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Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om indstillingsudval-

get for Fonden for Retfærdig Omstilling 

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om indstillingsudvalget for Fon-

den for Retfærdig Omstilling i høring. 

 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet 

senest: 

 

Fredag den 6. maj 2022 kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silke-

borg eller på mail til: Camilla Jøker Bach (CamBac@erst.dk) cc. til: Sofie 

Hahn-Pedersen (SofHah@erst.dk). 

 

Baggrund for og hovedindhold af udkast til bekendtgørelse 

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

iske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og lov om erhvervs-

fremme, som trådte i kraft den 1. januar 2022, har erhvervsministeren fået 

beføjelse til at nedsætte et indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger 

om tilskud vedrørende midler fra den nye EU-fond, Fonden for Retfærdig 

Omstilling. Erhvervsministeren har ligeledes fået beføjelse til at fastsætte 

nærmere regler om indstillingsudvalgets virke, sammensætning og forret-

ningsorden. 

 

Udkast til bekendtgørelse om indstillingsudvalget for Fonden for Retfær-

dig Omstilling har til formål at fastsætte nærmere regler om indstillings-

udvalget. Med udkastet til bekendtgørelse fastsættes blandt andet, at ud-

valget udvælger og indstiller projekter til Erhvervsstyrelsen om anven-

delse af tildelte midler fra Fonden for Retfærdig Omstilling. Endvidere 

fastsættes der regler om udvalgets sammensætning og opgaver samt kri-

terier for midlernes anvendelse. Udkastet til bekendtgørelse fastsætter 

derudover, at udvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen. 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juni 2022. 

 

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Hørings-

portalen. 
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Der vedlægges en kopi af høringslisten til orientering. 

 

Hvis I har spørgsmål 

 

I er velkomne til at henvende jer til nedenstående kontaktperson med 

spørgsmål:  

 

• Camilla Jøker Bach (CamBac@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 

02 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Jøker Bach 

Erhvervsstyrelsen 
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