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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

I 2021 indledes en ny 7-årig programperiode for strukturfondsområdet som del af 

den nye flerårige budgetperiode for EU. Erhvervsministeriet forestår udarbejdelsen 

af nye programmer, der danner rammer for udmøntningen af midlerne under fon-

dene. I forlængelse af tidligere orientering og drøftelse på mødet d. 26. marts 2019 i 

Aalborg lægges der op til, at bestyrelsen kommer med indspil til udarbejdelsen af de 

nye programmer. 

 

Jf. orienteringen på mødet i marts er Kommissionen kommet med anbefalinger til 

områder, hvor Danmark bør anvende midler. Kommissionen anbefaler overordnet 

set fokus på innovation, digital omstilling og kompetenceudvikling gennem fx livs-

lang læring. Kommissionen henstiller også til, at indsatser så vidt muligt fokuserer 

på erhvervsområder, der er danske styrkepositioner. Anbefalingerne fra Kommissio-

nen er udformet efter et større analysearbejde i Kommissionen, herunder en vurde-

ring af, hvor anvendelsen af EU-strukturfondsmidler kan give største effekt. 

 

Erhvervsministeriet udarbejder i samarbejde med relevante ministerier og det øvrige 

interessenter udkast til programmer for Regional- og Socialfonden, der forelægges 

regeringen forud for oversendelse til Kommissionen. Der afholdes til bestyrelsens 

orientering en strukturfondskonference d. 21. november 2019 i Aalborg, hvor inte-

ressenterne (ministerier, regioner og kommuner, erhvervsorganisationer, interesse-

organisationer, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter), får mulighed 

for at komme med indspil til de danske programmer. Rektor Per Michael Johansen, 

Aalborg Universitet er inviteret til at komme med et indlæg på vegne af bestyrelsen. 

 

Det indstilles, at der udformes et indspil fra bestyrelsen med nedenstående emner: 

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tilslutter sig de overordnede 

politiske prioriteter for EU’s strukturfonde som udstukket i Kom-

missionens udkast til nye forordninger, herunder ønsket om at foku-

sere på innovation, vækst og digital omstilling i SMV’er samt inve-

stering i arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. 

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tilslutter sig anbefalingerne 

fra Kommissionen til områder, hvor Danmark bør anvende midler, 

herunder innovation, digital omstilling og kompetenceudvikling 

gennem fx livslang læring samt at indsatser så vidt muligt fokuserer 

på erhvervsområder, der er danske styrkepositioner.  

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse finder det vigtigt, at de nye 

programmer har fokus på, at midlerne kommer hele landet til gavn. 

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse finder det vigtigt, at udmønt-

ningen af midlerne bedst muligt understøtter realiseringen af er-

hvervsfremmereformens mål om bl.a. konsolidering og professio-

nalisering af aktørlandskabet, fx gennem nye udbudsformer og pro-

jektmodeller. 
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• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse opfordrer regeringen til i de 

afsluttende forhandlinger om EU-regelgrundlaget og i den efterføl-

gende nationale implementering fortsat at have fokus på at ned-

bringe administrative byrder, herunder udnytte mulighederne for di-

gitalisering, så flest mulige midler går til konkrete vækst- og udvik-

lingsinitiativer for målgrupperne frem for til administration. 

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse finder det vigtigt, at fondene 

kan understøtte innovative turismeprojekter, herunder i relevant 

omfang udvikling af turismeinfrastruktur i bred forstand. 

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse finder det vigtigt, at de nye 

programmer så vidt muligt indeholder fleksibilitet, så udmøntnin-

gen kan tilpasses skiftede udfordringer og konjunkturer, herunder 

fastholdelse af muligheden for at anvende finansielle instrumenter. 

 

Diskussionspunkter 

 

Bestyrelsen kan drøfte, om der er emner, der bør udgå eller tilføjes i ovenstående 

indstilling.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, at formanden på bestyrelsens vegne sen-

der et indspil til regeringen, der følger ovenstående.  
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