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Bilag 7.3: Status på udarbejdelse af strukturfondsprogrammer 2021-2027 

 

På grund af COVID-19-situationen er der begrænset fremdrift i forhandlingerne 

i EU om den kommende flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 og 

de nye strukturfondsforordninger. Der er således fortsat en del ubekendte, her-

under udestår de endelige krav og bindinger på anvendelsen af regional- og so-

cialfondsmidlerne. Også den hjemlige proces, herunder dialogen i regeringen om 

prioriteringerne af den danske indsats under strukturfondene, afventer en nær-

mere stillingtagen til EU’s flerårige budget og de videre forhandlinger om for-

ordningerne, herunder den konkrete udformning af den såkaldte Fond for Ret-

færdig Omstilling, jf. nedenfor.  

 

Socialfondsmidler til regionerne 

Til orientering kan dog oplyses, at regeringen har besluttet, at regionerne skal 

have indstillingsretten til 20 procent af socialfondsmidlerne i perioden 2021-

2027. Midlerne kan bruges til at styrke regionernes arbejde på uddannelsesom-

rådet. Regionernes anvendelse af socialfondsmidlerne skal være koordineret 

med øvrige indsatser ift. virksomheder og beskæftigelse, hvorfor der skal være 

en høring af de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) om den regionale udmønt-

ning. Der er indledt dialog med Danske Regioner om den nærmere tilrettelæg-

gelse af indsatsen. 

 

Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) 

Den 14. januar 2020 fremlagde Kommissionen en investeringsplan for et bære-

dygtigt Europa, herunder en såkaldt mekanisme for retfærdig omstilling. Meka-

nismen vil fokusere på at støtte de regioner og sektorer, der er mest berørt af 

omstillingen til et klimaneutralt EU i 2050 i betragtning af deres afhængighed af 

fossile brændstoffer, herunder kul, tørv og olieskifer eller drivhusgasintensive 

industrier. Som en del af denne mekanisme oprettes FRO. FRO vil være fokuse-

ret på den økonomiske omstilling i de regioner og landsdele, der er mest berørt 

af klimaomstillingen, samt omskoling og aktiv inklusion af arbejdstagere og 

jobsøgende i de pågældende områder.  

 

Fonden konstrueres med delt forvaltning ligesom de eksisterende strukturfond-

sprogrammer, hvilket betyder, at medlemsstaterne skal udarbejde et selvstændigt 

program eller en særskilt prioritet i regional- og/eller socialfondsprogrammet for 

anvendelsen af midlerne samt udpege en forvaltningsmyndighed, der står for 
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selve udmøntningen. Kommissionen lægger op til, at midler fra fonden vil skulle 

matches af obligatorisk finansiering fra medlemslandenes strukturfondsmidler. 

 

Pt. er der dog ikke væsentlig fremdrift i forhandlingerne, og der er derfor stadig 

mange ubekendte faktorer omkring FROs samspil med strukturfondene.  

 

Bestyrelsen vil få en ny status for udarbejdelsen af strukturfondsprogrammerne 

på mødet i oktober 2020. 
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