
 

 

Bilag til afsnit 3: Uddybninger af afsnittet om Forvaltningsmekanismer 

 

Partnerskab  

Territorialplanen er udarbejdet i bi- og multilaterale dialoger og samarbejder med relevante 

partnerskaber bestående af lokale og regionale interessenter og aktører, herunder erhvervshuse, 

kommuner og regioner, klima- og energiaktører, videns- og uddannelsesinstitutioner, samt 

infrastrukturelle spillere, repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelser og klyngeorganisationer 

m.fl. 

 

Interessentinddragelsesmøderne er forløbet i perioden 28.02.2022 – 16.03.2022, hvor der i alt er 

afholdt 20 møder à ca. en times varighed med forskellige aktørgrupper i partnerskabet.  

 

Forud for møderne udsendte Erhvervsstyrelsen et følgebrev sammen med mødeinvitationen, hvori 

indholdet i og rammerne for Fonden for Retfærdig Omstilling blev beskrevet, belægget for 

udpegningen af Nord- og Sydjylland blev tydeliggjort, og regeringens oplæg til prioriteringer for 

Fonden for Retfærdig Omstilling blev præsenteret.  

 

Inddragelsen af partnerskabet er sket via præsentation af forordningsmæssige rammer og overordnet 

programindhold, som partnerskabet har haft mulighed for at kommentere på og medvirke til 

kvalificeringen af, hvorefter territorialplans- og programudkastet er tilpasset efter behov. 

Inddragelsen af partnerskabet har således været en iterativ proces, hvor det er tilstræbt at fastlægge 

indholdet i den operationelle territorialplan under hensyntagen til de relevante interessenter i lyset af 

bl.a. lokale og regionale udfordringer i de udpegede landsdele og den øvrige nationale indsats.  

 

I partnerskabsdialogen er der i forbindelse med interessentinddragelsesmøderne generelt udtrykt 

opbakning til de overordnede rammer for territorialplanen og programmet, dog med ønsker om 

justeringer og konkrete aktivitetsforslag til de foreslåede operationstyper. Som konkrete 

aktivitetsforslag under de foreslåede operationstyper nævnes bredt i partnerskabet behov for 

investeringsstøttemuligheder, som kan bruges bredt i værdikæden omkring de nye grønne 

nøgleteknologier, hvad end det drejer sig om præliminært analysearbejde for at afdække teknologiske 

løsningsmuligheder, anlægsinvesteringer til test, demonstration og skalering af teknologier og 

produkter, eller indsatser for opbygning af efterspørgsel og aftagerled på nye grønne energiprodukter. 

Partnerskabet fremhæver ligeledes under alle de foreslåede operationstyper behovet for op- og 

omkvalificerende indsatser i arbejdsstyrken, der både skal afbøde de socioøkonomiske konsekvenser 

ved udfasningen af fx olie- og gasindustrien, og samtidig skal sikre tilførslen af kvalificeret 

arbejdskraft og viden fra de udfasede industrier over i de nye grønne brancher. Se pkt. 2.4 om 

planlagte operationstyper for uddybning af de konkrete aktivitetsforslag. 

 

Territorialplanen for Retfærdig Omstilling og det nationale program har været i offentlig høring i 

perioden 12. august 2022 – 2. september 2022. Resultatet af høringen viser, at der er generel 

opbakning til de overordnede rammer for territorialplanen og det nationale program. 

Indsatsområderne for det nationale program samt de foreslåede aktivitetstyper modtages positivt, dog 

peger nogle af høringssvarene på behovet for enkelte præciseringer i relation til visse indsatser og 

aktiviteter, hvilket overordnet set imødekommes af forvaltningsmyndigheden.  

 

 

 



 

 

Overvågningsforanstaltninger og Evalueringsforanstaltninger 

Jf. forordningen for fællesbestemmelser afholdes et årligt gennemgangsmøde med Kommissionen for 

at gennemgå territorialplanens og programmets præstation. Forvaltningsmyndigheden deltager i 

gennemgangsmøderne.  

 

Resultatet af gennemgangsmødet opsummeres i et vedtaget referat. Herefter følger 

forvaltningsmyndigheden op på spørgsmål rejst under gennemgangsmødet, som påvirker 

territorialplanens og programmets gennemførelse, og inden for tre måneder underrettes 

Kommissionen om, hvilke foranstaltninger, der er truffet. 

 

Forvaltningsmyndigheden indsender en endelig præstationsrapport på territorialplanen og 

programmet til Kommissionen februar 2031. Kommissionen behandler den endelige 

præstationsrapport og underretter forvaltningsmyndigheden om eventuelle bemærkninger senest fem 

måneder efter modtagelsen af præstationsrapporten. Hvis der fremsættes sådanne bemærkninger, 

tilvejebringer forvaltningsmyndigheden alle nødvendige oplysninger med hensyn til disse 

bemærkninger og underretter, hvis det er relevant, Kommissionen inden for tre måneder om, hvilke 

foranstaltninger der er truffet. Kommissionen underretter forvaltningsmyndigheden om, at rapporten 

er godtaget senest to måneder efter modtagelse af alle nødvendige oplysninger. Hvis Kommissionen 

ikke giver meddelelse til forvaltningsmyndigheden inden for disse frister, anses rapporten for 

godtaget. 

 

Forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer af territorialplanen og programmet med det formål 

at forbedre kvaliteten af udformningen og gennemførelsen af territorialplanen og programmet.  

 

Evalueringen vurderes i forhold til dets virkning senest 2029. Evalueringerne udarbejdes af 

interne/eksterne eksperter, som er funktionelt uafhængige. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at de 

fornødne procedurer er indført med henblik på at frembringe og indsamle de nødvendige data for 

evalueringerne.  

 

Forvaltningsmyndigheden udarbejder en evalueringsplan, som forelægges for overvågningsudvalget 

senest ét år efter afgørelsen om godkendelse af programmet og territorialplanen.  

 

Forvaltningsmyndigheden offentliggør den endelige præstationsrapport og alle evalueringer.  

 

Koordinations- og overvågningsorganer  

Indstillingsudvalget og overvågningsudvalget, som begge sekretariatsbetjenes af 

forvaltningsmyndigheden, vil være omdrejningspunktet for at sikre inddragelse af relevante 

partnere i gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmet. 

 

Med henblik på at sikre, at implementeringen af programmet lever op til EU’s adfærdskodeks for 

partnerskaber, herunder partnerskabsprincippet og multi-level governance-princippet, sammensættes 

indstillingsudvalget af en balanceret repræsentation af relevante myndigheder og repræsentanter med 

klimafaglige og erhvervsfaglige kompetencer, fx vil to medlemmer skulle udpeges af hhv. KKR 

Syddanmark og KKR Nordjylland. Indstillingsudvalget består af 14 medlemmer. Fordelingen af 

medlemmer fremgår af det nationale program.  

 



 

 

I overensstemmelse med loven fastsætter bekendtgørelsen, at indstillingsudvalget udvælger og 

indstiller projekter til tilsagn og afslag til Erhvervsstyrelsens afgørelse om anvendelse af tildelte 

midler. Endvidere fastsættes det, at indstillingsudvalget fastlægger kriterier for midlernes anvendelse, 

som forelægges overvågningsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling Bekendtgørelsen 

fastsætter derudover, at indstillingsudvalget kan bidrage til temaer for midlernes anvendelse og 

indkalde ansøgninger.  

 

Overvågningsudvalget nedsættes i overensstemmelse med forordningen om fællesbestemmelser og 

har til opgave at godkende udvælgelseskriterier samt følge implementeringen af programmet og 

territorialplanen. Dette sker dels som minimum via årlige møder, og dels ved at udvalgets medlemmer 

har mulighed for at foreslå evaluerings- og analysetiltag til sikring af programmernes succesfulde 

gennemførelse, ligesom udvalget kan kræve andre former for tilpasninger eller revision af 

programmerne. 

 

I overvågningsudvalget deltager relevante ministerier, regionale og kommunale parter, 

interesseorganisationer og arbejdsmarkedets parter. Erhvervsstyrelsen udpeger således efter 

indstilling fra de berørte parter et medlem fra henholdsvis: 

• Akademikerne,  

• CO-Industri,  

• Concito, 

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse,  

• Danmarks Grønne Investeringsfond,  

• Dansk Energi, 

• Dansk Erhverv,  

• Dansk Industri,  

• Danske Erhvervsakademier,  

• Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier,  

• Danske Regioner, 

•  Danske Universiteter, 

•  Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

• Innovationsfonden,  

• KKR Nordjylland,  

• KKR Syddanmark, 

• KL, 

• Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet,  

• Klimarådet,  

• Koordinationsudvalget for Lokale AktionsGrupper i Danmark,  

• Landdistrikternes Fællesråd,  

• Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,  

• RAR Nordjylland,  

• RAR Sydjylland,  

• SMVdanmark,  

• Uddannelses- og Forskningsministeriet og Vækstfonden.  



 

 

Repræsentanter fra Europa-Kommissionen deltager i arbejdet i overvågningsudvalget, hvor de har 

en overvågningsfunktion og en rådgivende funktion. En repræsentant fra henholdsvis 

Erhvervsministeriets departement, Finansministeriet og Rigsrevisionen kan deltage i arbejdet i 

overvågningsudvalget, hvor de har en rådgivende funktion 

 

Overvågningsudvalget nedsættes i overensstemmelse med forordningen om fællesbestemmelser, og 

har til opgave at godkende udvælgelseskriterier mv. i overensstemmelse med forordningen om 

fællesbestemmelser, samt følge implementeringen af programmet og territorialplanen. Dette sker dels 

som minimum via årlige møder, og dels ved at udvalgets medlemmer har mulighed for at foreslå 

evaluerings- og analysetiltag til sikring af programmernes succesfulde gennemførelse, ligesom 

udvalget kan kræve andre former for tilpasninger eller revision af programmerne. I forbindelse med 

drøftelse af udvalgte emner, fx evalueringer, udvælgelseskriterier eller kommunikation, vil udvalgets 

medlemmer blive inviteret til at deltage i undergrupper, som følger forvaltningsmyndighedens 

arbejde mere detaljeret.  

 

I overvågningsudvalget deltager relevante ministerier, regionale og kommunale parter, relevante 

interesseorganisationer og arbejdsmarkedets parter samt (som observatør) Europa-Kommissionen. 

 

Overvågningsudvalget kan fremsætte henstillinger af territorialplanen eller programmet til 

forvaltningsmyndigheden, herunder om foranstaltninger til at mindske den administrative byrde for 

støttemodtagere.  
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