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Erhvervsstyrelsen 

 
Steen Frederiksen (stefre@erst.dk) 

Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk) 

KL høringssvar vedr. lov om administration af tilskud fra EU's 

Regionalfond og Socialfond 

 

Som en del af en større lovpakke har Erhvervsstyrelsen den 2. juli 2018 

sendt forslag til Lov om ændring af administration af Den Europæiske Re-

gionalfond og Den Europæiske Socialfond i høring. Grundet høringsperi-

oden fra 2. juli til 13. august 2018 har det ikke været muligt at få KL's hø-

ringssvar politisk behandlet. KL fremsender således et foreløbigt hørings-

svar, og forbeholder sig retten til at fremsende eventuelle endelige be-

mærkninger, hvis den efterfølgende politiske behandling giver anledning 

til ændringer. KL tager endvidere forbehold for de økonomiske konse-

kvenser af lovforslaget. 

 

KL's væsentligste bemærkninger til lovforslaget 

Projekter for vækst og beskæftigelse under Den Europæiske Regional-

fond og Den Europæiske Socialfond kan ikke i KL's optik adskilles fra det 

øvrige erhvervsfremmearbejde. I forlængelse heraf, og på baggrund af 

den politiske forståelse mellem regeringen og KL af 23. maj 2018 om en 

styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats, byder KL udkastet til lov-

forslaget velkomment. 

 

Strukturfondsmidler skal komme alle dele af landet til gode 

KL bemærker, at strukturfondsmidlerne koncentreres med henblik på at 

gennemføre større og færre projekter, som giver mere gennemslagskraft. 

KL anerkender rationalet bag større projekter, da det bl.a. vil medføre 

mindre administration ifm. projekterne, men henleder opmærksomhed på, 

at større strukturfondsprojekter ikke må begrænse kommunernes mulig-

hed for at deltage som bl.a. operatør eller lave tværkommunale projekter.  

 

Det er væsentligt for KL, at det afgørende princip for administrationen af 

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond bør være 

at sikre det territorielle aspekt, således at der sikres en geografisk ba-

lance i udmøntningen af midlerne, så alle dele af landet får adgang til at 

ansøge og anvende strukturfondsmidlerne, og derved bidrager til økono-

misk, social og territorial samhørighed jf. TEUF artikel 174.  

 

Behov for sikring af fortsat medfinansiering til strukturfondsprojekter  

Det bør sikres at der fortsat er tilstrækkelig medfinansiering til at matche 

strukturfondsmidlerne, således at samlingen af midlerne i Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse ikke bliver hæmmende for opstart og igangsæt-

telse af nye projekter. De regionale midler udgør for nuværende en bety-

delig andel af den offentlige medfinansiering af strukturfondsprojekterne. 
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I forlængelse heraf bør det i loven præciseres, at de regionale udviklings-

midler overgår til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med henblik på 

medfinansiering af strukturfondsprojekter.  

 

KL bemærker, at der i de almindelige bemærkninger til lovforslaget læg-

ges op til brug af kontant medfinansiering frem for medfinansiering base-

ret på arbejdstid i de deltagende virksomheder. På den ene side vil det 

medvirke til at lette administrationsbyrden for projektdeltagelsen betrag-

teligt, hvilket er positivt. På den anden side bedes Erhvervsstyrelsen 

være opmærksomme på det ikke udelukker fx SMV'ere eller andre min-

dre aktørers deltagelse i projekter, da de har mindre kapital. Projektdelta-

gere bør have mulighed for at vælge, hvorvidt de ønsker at bidrage med 

kontant medfinansiering eller medfinansiering baseret på arbejdstid. 

 

Præcisering af regionernes fremtidige rolle 

Lovteksten og lovbemærkningerne i lov om erhvervsfremme samt lov om 

administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Euro-

pæiske Socialfond bør afspejle den politiske aftale om forenkling af er-

hvervsfremmesystemet om at regionerne afskæres ved lov fra egen er-

hvervsfremmeindsats. Under de almindelige lovbemærkninger får regio-

nerne særskilt hjemmel til at ansøge og deltage i projekter om kvalificeret 

arbejdskraft under EU's Socialfond. 

 

KL finder, at det er nødvendigt at præcisere teksten vedrørende regioner-

nes deltagelse i projekter om kvalificeret arbejdskraft. Beskæftigelsesind-

satsen er en kommunal opgave, og kommunerne har derfor en stor viden 

herom. Lovteksten og lovbemærkningerne bør således affattes således, 

at det tydeligt fremgår, at kommunerne er en naturlig samarbejdspartner 

på beskæftigelsesområdet, også for projekter under Socialfonden. Regio-

nernes deltagelse i projekter om kvalificeret arbejdskraft bør alene tage 

udgangspunkt i de områder, de varetager (kollektiv trafik, uddannelse, 

kultur og miljø).  

 

Risiko for overimplementering 

KL ønsker mere strømlining, simplificering og regelforenkling ift. EU's 

strukturfonde, samt at krav til dokumentation og regelefterlevelse fast-

sættes ud fra en risikovurdering af overtrædelse af EU's regler for ud-

møntning af midlerne. På baggrund heraf henledes opmærksomhed på: 

 

– Der bør tilføjes et nyt punktum før første punktum i paragraf 16, stk. 3, 

hvorefter der gives beføjelser til at kræve "alle oplysninger og regnska-

ber, som skønnes nødvendige for efterlevelse af EU-kravene". Dette er 

en meget bred beføjelse til at kræve oplysninger fra projektdeltagere, 

som ikke fremstår proportionel, idet der ikke er foretaget en nærmere 

afgrænsning af ministerens kompetence til at pålægge personer og 

virksomheder oplysningspligt. Dette forstærkes endvidere af, at mini-

steren allerede efter paragraf 16 stk. 2 "har adgang til at gøre sig be-

kendt med de enkelte projekters regnskaber, beholdninger m.m.". KL 

ønsker derfor, at den nye tilføjelse udgår, hvorefter den eksisterende 

tekst beholdes.  
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– Det fremgår af lovudkastet, at teksten "mod bedre vidende" i paragraf 

17, stk. 1 udgår, hvorefter såfremt der i forbindelse med gennemførel-

sen af et projekt med tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden er 

afgivet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af be-

tydning for berettigelsen af det ydede tilskud eller der i øvrigt er uberet-

tigede modtaget tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, skal det 

med urette modtagne tilskud tilbagebetales med tillæg af renter. Dette 

er en betydelig stramning fra det nuværende lovgrundlag, idet også 

mindre, uforsætlige fejl vil medføre krav om tilbagebetaling af midlerne. 

Dette vil kunne mindske ønsket om at ansøge og deltage i struktur-

fondsprojekter, hvorfor KL foreslår, at den oprindelige tekst beholdes.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Laila Kildesgaard 

Direktør 
 


