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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om administration af
tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Danske Regioner har fået bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den
Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i høring den 19. november 2018. Bekendtgørelsen er en konsekvens af den fremsatte erhvervsfremmelov, hvorefter de regionale vækstfora og vækstforumsekretariater
nedlægges, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres.
Danske Regioner finder, at forslag til lov om erhvervsfremme er udtryk for en
uhensigtsmæssig centralisering af indsatsen for at skabe decentral vækst og
udvikling, og at det som følge vil blive sværere at få erhvervsfremmemidler og
EU’s strukturfondsmidler ud at arbejde i hele Danmark. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil mangle det nødvendige lokale og regionale kendskab til
de særlige udfordringer, styrker og potentialer, som er karakteristiske for de
forskellige dele af Danmark. Centraliseringen vil medføre, at det politiske ansvar for den decentrale erhvervsfremmeindsats samles hos markant færre
personer, hvoraf et mindretal er demokratisk valgte, og hvor afstanden til de
berørte borgere og virksomheder bliver markant større.
§3, stk. 2 i Bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske
Regionalfond og Den Europæiske Socialfond fastsætter sammensætningen af
overvågningsudvalget for de to danske programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse (EU’s Regionalfond og Socialfond). Sammensætningen skal afspejle de krav til partnerskab, som EU har fastsat. Danske
Regioner mener i den anledning, at de fem regioner bør overtage de regionale
vækstforas pladser i overvågningsudvalget, således at der er tale om et bredt
partnerskab af offentlige, decentrale myndigheder og repræsentanter for civilsamfundet. Regionerne spiller fortsat en vigtig rolle i forhold til den regionale udvikling og i forhold til kvalificeret arbejdskraft, herunder i forhold til at
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søge EU-midler fra Socialfonden. Regionerne er endvidere udpeget til og repræsenteret i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I den egenskab er der behov for at være en del af det partnerskab, som bliver informeret om fondenes
fremdrift og gennemførelse mv. i overvågningsudvalget.
§ 12, stk. 2 i bekendtgørelsen fastsætter sammensætningen af indstillingsudvalget til behandling af ansøgninger om tilskud vedrørende midlerne til bæredygtig byudvikling. Hidtil har tre af udvalgets ni pladser været indstillet af de
regionale vækstfora i fællesskab. Efter nedlæggelse af de regionale vækstfora,
og set i lyset af bæredygtig byudviklings betydning for den regionale udviklingsstrategi, herunder de regionale udviklingsområder infrastruktur, grøn omstilling og klimatilpasning, bør regionerne fortsat være repræsenteret i indstillingsudvalget.
Danske Regioner kvitterer for, at Erhvervsstyrelsen fortsat kan bemyndige regionerne til at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed for grænseoverskridende programmer, således som fx Region Syddanmark gør i dag,
og for tværnationale og interregionale programmer, således som fx Region
Midtjylland gør i dag. Dog undrer det, at man i § 21 refererer til ”offentlige eller private juridiske enheder” og ikke som i § 17-20 om ”regionale eller kommunale myndigheder”. Der bør skabes overensstemmelse mellem de to paragraffer, således at der også i § 21 refereres til regionale eller kommunale myndigheder.
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