    

      

     

      

      

 

 

        

             

     

        

           

       

 

 

     

 

       

      

        

       

 

 

        

     

     

 

        

     

Nedenfor følger specifikke bemærkninger til høringsudkastet: 

Ad. kapitel 1 – indledende bestemmelser 

Det fremgår af § 1, stk. 4, at Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at reglerne i bekendtgørelsen 

helt elle delvist finder anvendelse på øvrige tilskudsordninger under Erhvervsstyrelsen. 

Selv om det kan synes positivt med en harmoniseret administration af reglerne, så finder 

DI, at denne bestemmelse bør udgå. Det er bekymrende, hvis de meget snævre regler 

udvides til at finde anvendelse på øvrige former for støtte, der ikke udgør EU-

strukturfondsstøtte, og således falder udenfor strukturfondsreglerne. 

Ad. kapitel 2 – generelle krav til projekter og støttemodtager 

Det fremgår af §2, stk. 1, at støttemodtager skal have den fornødne faglige, økonomiske og 

organisatoriske kapacitet til at gennemføre projektet. Formuleringen i forhold til 

støttemodtagers forudsætninger er ændret fra at have de fornødne tekniske kompetencer 

til de fornødne faglige kompetencer. Det er uklart af bekendtgørelsen, hvem der har 

ansvaret for og forudsætningerne for at foretage en vurdering af støttemodtagerens faglige 

kompetencer. I udkastet til støtteberettigelsesreglerne anføres dog i kapitel 16.1, at denne 

vurdering vil blive foretaget af projektrevisor i forbindelse med den forhåndsgodkendelse. 

DI finder det uhensigtsmæssigt, at projektrevisor skal vurdere tilsagnsmodtagerens 

faglige kompetencer. Ligeledes finder vi det bekymrende, hvis sekretariatet kan lægge de 

faglige kompetencer til grund for et afslag, som ikke prøves i Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse. 

I §3, stk. 1 fremgår, at projekter skal skabe en merværdi. Ved merværdi forstås, at støttede 

aktiviteter skal være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden 

støtten. Det skal bemærkes, at der har været udfordringer med fortolkningen af 

additionalitetsprincippet i årevis. Tidligere kunne man nøjes med at angive at en eventuel 

støtte ville medføre, at noget, der alligevel ville ske, blot ville ske hurtigere. Det er uklart, 

hvad de praktiske konsekvenser vil være i forhold til at udskifte additionalitetskravet med 

kravet om merværdi. 

Ad. kapitel 3 – støtteberettigede udgifter 

I § 15 indføres krav om, at støttemodtagere forud for hvert indkøb skal foretage og 

dokumentere markedsafsøgning. Det skal bemærkes, at der i forhold til 

støtteberettigelsesreglerne – der er i separat høring - lægges op til lempede 

dokumentationskrav for så vidt angår private økonomiske partneres indkøb under 50.000 

kr. 

Der lægges i §15, stk. 5 op til, at manglende overholdelse af reglerne for markedsafsøgning 

og interessesammenfald kan medføre skønsmæssige korrektion af støttegrundlaget. 

Styrelsen bedes venligst oplyse den EU-retlige hjemmel til denne korrektionsadgang. 

I §18, stk. 6 lægges der op til, at tilsagnsmodtager skal oplyse CPR-nummer på 

medarbejdere, hvis lønudgift indgår i afrapporteringen, samt CPR-nummer på deltagere 



 

       

 

 

     

 

       

       

       

         

  

 

    

 

        

 

 

       

  

 

 

 

 

 

  

 

 

på projekter under fondene. Hvordan hænger dette sammen håndtering af fortrolige 

personoplysninger i henhold til GDPR-reglerne? 

Ad. kapitel 8 – bilagsopbevaring, kontrol og tilsyn med projekter 

I henhold til § 34 kan repræsentanter fra EU-Kommissionen med deltagelse af 

repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger dertil, foretage 

kontrol af projekterne på stedet. DI skal gøre opmærksom på Lov om kontrol angående 

statsstøtte (LOV nr. 408 af 31/05/2000), hvor der af hensyn til virksomhedernes 

retssikkerhed er krav om forudgående indhentelse af retskendelse. 

Ad. kapitel 9 – ikrafttræden 

Det fremgår af § 36, stk.1, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2021. Der menes 

formentlig 1. februar 2022. 

Såfremt dette høringssvar giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, står DI 

naturligvis til rådighed. 

Med venlig hilsen 

Morten Qvist Fog 

Fagleder, Udbudsret & Statsstøtte 



 

 

   

  

    

 

    

 

 

 

     

  

  

  

 

  

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

        

 

 

    

            

       

 

      

          

    

      

     

        

         

      

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Erhvervsstyrelsen 

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg 

Att.: Fuldmægtig Josva Ervill 

Pr. e-mail: joserv@erst.dk 

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regn-

skab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra 

Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fon-

den for Retfærdig Omstilling 

Tak for muligheden for at kommentere ovennævnte udkast. FSR – danske revisorer har 

følgende kommentarer: 

a) Det fremgår, at projektregnskabet skal ”revideres”. Her skal styrelsen være op-

mærksom på, at ordet, for en godkendt revisor, definerer, at der er tale om en revi-

sorerklæring med høj grad af sikkerhed, som er den mest omfattende erklærings-

type. 

b) § 24 indeholder nedenstående formulering: 

a. Nr. 1 indeholder et usædvanligt krav om, at revisor skal afgive en erklæring 

om forsvarligheden i forretningsgange og systemer. Det bør præciseres, hvil-

ken erklæringstype der ønskes. Alt andet lige vil der være væsentlige omkost-

ninger forbundet med at udarbejde en sådan erklæring. Det bør overvejes, 

hvorvidt det er nødvendigt, at en godkendt revisor afgiver en sådan erklæring. 

Stk. 3 beskriver netop, hvad en godkendt revisor normalt vil udføre som led i 

revisionen af et projektregnskab, hvilket sædvanligvis bliver anset for at være 

tilstrækkeligt. 

b. Nr. 2 bør tilføjes, at det alene skal ydes, hvis støttemodtager efterspørger 

dette. 

c. Der savnes en tilføjelse af et ”dog” her ved den gule markering: 

13. januar 2022 

FSR – danske revisorer 

Kronprinsessegade 8 

DK - 1306 København K 

Telefon +45 3393 9191 

fsr@fsr.dk 

www.fsr.dk 

CVR. 55 09 72 16 

Danske Bank 

Reg. 9541 

Konto nr. 2500102295 

mailto:joserv@erst.dk
www.fsr.dk
mailto:fsr@fsr.dk


 

 

 

 

 

   

        

       

     

     

   

         

      

   

            

 

 

   

 

       

 

  

 

 

  

   

 

 

d. ”Kontrol” omtales blandt andet i § 27 og § 35, men samtidig med ”revision”. 
Er der forskel på kontrol og revision, bør dette præciseres. 

e. Det vil være en stor hjælp, hvis styrelsen udarbejder lovlig erklæringsskabe-

lon samt en protokolskabelon, som revisorerne kan tage udgangspunkt i. Der-

ved skal den enkelte revisor ikke selv udarbejde sin egen skabelon, og mod-

tager er i højere grad sikker på, at revisor udfører arbejdet og rapporteringen 

som ønsket. Der opnås også en ensartet rapportering, som vil være mere ef-

fektiv at administrere. 

f. Det fremgår, at BEK træder i kraft den 1. februar 2021 – er der tale om en 

fejldatering? 

Herudover har vi ingen kommentarer. 

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til vores ovennævnte kommentarer. 

Med venlig hilsen 

Thomas Krath Jørgensen 

fagchef, statsaut. revisor 

Side 2 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

    
        

    
   

 

       
      

      
       

        
    

 

       

     

       

      

      

 

 

 

  

 

Erhvervsstyrelsen 
Att.: Josva Ervill joserv@erst.dk 

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, 
regnskab, revision og kontrol m.v. 

Danske Regioner har fået udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, 
regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra 
Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for 
Retfærdig Omstilling i høring. 

Af §2 fremgår det, at støttemodtager skal have den fornødne faglige, økonomi-
ske og organisatoriske kapacitet til at gennemføre projektet. I forhold til de 20 
procent af Socialfondsmidlerne, som regionerne har indstillingsret til, beder 
Danske Regioner om at få uddybet, om den nævnte vurdering skal foretages 
ved indsendelse af ansøgninger til regionerne, og i givet fald hvilke målbare kri-
terier, regionerne skal administrere efter? 

I forhold til § 15, stk. 1: ”Støttemodtager skal forud for hvert indkøb foretage 

og dokumentere markedsafsøgning”, vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte 

en minimumsgrænse eller nærmere præcisering af, hvornår det er nødvendigt 

at foretage en sådan markedsafsøgning, så ikke alle små dispositioner kommer 

til at medføre et stort administrativt arbejde for støttemodtagerne. 

Venlig hilsen 

Lotte Holten 

Centerchef 

13-01-2022 

EMN-2019-00404 

1512368 

DANSKE REGIONER 

DAMPFÆRGEVEJ 22 

2100 KØBENHAVN Ø 

+45 35 29 81 00 

REGIONER@REGIONER.DK 

REGIONER.DK 

mailto:joserv@erst.dk
https://REGIONER.DK
mailto:REGIONER@REGIONER.DK


DATO

3.2.2012

REF.

mmjo

 

   

 

 

 

 

     

 

 
  

  

   

 

 

    

  

     

 

 

 

  

 

 

  

  

 

   

     

      

     

      

    

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

   

  

    

   

 

 

 

  

   

   

   

     

  

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erhvervsstyrelsen 

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg 

Att.: Josva Ervill og Janus Lund Lodahl 

HØRINGSSVAR 
- vedr. udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og 

kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske 

Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig 

Omstilling. 

Erhvervshus Fyn og Business Region Fyn takker for muligheden for at bringe 

høringssvar til udkastet til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, 

revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den 

Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for 

Retfærdig Omstilling, og har koordineret et fælles høringssvar hertil: 

1. Bekendtgørelsens § 4, stk. 1 

I bekendtgørelsens § 4, stk. 1 fastlægges følgende: 

”For projekter under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst kan EU 

tilskuddet i et projekt i en mere udviklet region ikke overstige 40 pct. af de 

afholdte og betalte støtteberettigede udgifter, jf. § 10.” 

Erhvervshus Fyn og Business Region Fyn vil have svært ved at konstruere 

attraktive tilbud, der hænger sammen for virksomheder, med støttesatser under 50 

pct. Dette de relativt krævende administrationsbyrder i øvrigt taget i betragtning, 

når der er tale om tilskud til eksempelvis innovationssamarbejder, vækstplaner og 

kompetenceudvikling, da virksomhederne skal dække overhead, og da offentlige 

aktører sjældent kan medfinansiere projekterne. Vi har derfor et stort ønske om, 

at procentsatsen i nærværende bestemmelse sættes op med hensyntagen til de 

virksomheder, der skal deltage i projekterne. 

2. Bekendtgørelsens § 17, stk. 5 

I bekendtgørelsens § 17, stk. 5 fastlægges følgende: 

”Afvigelser på en godkendt budgetteret udgiftspost på mindre end 20 pct., dog 

maksimalt 400.000 kr., af den pågældende udgiftspost, kræver ikke 

forhåndsgodkendelse, når afvigelsen ikke fører til, at projektets samlede 

godkendte budgetramme ændres.” 

Erhvervshus Fyn og Business Region Fyn finder behov for en præcisering af, at 

10 pct. tolerancen mellem budgetposter fortsat er gældende. Vi vil skulle bede om 

mange budgetændringer, hvis vi skal lave om hver gang, vi overstiger kr. 400.000 

i tolerance. Især i store projekter bliver det en stor administrativ byrde, herunder 

særligt for Erhvervsstyrelsen, at skulle forholde sig til de mange budgetændringer, 

som den nuværende formulering formentlig vil medføre. 

Erhvervshus Fyn & 

Business Region Fyn 

CVR-nr. 40084509 & 

CVR-nr. 34206228 

Munkebjergvænget 1 

5230 Odense M 

www.ehfyn.dk 

Dato: 13. januar 2022 

Ref.: MAHEN 
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Skulle det fremsendte medføre behov for uddybning, står vi naturligvis til rådighed for en nærmere 

drøftelse heraf. 

På vegne af Erhvervshus Fyn og Business Region Fyn, 

Christian Lundegaard Madsen 

Økonomidirektør hos Erhvervshus Fyn og Business Region Fyn 
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	-
	-
	-

	Dansk Metal har flgende bekymringer i forhold til udkast til ny bekendtgrelse: 
	-
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	af organisationer og som ofte har en lsere tilknytning til projekter end fastansatte. 
	af organisationer og som ofte har en lsere tilknytning til projekter end fastansatte. 
	-

	-Tilsagnsgivere kan pålægge tilsagnsmodtagere at anvende en forudpeget revisor jf. §23, stk. 2. For at undgå dobbelt revision og undig administration er det afgrende, at det samlede regelsæt for sttteberettigelse udfærdiges således, at projektdeltagere kan anvende deres eksisterende almindelige revisionsprocedurer. Disse anerkendes allerede overfor andre nationale og internationale bevillingsorganer, så som Horizon Europe. Såfremt en projektpartner skal anvende en centralt udpeget revisor, vil der de facto 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-Den nye bekendtgrelse synes ikke at leve op til målsætningen om at sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem uden overlap mellem aktrer. Konkret tager denne bekendtgrelse ikke hensyn til de rammebetingelser, vidensinstitutionerne er underlagt, såsom GTS-institutterne og andre vidensaktrer. Udkastet vanskeliggr at offentlige og private aktrer, der besidder vigtig og specialiseret innovationskapacitet (specialistkompetencer og teknologiske faciliteter til forskning og innovation), kan indgå som partnere i
	-
	-

	Det er samtidigt uheldigt, at reglerne for afregning favoriserer medarbejdere, der er fuldtidsansat på diverse projekter, da dette vil betyde etableringen af nye sekretariater og ansættelse af nye vidensmedarbejdere parallelt med de kompetencer, der allerede i dag findes i bl.a. GTS-systemet og på landets universiteter. 
	-
	-
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	Det er Dansk Metal holdning, at det er vigtigt, at kommende sttteberettigelsesregler tager hensyn til det faktum, at det er markant mere omkostningsfult at drive videns-og innovationsarbejde end andre typer erhvervsfremme og socialpolitiske indsatser. Denne meromkostning br kunne håndteres i nye timetakster og stteberettigelsesregler, hvilket vanskeliggr ideen om ”one size fits all” og en konkret timetakst på 365 kr. Som udgangspunkt br vidensarbejde honoreres efter de gældende nationale regler fx i Innovat
	Det er Dansk Metal holdning, at det er vigtigt, at kommende sttteberettigelsesregler tager hensyn til det faktum, at det er markant mere omkostningsfult at drive videns-og innovationsarbejde end andre typer erhvervsfremme og socialpolitiske indsatser. Denne meromkostning br kunne håndteres i nye timetakster og stteberettigelsesregler, hvilket vanskeliggr ideen om ”one size fits all” og en konkret timetakst på 365 kr. Som udgangspunkt br vidensarbejde honoreres efter de gældende nationale regler fx i Innovat
	-
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	Dansk Metal står naturligvis til rådighed for yderligere dialog om ovenstående og takker for det i vrigt gode samarbejde på området. 
	-

	Med venlig hilsen 
	Emil Drevsfeldt Nielsen 
	Erhvervspolitisk chef Formandssekretariatet 
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	KL´s hringssvar ifm. hring om udkast til bekendtgrelse om stteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. ifm. udbetaling af tilskud fra Den europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 
	-
	-

	Hermed KL´s bemærkninger til hring om udkast til bekendtgrelse om sttteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. ifm. udbetaling af tilskud fra Den europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 
	-

	KL´s hringssvar fremsendes med forbehold for politisk godkendelse. 
	KL mener, at det er helt afgrende, at regler i forbindelse med sttteberettigelse, regnskab, revision og kontrol så vidt muligt gr det nemmere og mindre administrativt tungt at tilgå midler. Dette skal ses ikke mindst i lyset af, at det kan blive sværere at tilgå midlerne fra Socialfonden og Regionalfonden, fordi sttteprocenten reduceres fra 50 pct. til 40 pct., hvilket indebærer strre krav til medfinansiering fra kommuner og andre projektdeltagere. Derfor hilser KL reelle forenklinger velkommen, men har ift
	-

	Vigtigt med grundlag for at vurdere regler og deres effekt ift. at sikre mere enkel og smidig afgang 
	Overvågningsudvalget br få adgang til viden og analyser om konsekvenser af regler således, at man kan vurdere deres effekter ift. administration og hvorvidt rammerne skaber en mere smidig og enkel adgang til midler mv. 
	-
	-

	Regler skal sikre smidig administration og adgang til midler 
	Regler skal sikre smidig administration og adgang til midler 
	Regler br som udgangspunkt ikke medfrer ekstra administration. I den sammenhæng ser KL en risiko for, at der er ekstra administrative byrder forbundet med flgende dele af udkastet til bekendtgrelsen 
	§ 18 Stk. 6. ”Tilsagnsmodtager skal oplyse CPR-nummer på medarbejdere, hvis lnudgift indgår i afrapporteringen, samt CPR-nummer på del
	-
	-

	tagere på projekter under fondene.” 
	Medarbejdere kan identificeres gennem navn og medarbejdernummer, så udlevering af personflsomme oplysninger undgås. 
	Dato: 12. januar 2022 
	Sags ID: SAG-2022-00066 Dok. ID: 3172404 
	E-mail: Direkte: 3370 3802 
	PIMR@kl.dk 
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	Figure
	§ 23. Stk. 2. Tilsagnsgiver kan pålægge et projekt at anvende en af tilsagnsgiver udpeget revisor. 
	Dette kan medfre dobbelt revision og undigt bureaukrati. Projektdeltagerne må kunne anvende deres eksisterende procedurer for revision af timeregnskaber etc. Deltagernes egen revisor kan stå for attestation af projekt-og timeregnskaber. 
	-


	Vigtigt at fastholde vidensaktrer som partnere i indsatser 
	Vigtigt at fastholde vidensaktrer som partnere i indsatser 
	Reglerne skal ge det muligt for vigtige aktrer som videninstitutioner at indgå som partnere i indsatserne. Flere vidensaktrer som f.eks. GTS foreningen og universiteter har i forskellige sammenhænge gjort opmærksomme på, at det er svært at indgå som partnere i programmerne. KL mener, der er afgrende, at man i erhvervsfremmesystemet skaber gode rammer for samarbejde mellem erhvervs-og innovationsfremmeaktrer ved bl.a. at gre det attraktivt at deltage i fælles projekter i programmerne. 
	-
	-

	§ 1. Stk. 4. ”Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at reglerne i denne bekendtgrelse helt eller delvist finder anvendelse på vrige tilskudsordninger 
	-

	under Erhvervsstyrelsen”. 
	Det er vigtigt, at regelsættet for sttteberettigelse, regnskab, revision og kontrol etc., ikke bredes ud til andre områder uden at man vurderer, hvorvidt, det er hensigtsmæssigt og tilpasset de specifikke opgaver og indsatser. 
	-
	-

	Med venlig hilsen 
	Karoline Amalie Steen, Kontorchef, KL´s Center for Klima og Erhverv. 
	Dato: 12. januar 2022 
	Sags ID: SAG-2022-00066 Dok. ID: 3172404 
	E-mail: Direkte: 3370 3802 
	PIMR@kl.dk 
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	12. januar 2022 
	Gregersensvej 1 2630 Taastrup Tlf. +45 4516 2626 


	Hringssvar til udkast til bekendtgrelse om sttteberettigelse, 
	Hringssvar til udkast til bekendtgrelse om sttteberettigelse, 
	Hringssvar til udkast til bekendtgrelse om sttteberettigelse, 

	www.gts-net.dk 
	www.gts-net.dk 
	www.gts-net.dk 



	regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 
	regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 
	regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 
	Hermed fremsendes GTS-foreningens kommentarer til udkastet til bekendtgelse om stteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 
	Kortfristet og ugennemsigtig proces 
	Vi finder den kortfristede afholdelse af hingen for bekendtgelsen, og sammenfaldet med hingen om de detaljerede regler for den kommende programperiode særdeles uheldig. Kommentarer til de omfattende regler – som vi endnu ikke har nået at gennemgå fuldt ud – risikerer at være givet af forhold, som fastlægges allerede i bekendtgelsen. Det giver en uhensigtsmæssig og ugennemsigtig proces. I den forbindelse kunne dialogmde om stteberettigelsesregler fastsat til den 19. januar med fordel være afholdt inden hings
	Vi tillader os derfor at antage, at nærværende bekendtgelse vil blive justeret i lyset af de ændringer, som hingen af selve stteberettigelsesreglerne medfrer. 

	Overbureaukratisering 
	Generelt er det vores vurdering, at Erhvervsstyrelsen med det fremlagte . Der er her en mulighed for at tage et opg med den betydelige overbureaukratisering og underfinansiering, som præger programmerne i dag. 
	udkast til bekendtgelse (og tilhende regelsæt) forpasser en unik chance for at forenkle og styrke systemet omkring strukturfondene

	I GTS-foreningen vurderer vi, at de få ændringer, der udtrykker fors på forenkling i bekendtgelsen, langt fra vil være tilstrækkelige til at mærkes som reelle lempelser for projektdeltagerne. I visse tilfælde er det endda vores vurdering, at ændringerne vil fre til en yderligere bureaukratisering af midlerne. Det gælder i særlig grad for det nyindfrte krav i § 18 Stk. 6 om, at tilsagnsmodtager skal oplyse personflsomme oplysninger i form af CPR-nummer på medarbejdere og på deltagerne i projektet. 
	Sammenhængende erhvervsfremmesystem 
	I GTS-foreningen er vi alvorligt bekymrede for, at de opstillede rammer for stteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. vil modarbejde den mission, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har om at sikre en sammenhængende erhvervsfremmeindsats uden overlap mellem akter. Denne bekendtgelse tager ikke hensyn til de rammebetingelser vidensinstitutionerne er underlagt, som GTS-foreningen og andre vidensakter af flere omgange har gjort opmærksom på. Det 
	I GTS-foreningen er vi alvorligt bekymrede for, at de opstillede rammer for stteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. vil modarbejde den mission, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har om at sikre en sammenhængende erhvervsfremmeindsats uden overlap mellem akter. Denne bekendtgelse tager ikke hensyn til de rammebetingelser vidensinstitutionerne er underlagt, som GTS-foreningen og andre vidensakter af flere omgange har gjort opmærksom på. Det 
	bliver svært, hvis ikke umuligt for offentlige og private akter, der besidder vigtig og specialiseret innovationskapacitet (specialistkompetencer og teknologiske faciliteter til forskning og innovation), at indgå som partnere i programmerne.
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	Derfor bliver der med denne bekendtgelse skubbet yderligere til en udvikling mod mere overlap og uklar rolledeling mellem akter i erhvervsfremme og innovationssystemet. Stik imod hensigten med erhvervsfremmereformen. Ligeledes bliver regeringens ske om at sikre et sammenhængende erhvervs-og innovationsfremmesystem til at understtte virksomhedernes digitalisering og grne omstilling ikke indfriet. 
	Efter vores vurdering er der i forordningen hjemmel hertil. Vi vil vende tilbage til dette punkt i vores kommende hingssvar til det specifikke regelsæt. 
	Vi vil opfordre til, at der allerede i bekendtgelsen sikres hjemmel til, at der i de specifikke regler for deltagelse kan fastsættes særskilte regler for deltagelse og finansiering af vidensinstitutioner (herunder universiteter og GTS-institutter) i strukturfondene. 

	Givet den ramme, der nu er lagt, har vi flgende specifikke bemærkninger til bekendtgrelsen: 
	§ 1. Stk. 4. br fjernes ”Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at reglerne i denne bekendtgrelse helt eller delvist finder anvendelse på vrige tilskudsordninger under 
	Erhvervsstyrelsen” 
	jf. § 1. Stk. 4. Det er afgende, at der bruges de rigtige midler med de rette vilkår til at medfinansiere de rigtige opgaver og indsatser. Der findes ikke en ”one-size-fits-all” lning. 
	GTS-foreningen vil på det kraftigste advare mod at bruge det rigide og bureaukratiske rammesæt, der flger af de nye regler og denne bekendtgelse, helt eller delvist på rige tilskudsordninger under Erhvervsstyrelsen 

	§ 3. Projekter skal skabe en merværdi. Ved merværdi forstås, at stttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden sttten. 
	Det tidligere krav om additionalitet bliver dermed afskaffet i § 3. Det er dog uklart, hvad de praktiske konsekvenser vil være i forhold til at udskifte additionalitetskravet med kravet om merværdi. Vi ser frem til styrelsens uddybning heraf. 
	-

	§ 18 Stk. 6. br fjernes ”Tilsagnsmodtager skal oplyse CPR-nummer på medarbejdere, hvis lnudgift indgår i afrapporteringen, samt CPR-nummer på deltagere på projekter 
	under fondene.” 
	GTS-foreningen anerkender behovet for at have en unik identifikation på medarbejdere og deltagere i projektet, men 
	det b tilstræbes i videst muligt omfang at undgå krav om udlevering af meget personfsomme oplysninger, som i 

	1 
	1 

	Midtvejsevaluering af regionalfonden 2014-2020 sammenfatter, at en række analyser har vist, at virksomhedernes produktivitet og vækst es markant, når de indgår i samarbejdsrelationer med videninstitutioner. Men evalueringen konkluderer, at de onomiske rammer for samarbejdet i regionalfondsprojekterne udg en reel hindring for vidensinstitutionernes deltagelse, idet de langt fra dækker akternes faktiske/reelle omkostninger. Det g det meget vanskeligt for vidensinstitutioner at allokere ressourcer til innovati
	. Medarbejdere kan unikt og legitimt identificeres gennem navn og medarbejdernummer, så udlevering af personflsomme oplysninger undgås. 
	kombination med GDPR giver ekstra arbejdsgange

	§ 23. Stk. 2. Tilsagnsgiver kan pålægge et projekt at anvende en af tilsagnsgiver udpeget revisor. 
	For at undgå dobbelt revision og unigt bureaukrati er det væsentligt, at Disse anerkendes overfor andre nationale og internationale bevillinger (Horizon Europe etc.). Det vil være fordyrende og administrativt tungt, hvis en central projektrevisor skal sætte sig ind i alle projektdeltagernes arbejdsgange og procedurer, ligesom både personflsom og interne dokumenter vil skulle forlade projektdeltagerne for at blive gennemgået af en for projektdeltagernes fremmed instans. Egen revisor kan påtegne projektregnsk
	det samlede regelsæt (bekendtgelse og regler for deltagelse) udfærdiges således, at projektdeltagerne kan anvende deres eksisterende almindelige revisionsprocedurer. 
	-


	Vi vil opfordre til, at Erhvervsstyrelsen sikrer, at bestemmelserne kan rumme en sådan tidssvarende gensidig anerkendelse af revision. 
	Hvis der er behov for uddybning af ovenstående synspunkter, står vi naturligvis til rådighed. 
	Med venlig hilsen 
	Ragnar Heldt Nielsen Direkt, GTS-foreningen 
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	Hingssvar vedrende ”Udkast til bekendtgelse om stteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond plus og Fonden for Retfærdig Omstilling”. 
	Hermed fremsendes hingssvar på bekendtgelsen fra Landbrug & Fevarer. L&F kvitterer for involveringen af interessenter i forbindelse med udkastene til bekendtgelse og retningslinjer. I den forbindelse burde dialogme fastsat til den 22. januar være afholdt inden hingsfristen på bekendtgelsen. 
	De fleste virksomheder oplever strukturfondene som administrativt tunge at give sig i kast med. Det gælder både små og store virksomheder. Af hingsbrevet fremgår, at der introduceres enkelte forenklinger i forhold til eksisterende regelgrundlag. De få ændringer, der udtrykker forsg på forenkling i bekendtgelsen, vil langt fra være tilstrækkelig til at mærkes som reelle lempelser for projektdeltagerne, ikke mindst de enkeltvirksomheder som ikke er ede brugere af ordningerne. I visse tilfælde er det endda vor
	Med det fremlagte udkast til bekendtgelse (og tilhende regelsæt) forpasser Erhvervestyrelsen en aktuel mulighed for at forenkle og styrke systemet omkring strukturfondene. Der er her en mulighed for at tage et opg med den overbureaukratisering og underfinansiering, som præger programmerne i dag. 
	For L&F er det afgende, at rammerne for sttteberettigelse m.v. fremmer en sammenhængende erhvervsfremmeindsats herunder involvering af offentlige og private videninstitutioner. Bekendtgelsen b tage hensyn til de rammebetingelser som videninstitutionerne er underlagt. Der b allerede i bekendtgelsen sikres hjemmel til, at der i de specifikke regler for deltagelse kan fastsættes særskilte regler for deltagelse og finansiering af offentlige og private videninstitutioner. Det vil fortsat være svært for de videna
	Det fremgår af § 1, stk. 4, at Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at reglerne i bekendtgelsen helt eller delvist finder anvendelse på vrige tilskudsordninger under Erhvervsstyrelsen. L&F finder, at denne bestemmelse b udgå. Det er bekymrende, hvis de meget snævre regler udvides til at finde anvendelse på vrige former for sttte, der ikke udg EU-strukturfondsstte. 
	Figure
	Figure
	Side 2 af 2 
	I forbindelse med indberetninger fra deltagerne til afrapportering, revision m.v. er det vigtigt at kravene lende integreres med de digitale systemer som udvikles og implementeres fx Automatisk Erhvervsrapportering og E-faktura. 
	§ 2 om at støttemodtageren skal have ”den fornødne faglige, økonomiske og organisatoriske kapacitet til at gennemfre projektet” er væsentlig. Det kunne udbygges med et krav om at stttemodtageren har den fornne kapacitet og soliditet til at drage en bredere læring af projektet. 
	Endelig vil L&F foreslå, at der foretages et nabotjek af, hvordan de lande – som vi normalt sammenligner os med – regulerer strukturfondsstttede projekter i deres nationale regulering. De danske sttteberettigelsesregler b ikke gå videre end disse, da det kan stille danske virksomheder ringere i den internationale konkurrence. 
	Med venlig hilsen 
	Figure
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	Morten Andersen Linnet 
	Morten Andersen Linnet 
	Chefkonsulent Erhvervspolitik og forskning M +45 2724 5969 E 
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	Josva Ervill 
	Fra: Laila Østergren <> 
	loe.fa@cbs.dk

	Sendt: 13. januar 2022 13:53 
	Til: Josva Ervill 
	Emne: SV: Fra CBS: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 
	Vedhæftede filer: Regnskabsbekendtgørelse_.pdf 
	Du får sjældent mails fra loe.fa@cbs.dk. Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt. 
	Kære Josva Ervill 
	CBS har modtaget jeres udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond og har ikke som sådan væsentlige indsigelser mod den. Men vi har nogle bemærkninger, som vi håber, I vil se positivt på. Og hvor I er velkomne til at vende tilbage til undertegnede: 
	 
	 
	 
	Vi anerkender, at der er sket en del administrative lettelser ift. de tidligere programperioder. Der er i dette udkast lagt op til en vis forskudsudbetaling. Det er et fremskridt og minimerer tilskudsmodtagers mellemfinansiering, der for SMV’er kan være en større udfordring end for os som universitet. Der er endvidere sket en kæmpe lettelse ift. timeregnskaber, ved at vi kan lave kontrakter. Men alligevel bemærker vi, at der er omtrent de samme vilkår og betingelser som i de tidligere perioder for Social-og

	 
	 
	Der fastsættes igen krav om halvårlig afrapportering fra støttemodtagere. Derimod beskriver kap. 6, §30 at udbetaling af tilskud sker, når tilsagnsgiver har godkendt regnskaber og afrapporteringer. I det seneste Socialfondsprojekt, hvor CBS var partner, oplevede vi at vente mellem 7 og 10 måneder efter afslutning af afrapporteringsperioden på godkendelse og udbetaling. Dvs. der stilles krav til os som modtagere, men der er ikke fastsat en rimelig periode for tilbagemelding og betaling for tilsagnsgiver. 


	I er som sagt velkomne til at vende tilbage. Og jeg håber, I vil tage disse bemærkninger med i jeres videre arbejde. 
	Med venlig hilsen Laila Østergren 
	Chefkonsulent 
	ØKONOMI OG ANALYSE / FINANCIAL ANALYSIS 
	Økonomisupporten / Budget / Regnskab / Forretningsudvikling / Information Management / Løn 
	COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Howitzvej 11-13, stuen og 1. sal 2000 Frederiksberg Denmark 
	Tel.: +45 3815 5921 
	loe.fa@cbs.dk 
	loe.fa@cbs.dk 

	1 
	1 

	Fra: Sendt: 3. januar 2022 14:45 Til: Emne: VS: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 
	Kirsten Lange <kl.fa@cbs.dk> 
	Betina Gjesing <bg.fa@cbs.dk>; Laila Østergren <loe.fa@cbs.dk> 

	Kære begge, 
	Vi har modtaget denne høringsmail, hvor det af høringsbrevet fremgår: 
	Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i høring. 
	Anledningen er implementering af ny lovgivning på området, hvorfor administrationen af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus skal tilpasses den nye programperiode 20212027. 
	-

	Høringsbrevet angiver: ”I udkastet til bekendtgørelse fastsættes der nærmere regler for udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 
	Bekendtgørelsen viderefører gældende ret med de tilpasninger, som de nye forordninger og lovændringen nødvendiggør samt introducere enkelte forenklinger i forhold til eksisterende regelgrundlag. 
	Jeg forventer ikke, at vi har indsigelser/høringssvar, men hvis I har tid, må I meget gerne se bekendtgørelsen igennem og kommentere til mig, hvis relevant. 
	Svar-frist til mig, mandag d. 10. januar kl. 12.00. 
	Vh Kirsten 
	Fra: Jonas Langeland Pedersen <> Sendt: 20. december 2021 10:07 Til: Emne: VS: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 
	jp@dkuni.dk
	jp@dkuni.dk


	Den 20. december 2021 J. nr. 21/1040055 JLP 
	Til universiteterne 
	Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 
	Danske Universiteter har den 16. december modtaget nedenstående høring fra Erhvervsstyrelsen. Eventuelle bemærkninger bedes sendt direkte til Erhvervsstyrelsen som angivet nedenfor. 
	Mvh. 
	Jonas Langeland Pedersen 
	Konsulent, Ph.d. 
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	Figure
	Fra: Decentral Erhvervsfremme <> Sendt: 16. december 2021 14:08 Til: Decentral Erhvervsfremme <> Emne: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 
	de@erst.dk
	de@erst.dk

	de@erst.dk
	de@erst.dk


	Til rette vedkommende 
	I vedlagte brev finder du oplysninger om den offentlige høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 
	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 eller på mail til: Josva Ervill () 
	joserv@erst.dk
	joserv@erst.dk


	Der henvises i øvrigt til Høringsportalen: 
	https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65903 
	https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65903 


	Der vedlægges kopi af høringslisten til orientering. 
	Med venlig hilsen 
	ERHVERVSSTYRELSEN 
	Decentral Erhvervsfremme 
	Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg Telefon: +45 35291700 
	Følg Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på LinkedIn 
	Følg Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på LinkedIn 
	www.regionalt.dk 
	www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk 


	ERHVERVSMINISTERIET 
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	Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag for databehandlingen på . Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på . 
	erhvervsstyrelsen.dk
	erhvervsstyrelsen.dk

	Virk

	Tilmeld dig nyhedsbrev om regional erhvervsudvikling 
	Tilmeld dig nyhedsbrev om regional erhvervsudvikling 
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	DI-2022-01909 
	Erhvervsstyrelsen Decentral Erhvervsfremme Vejlsvej 29 8600 Silkeborg 
	Att.: Josva Ervill () 
	joserv@erst.dk
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	Figure

	DI's hingssvar til udkast til bekendtgelse om sttteberettigelse mv. 
	DI's hingssvar til udkast til bekendtgelse om sttteberettigelse mv. 
	Erhvervsstyrelsen har den 16. december 2021 sendt udkast til bekendtgrelse om sttteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i offentlig hring med frist for bemærkninger den 13. januar 2022. 
	DI hilser hring velkommen og deler Erhvervsstyrelsens ambition om, at forenkle det administrative setup for EU-stttede projekter, herunder gre det lettere at være operatr, mere simpelt for virksomheder og konomisk partnere og strmline kontrollen og sagsbehandlingen. DI finder det dog uhensigtsmæssigt, at der sidelbende med denne hring er sendt de bagvedliggende detaljerede sttteberettigelsesregler i en separat hring, hvor sidstnævnte imidlertid frst har en hringsfrist den 24. januar 2022. Erhvervsstyrelsen 
	Indledningsvist bemærkes, at EU-stttede projekter danner et væsentligt indholdsmæssigt grundlag for store dele af den nationale erhvervsfremmestrategi. Derfor er det vores hovedfokus, at strukturfondsprogrammerne gr det muligt for erhvervsfremmestrategien og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse at prioritere de til 
	enhver tid relevante indsatser, der kan understøtte vækst og udvikling i danske SMV’er. 
	Det er afgrende for DI, at der ikke sker en dansk overimplementering af reglerne for EU-stttede projekter. DI finder, at der skal foretages et nabotjek af, hvordan andre EUmedlemslande regulerer strukturfondsstttede projekter i deres nationale lovgivning. De danske sttteberettigelsesregler må ikke gå videre end disse, da dette kan stille danske virksomheder ringere i den internationale konkurrence. 
	-

	DI finder, at det generelle danske krav om, at konomiske partnere skal have dansk CVR/P-nr. br revurderes, idet dette krav hindrer, at man inkluderer aktrer udenfor Danmarks grænser i partnerkredsen. Hermed afskærer man en potentiel kilde til skabelse af merværdi i projekterne. 
	-

	DI appellerer derfor samlet til, at man fra dansk side udnytter mulighederne og fleksibiliteten indenfor rammerne af EU’s regelsæt fremfor det modsatte. 
	*SAG* 
	Nedenfor flger specifikke bemærkninger til hringsudkastet: 
	Ad. kapitel 1 – indledende bestemmelser 
	Ad. kapitel 1 – indledende bestemmelser 
	Ad. kapitel 1 – indledende bestemmelser 

	Det fremgår af § 1, stk. 4, at Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at reglerne i bekendtgrelsen helt elle delvist finder anvendelse på vrige tilskudsordninger under Erhvervsstyrelsen. Selv om det kan synes positivt med en harmoniseret administration af reglerne, så finder DI, at denne bestemmelse br udgå. Det er bekymrende, hvis de meget snævre regler udvides til at finde anvendelse på vrige former for sttte, der ikke udgr EUstrukturfondssttte, og således falder udenfor strukturfondsreglerne. 
	-


	Ad. kapitel 2 – generelle krav til projekter og stttemodtager 
	Ad. kapitel 2 – generelle krav til projekter og stttemodtager 
	Ad. kapitel 2 – generelle krav til projekter og stttemodtager 

	Det fremgår af §2, stk. 1, at stttemodtager skal have den forndne faglige, konomiske og organisatoriske kapacitet til at gennemfre projektet. Formuleringen i forhold til stttemodtagers forudsætninger er ændret fra at have de forndne tekniske kompetencer til de forndne faglige kompetencer. Det er uklart af bekendtgrelsen, hvem der har ansvaret for og forudsætningerne for at foretage en vurdering af stttemodtagerens faglige kompetencer. I udkastet til sttteberettigelsesreglerne anfres dog i kapitel 16.1, at d
	I §3, stk. 1 fremgår, at projekter skal skabe en merværdi. Ved merværdi forstås, at stttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden sttten. Det skal bemærkes, at der har været udfordringer med fortolkningen af additionalitetsprincippet i årevis. Tidligere kunne man njes med at angive at en eventuel sttte ville medfre, at noget, der alligevel ville ske, blot ville ske hurtigere. Det er uklart, hvad de praktiske konsekvenser vil være i forhold til at udsk

	Ad. kapitel 3 – sttteberettigede udgifter 
	Ad. kapitel 3 – sttteberettigede udgifter 
	Ad. kapitel 3 – sttteberettigede udgifter 

	I § 15 indfres krav om, at stttemodtagere forud for hvert indkb skal foretage og dokumentere markedsafsgning. Det skal bemærkes, at der i forhold til sttteberettigelsesreglerne – der er i separat hring -lægges op til lempede dokumentationskrav for så vidt angår private konomiske partneres indkb under 50.000 kr. 
	Der lægges i §15, stk. 5 op til, at manglende overholdelse af reglerne for markedsafsgning og interessesammenfald kan medfre sknsmæssige korrektion af stttegrundlaget. Styrelsen bedes venligst oplyse den EU-retlige hjemmel til denne korrektionsadgang. 
	I §18, stk. 6 lægges der op til, at tilsagnsmodtager skal oplyse CPR-nummer på medarbejdere, hvis lnudgift indgår i afrapporteringen, samt CPR-nummer på deltagere 
	på projekter under fondene. Hvordan hænger dette sammen håndtering af fortrolige personoplysninger i henhold til GDPR-reglerne? 

	Ad. kapitel 8 – bilagsopbevaring, kontrol og tilsyn med projekter 
	Ad. kapitel 8 – bilagsopbevaring, kontrol og tilsyn med projekter 
	Ad. kapitel 8 – bilagsopbevaring, kontrol og tilsyn med projekter 

	I henhold til § 34 kan repræsentanter fra EU-Kommissionen med deltagelse af repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger dertil, foretage kontrol af projekterne på stedet. DI skal gre opmærksom på Lov om kontrol angående statssttte (LOV nr. 408 af 31/05/2000), hvor der af hensyn til virksomhedernes retssikkerhed er krav om forudgående indhentelse af retskendelse. 

	Ad. kapitel 9 – ikrafttræden 
	Ad. kapitel 9 – ikrafttræden 
	Ad. kapitel 9 – ikrafttræden 

	Det fremgår af § 36, stk.1, at bekendtgrelsen træder i kraft den 1. februar 2021. Der menes formentlig 1. februar 2022. 
	Såfremt dette hringssvar giver anledning til sprgsmål eller bemærkninger, står DI naturligvis til rådighed. 
	Med venlig hilsen 
	Morten Qvist Fog Fagleder, Udbudsret & Statssttte 
	Figure
	Erhvervsstyrelsen Vejlsej 29 8600 Silkeborg 
	Erhvervsstyrelsen Vejlsej 29 8600 Silkeborg 
	Att.: Fuldmægtig Josva Ervill 
	Pr. e-mail: 
	joserv@erst.dk 
	joserv@erst.dk 


	Hing vedrende udkast til bekendtgelse om stteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 
	-
	-

	Tak for muligheden for at kommentere ovennævnte udkast. FSR – danske revisorer har fgende kommentarer: 
	a) 
	a) 
	a) 
	Det fremgår, at projektregnskabet skal ”revideres”. Her skal styrelsen være opmærksom på, at ordet, for en godkendt revisor, definerer, at der er tale om en revisorerklæring med h grad af sikkerhed, som er den mest omfattende erklærings-type. 
	-
	-


	b) 
	b) 
	b) 
	§ 24 indeholder nedenstående formulering: 

	a. 
	a. 
	a. 
	Nr. 1 indeholder et usædvanligt krav om, at revisor skal afgive en erklæring om forsvarligheden i forretningsgange og systemer. Det b præciseres, hvilken erklæringstype der skes. Alt andet lige vil der være væsentlige omkostninger forbundet med at udarbejde en sådan erklæring. Det b overvejes, hvorvidt det er nvendigt, at en godkendt revisor afgiver en sådan erklæring. Stk. 3 beskriver netop, hvad en godkendt revisor normalt vil udfe som led i revisionen af et projektregnskab, hvilket sædvanligvis bliver an
	-
	-


	b. 
	b. 
	Nr. 2 b tilfes, at det alene skal ydes, hvis sttemodtager efterspger dette. 




	Figure
	c. Der savnes en tilføjelse af et ”dog” her ved den gule markering: 

	13. januar 2022 
	FSR – danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK -1306 Kenhavn K 
	FSR – danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK -1306 Kenhavn K 
	Telefon +45 3393 9191 
	fsr@fsr.dk 
	www.fsr.dk 

	CVR. 55 09 72 16 Danske Bank Reg. 9541 Konto nr. 2500102295 

	Figure
	Figure
	d. 
	d. 
	d. 
	d. 
	”Kontrol” omtales blandt andet i § 27 og § 35, men samtidig med ”revision”. Er der forskel på kontrol og revision, b dette præciseres. 

	e. 
	e. 
	Det vil være en stor hjælp, hvis styrelsen udarbejder lovlig erklæringsskabelon samt en protokolskabelon, som revisorerne kan tage udgangspunkt i. Derved skal den enkelte revisor ikke selv udarbejde sin egen skabelon, og modtager er i here grad sikker på, at revisor udfer arbejdet og rapporteringen som sket. Der opnås også en ensartet rapportering, som vil være mere effektiv at administrere. 
	-
	-
	-
	-


	f. 
	f. 
	Det fremgår, at BEK træder i kraft den 1. februar 2021 – er der tale om en fejldatering? 


	Herudover har vi ingen kommentarer. 
	Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spgsmål til vores ovennævnte kommentarer. 
	Med venlig hilsen 
	Thomas Krath Jgensen fagchef, statsaut. revisor 

	Side 2 
	Erhvervsstyrelsen Att.: Josva Ervill 
	joserv@erst.dk 
	joserv@erst.dk 





	Hingssvar: Udkast til bekendtgelse om stteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. 
	Hingssvar: Udkast til bekendtgelse om stteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. 
	Danske Regioner har fået udkast til bekendtgrelse om stteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i hring. 
	Af §2 fremgår det, at stttemodtager skal have den forndne faglige, onomiske og organisatoriske kapacitet til at gennemfre projektet. I forhold til de 20 procent af Socialfondsmidlerne, som regionerne har indstillingsret til, beder Danske Regioner om at få uddybet, om den nævnte vurdering skal foretages ved indsendelse af ansninger til regionerne, og i givet fald hvilke målbare kriterier, regionerne skal administrere efter? 
	-
	-

	I forhold til § 15, stk. 1: ”Sttemodtager skal forud for hvert indkb foretage og dokumentere markedsafsøgning”, vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte en minimumsgrænse eller nærmere præcisering af, hvornår det er nvendigt at foretage en sådan markedsafsning, så ikke alle små dispositioner kommer til at medfe et stort administrativt arbejde for sttemodtagerne. 
	Venlig hilsen 
	Lotte Holten 
	Centerchef 
	Figure
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	Figure
	Erhvervsstyrelsen Vejlsej 29 8600 Silkeborg Att.: Josva Ervill og Janus Lund Lodahl 
	HØRINGSSVAR 
	HØRINGSSVAR 
	-vedr. udkast til bekendtgelse om stteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 
	Erhvervshus Fyn og Business Region Fyn takker for muligheden for at bringe hingssvar til udkastet til bekendtgelse om stteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling, og har koordineret et fælles hingssvar hertil: 
	1. 
	1. 
	Bekendtgelsens § 4, stk. 1 

	I bekendtgelsens § 4, stk. 1 fastlægges fgende: 
	”For projekter under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst kan EU tilskuddet i et projekt i en mere udviklet region ikke overstige 40 pct. af de afholdte og betalte stteberettigede udgifter, jf. § 10.” 
	Erhvervshus Fyn og Business Region Fyn vil have svært ved at konstruere attraktive tilbud, der hænger sammen for virksomheder, med sttesatser under 50 pct. Dette de relativt krævende administrationsbyrder i rigt taget i betragtning, når der er tale om tilskud til eksempelvis innovationssamarbejder, vækstplaner og kompetenceudvikling, da virksomhederne skal dække overhead, og da offentlige akter sjældent kan medfinansiere projekterne. Vi har derfor et stort ske om, at procentsatsen i nærværende bestemmelse s

	2. 
	2. 
	Bekendtgelsens § 17, stk. 5 

	I bekendtgelsens § 17, stk. 5 fastlægges fgende: 
	”Afvigelser på en godkendt budgetteret udgiftspost på mindre end 20 pct., dog 
	maksimalt 400.000 kr., af den pågældende udgiftspost, kræver ikke forhåndsgodkendelse, når afvigelsen ikke fer til, at projektets samlede godkendte budgetramme ændres.” 
	maksimalt 400.000 kr., af den pågældende udgiftspost, kræver ikke forhåndsgodkendelse, når afvigelsen ikke fer til, at projektets samlede godkendte budgetramme ændres.” 

	Erhvervshus Fyn og Business Region Fyn finder behov for en præcisering af, at 10 pct. tolerancen mellem budgetposter fortsat er gældende. Vi vil skulle bede om mange budgetændringer, hvis vi skal lave om hver gang, vi overstiger kr. 400.000 i tolerance. Især i store projekter bliver det en stor administrativ byrde, herunder særligt for Erhvervsstyrelsen, at skulle forholde sig til de mange budgetændringer, som den nuværende formulering formentlig vil medfe. 
	Erhvervshus Fyn & Business Region Fyn 
	CVR-nr. 40084509 & CVR-nr. 34206228 Munkebjergvænget 1 5230 Odense M 
	www.ehfyn.dk 
	www.ehfyn.dk 
	www.ehfyn.dk 
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	Figure
	Skulle det fremsendte medfe behov for uddybning, står vi naturligvis til rådighed for en nærmere drtelse heraf. 

	På vegne af Erhvervshus Fyn og Business Region Fyn, 
	På vegne af Erhvervshus Fyn og Business Region Fyn, 
	Christian Lundegaard Madsen 
	Økonomidirekt hos Erhvervshus Fyn og Business Region Fyn 
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