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Ordinært møde i Overvågningsudvalget for strukturfondene 2021-2027 

Den 7. marts 2022, kl. 10:00-15:00 

 

 

Deltagere: 

Fra overvågningsudvalget deltog:  

Organisation Deltager 

Akademikerne Anne Sofie Fogtmann 

Børne- og Undervisningsministeriet Henrik Saxtorph 

CO-industri Sara Lützen 

Dansk Erhverv Per Thye Rasmussen 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Peter Thomsen 

Danske Regioner Michael Koch-Larsen  

Erhvervsstyrelsen Pernille von Lillienskjold 

Erhvervsstyrelsen Rikke Thøfner Angel 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører Henrik Garver 

KKR Sjælland Christian Smith 

Kommunernes Landsforening (KL) Pia Mulvad Reksten 

Landbrug og Fødevarer Morten Andersen Linnet 

Sammenslutning af Danske Småøer Lise Thillemann Sørensen 

Socialstyrelsen Anette Mogensen 

Uddannelses- og Forskningsministeriet David Grønbæk 

 

Fra Kommissionen deltog: 

Kommissionen, DG Regio Eva Nussmueller 

Kommissionen, DG Regio Tarja Tiainen-Balsby 

Kommissionens Rep. i Danmark Stefan Welin 

 

Fra Erhvervsstyrelsen deltog desuden: 

Erhvervsstyrelsen Gert Elstrøm Kristoffersen 

Erhvervsstyrelsen Tej Egefjord 

Erhvervsstyrelsen Mia Andersen 

Erhvervsstyrelsen Emily Trolle (referent) 

Erhvervsstyrelsen Maria Nordvig Vendelbo (referent) 

 

 



 2/5 

 

 

1. Velkomst og præsentation af udvalgets medlemmer  

Formanden bød velkommen til udvalgets første møde, hvorefter de fremmødte kort 

præsenterede sig selv. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Formanden konstaterede, at mødet blev indkaldt den 1. marts 2022 ved kalender- in-

vitation. Dagsorden og mødemateriale blev udsendt samme dag via Admincontrol. 

Formanden bemærkede, at ifølge den foreslåede forretningsordens § 9 ville mødema-

teriale fremover skulle udsendes ti arbejdsdage før mødet afholdelses, og at bestem-

melserne om mødevirksomhed i forretningsordenens §9 derfor ikke var overholdt.  

 

Formanden gjorde opmærksom på, at udvalget indtil den formelle godkendelse af 

programmerne for Regionalfonden og Socialfonden Plus var et interimudvalg, og at 

udvalgets beslutninger på mødet derfor skulle bekræftes enten virtuelt eller skriftligt 

umiddelbart efter programmernes godkendelse.  

 

Udvalget godkendte dagsordenen.  

 

3. Til godkendelse: Forretningsorden for overvågningsudvalget, her-

under udvalgets opgaver og mødevirksomhed  

Formanden gennemgik forretningsordenen afsnit for afsnit.  

Punktet blev drøftet med bidrag fra Landbrug og Fødevarer (Morten Andersen Linnet), 

Kommunernes Landsforening (Pia Mulvad Reksten), Uddannelses- og Forskningsmi-

nisteriet (David Grønbæk), Danske Regioner (Michael Koch-Larsen), Akademikerne 

(Anne Sofie Fogtmann), Dansk Erhverv (Per Thye Rasmussen) og Kommissionen, 

DG Regio (Tarja Tiainen- Balsby). 

 

Drøftelserne førte til rettelse af:  

• §9, stk. 2 vedr. afholdelse af mindst to møder om året.  

• §10 vedr. at udvalget træffer afgørelser ved konsensus blandt de fremmødte. 

• §12 vedr. såfremt der ikke indkommer indvendinger mod forslaget, er forsla-

get godkendt.  

 

Forretningsordenen blev godkendt med de nævnte rettelser. Forretningsordenen med 

rettelser, der fremgår med ”vis ændringer” er vedlagt referatet til orientering. 

 

Udvalgets opgaver i henhold til forretningsordenen blev kort drøftet, og det blev des-

uden fremhævet, at udvalget ønsker sig tematiske drøftelser, projektpræsentationer og 

gerne – ikke mindst i begyndelsen – fysiske møder med henblik på at få et bedre ind-

blik i effekter og forvaltningsmæssige udfordringer. 

 

4. Til orientering: Præsentation af nye strukturfondsprogrammer 

2021-2027, herunder præsentation af erhvervsfremmesystemet  

Formanden indledte punktet med en præsentation af erhvervsfremmesystemet. På bag-

grund af præsentationen kommenterede Dansk Erhverv, Akademikerne, Landbrug og 

Fødevarer og Kommunernes Landsforening på udviklingen af erhvervsfremmesyste-

met, herunder at det enstrengede system er blevet mere fragmenteret. Efterfølgende 

præsenterede forvaltningsmyndigheden ved Tej Egefjord opbygningen af programmet 

for Regionalfonden og Socialfonden Plus og orienterede herefter om 
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Regionalfondsprogrammets enkelte prioriteter med fokus på eksempler på støtteberet-

tigede aktiviteter samt aktiviteter, output og resultater. Hertil havde Akademikerne og 

Sammenslutning af Danske Småøer (Lise Thillemann Sørensen) kommentarer og 

spørgsmål. 

 

Herefter orienterede forvaltningsmyndigheden ved Gert Kristoffersen om prioritet 1 i 

Socialfonden Plus, igen med fokus på eksempler på støtteberettigede aktiviteter samt 

aktiviteter, output og resultater. Punktets prioriteter blev drøftet enkeltvis med inputs 

fra Akademikerne, Kommunernes Landsforening, Uddannelses- og Forskningsmini-

steriet, CO-industri (Sara Lützen) og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (Peter 

Thomsen). Drøftelserne omhandlede særligt at sikre, at der ikke sker overlap mellem 

indsatser samt udtrykket ”formelle-/uformelle-kompetencer”. Sidstnævnte problema-

tik ville forvaltningsmyndigheden se nærmere på med henblik på evt. justering af tek-

sten. 

 

Danske Regioner ved Michael Koch-Larsen orienterede om prioritet 2 i Socialfonden 

Plus, som regionerne skal udmønte. Til punktet havde Kommissionen, DG Regio et 

opklarende spørgsmål, og Kommunernes Landsforening en bemærkning til samarbej-

det mellem regionen og de øvrige relevante aktører. 

 

Slutteligt orienterede Socialstyrelsen ved Anette Mogensen om prioritet 3 i Socialfon-

den Plus, som tager udgangspunkt i det tidligere FEAD-program.  

 

5. Til godkendelse: Udvælgelseskriterier  

Forvaltningsmyndigheden ved Gert Kristoffersen orienterede udvalget om den gene-

relle procedure ved godkendelse af udvælgelseskriterier, hvor udvælgelseskriterierne 

i mange tilfælde vil blive godkendt ved skriftlig høring, da Danmarks Erhvervsfrem-

mebestyrelse løbende annoncerer. Forvaltningsmyndigheden gjorde desuden opmærk-

som på, at udvælgelseskriterierne i mange tilfælde er fortrolige. Dette vil fremover 

blive markeret på dokumenterne. 

 

5.1 Kompetencer til den grønne omstilling i SMV’er  

5.2.En arbejdsstyrke til den grønne omstilling i SMV’er  

Forvaltningsmyndigheden ved Gert Kristoffersen præsenterede udvælgelseskriteri-

erne for de to annonceringerne samlet, da annonceringerne havde enslydende kriterier. 

 

Punktet førte til en drøftelse af annonceringsmaterialet med bidrag fra Akademikerne, 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Landbrug & Fødevarer, Kommunernes 

Landsforening og CO-industri. Drøftelserne førte ikke til ændring af udvælgelseskri-

terierne, men pointen vedr. sprogbrugen om ”formel/uformel” uddannelse blev taget 

til efterretning, herunder at AMU-kurser har formel karakter.  

 

Udvalget godkendte udvælgelseskriterierne.  

 

5.3.Klyngeindsats 2023-2024  

Forvaltningsmyndigheden ved Tej Egefjord præsenterede udvælgelseskriterierne, 

hvortil Akademikerne og Kommunernes Landsforening spurgte til henholdsvis ad-

gangen til midlerne samt nuværende status på kriterium B.  
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Udvalget godkendte udvælgelseskriterierne. 

 

5.4.Udvælgelseskriterier fra Region Midtjylland  

Danske Regioner ved Michal Koch-Larsen præsenterede udvælgelseskriterierne. Præ-

sentationen førte til spørgsmål fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier samt Aka-

demikerne om henholdsvis indbyrdes vægtning af principperne og partnerskaber i for-

bindelse med ansøgning.  

 

Forvaltningsmyndigheden ville følge op på Region Midtjyllands vægtning af prin-

cipperne, hvorefter udvalget godkendte udvælgelseskriterierne. 

 

6. Kommissionen orienterer 

Kommissionen, DG Regio ved Eva Nussmueller orienterede om 8. samhørighedsrap-

port ”Samhøringhed i Europa frem mod 2050” og gennemgik rapporten overordnet 

afsnit for afsnit.  

 

Link til rapporten: Cohesion in Europe towards 2050 

 

Kommissionen, DG Regio ved Tarja Tiainen- Balsby orienterede om regionale for-

skelle Danmark i perioden 2014-2021, herunder status inden for socioøkonomi, be-

skæftigelse, uddannelsesniveau, og klimaudfordringer på tvær af regionerne. 

 

Tarja Tiainen- Balsby præsenterede også en række punkter om programmeringspro-

cessen fra DG EMPL. 

 

Kommissionens repræsentation i København ved Stefan Welin gennemgik kort nyhe-

der om EU’s genopretningsplan og muligheden for at bruge den viden og kompeten-

cer, der findes blandt medarbejderne i Kommissionens repræsentation i København. 

Her udover orienterede Stefan Welin om processen for landerapporten, som udkom-

mer i maj 2022. Kommissionens repræsentation i Danmark ønsker at sikre alle rele-

vante oplysninger, hvorfor de holder et online møde, hvor det er muligt at afgive kom-

mentarer. Såfremt man ønsker at deltage i dette møde, kan man kontakte Trine Jakob-

sen, Trine.koch-jakobsen@ec.europa.eu. 

 

7. Forvaltningsmyndigheden orienterer 

Forvaltningsmyndigheden ved Rikke Thøfner Angel orienterede om kommunikation 

i 2021-2027-perioden. I perioden vil der blive lagt særlig vægt på operationer af særlig 

strategisk betydning herunder erhvervsfyrtårnene. Projekterne skal fortsat kommuni-

kere med EU-logo, plakat og webbeskrivelse og forvaltningsmyndigheden kan sank-

tionere, hvis kravene ikke efterleves.  

 

Overvågningsudvalget vil inden sommerferien blive præsenteret for den årlige kom-

munikationsplan og blive inviteret til konference i Odense den 30. maj 2022, hvor de 

nye programmer vil blive lanceret.  

 

Den nye hjemmeside for programmerne vil blive lanceret i marts og derudover vil en 

ny fælles hjemmeside for alle CPR-programmerne i Danmark blive lanceret før som-

merferien. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/da/information/publications/communications/2022/cohesion-in-europe-towards-2050-8th-cohesion-report
mailto:Trine.koch-jakobsen@ec.europa.eu
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Formanden præsenterede udvalget for, at det bliver udvalgets opgave at holde øje med 

fremdriften i programmerne og N+3, samt at udvalget vil blive præsenteret for en eva-

lueringsplan inden for det første år efter, at programmerne er godkendt. 

 

8. Eventuelt 
Formanden takkede for et godt møde og orienterede om, at forvaltningsmyndigheden 

påtænker at holde et virtuelt møde, når programmerne er godkendt – forventeligt 

primo juni 2022, hvor beslutningerne fra dette møde kan endeligt vedtages. 
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