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Høringssvar til det danske strukturfondsprogram 2014 -20 

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort udkast til strukturfondsprogram for 

Danmark 2014-20. Programmet skal de næste syv år understøtte vækst og 

beskæftigelse i alle danske regioner. KL støtter målsætningen. Beskæftigelse 

og erhvervsudvikling er p.t. de emner, som vælgerne prioriterer højst i den 

kommunale valgkamp. Begge dele er forudsætninger for fortsat vækst og 

velfærd.  

 

I både socialfonds- og regionalfondsprogrammet fremgår, at den danske 

andel af EU’s strukturfondsmidler er relativt lille, og at det derfor er vigtigt, 

at strukturfondsindsatsen målrettes. Det er KL enig i. KL bakker op om de 

prioriterede indsatser, og mener, at et stærkere regionalt samarbejde er nød-

vendigt for at sikre den størst mulige effekt af indsatsen. KL bakker også op 

om, at Region Sjællands kategorisering som en ”transition region” ikke fø-

rer til en adskilt programstruktur for regionen. Region Sjællands vækst og 

udvikling er tæt forbundet med udviklingen i Region Hovedstaden. Et tæt 

samspil er afgørende for at løse vækstudfordringerne for begge regioner.  

 

Det er KL’s synspunkt, at den erhvervspolitiske indsats skal ses som en 

investeringspolitik, der kan måles effekt af. Bedre dokumentation af resulta-

ter og effekter kan give øget viden om hvilke initiativer, der virker. KL hil-

ser det derfor velkomment, at der lægges op til, at alle projekter skal beskri-

ve en klar effektkæde. Effektkæden skal sandsynliggøre, at projektet kom-

mer til at virke efter hensigten. Der skal opstilles kritiske antagelser, som 

om muligt skal være evidensbaserede. I udmøntningen heraf vil KL henstil-

le til, at man fra centralt hold understøtter, at resultatopfølgningen kan fo-

regå med mindst mulig unødig administration til følge for projekterne. Ge-

nerelt må programadministrationen ikke få forsinkende virkning for struk-

turfondsindsatsens udmøntning.  

 

I socialfondsgrammet lægges op til, at indsatsen fremadrettet kan støtte 

levedygtige socialøkonomiske virksomhedsinitiativer med beskæftigelses-
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fremmende formål. KL er enig i prioriteringen, og anbefaler, at socialfond-

sindsatsen formuleres, så den fremadrettet kan understøtte udmøntningen 

af de anbefalinger, der kommer fra regeringens udvalg for socialøkonomi-

ske virksomheder.  

 

I regionalfondsprogrammet er bæredygtig grøn byudvikling en selvstændig 

investeringsprioritet, som i modsætning til den øvrige indsats ikke skal ud-

møntes via de regionale vækstfora. KL er enig i, at en indsats for bæredygtig 

byudvikling forudsætter tæt involvering af relevante faglige kompetencer 

inden for klima, energi, miljø mv. og støtter derfor, at der etableres et sær-

ligt administrativt set-up for udmøntningen af denne prioritet.  

 

De regionale vækstfora skal fortsat have ansvar for udvikling af yderområ-

derne. Målet om, at 35 pct. af midlerne skal anvendes til gavn for yderom-

råder erstattes af, at vækstforaene skal udarbejde en særlig strategi for er-

hvervsudvikling i yderområderne. En række specifikke krav herfor fastlæg-

ges i lov om erhvervsfremme. KL lægger i den forbindelse vægt på, at stra-

tegiudviklingen foregår i koordination med indsatsen for landdistriktsudvik-

ling, og ser frem til at drøfte yderligere kriterier ifbm. ændring af lov om 

erhvervsfremme.  

 

Høringssvaret har ikke været behandlet i KL’s bestyrelse. Der tages forbe-

hold herfor. KL ser frem til at indgå i de videre drøftelser om udmøntnin-

gen af EU’s strukturfonde i Danmark, og om kommende ændringer af lov 

om erhvervsfremme.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Arendt Nielsen 

Kontorchef 

 


