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Avtalsparter 
 
Sverige 
Tillväxtverket, förvaltande (FM) och attesterande myndighet (AM)  
 
och 
 
Danmark 
Erhvervsstyrelsen  
Region Sjælland  
Region Midtjylland  
Region Hovedstaden  
Region Nordjylland  
 

Avtalets syfte  
 
Detta avtal reglerar förhållandet mellan medlemsstaten Sverige som företräds av Till-
växtverket i rollen som FM samt AM och medlemsstaten Danmark som företräds av 
Erhvervsstyrelsen samt Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Hovedstaden och 
Region Nordjylland (härefter kallade de fyra danska regionerna), vid genomförandet av 
det operativa programmet för Europeiskt territoriellt samarbete – Interreg Öresund-
Kattegatt-Skagerrak 2014-2020. 
 

§ 1 Allmänna bestämmelser 
 

1. I enlighet med EU:s förordningar om strukturfonderna, särskilt  
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 

december 2013 
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr  1301/2013 av den 17 

december 2013, och  
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr1299/2013,  

samt därtill hörande delegerade och implementerade akter, särskilt  
- Kommissionens delegerade förordning (EU) 481/2014 av den 4 mars 

2014, 
har medlemsstaterna Danmark och Sverige, tillsammans med Norge överenskom-
mit om det operativa programmet för territoriellt gränsöverskridande samarbete 
Öresund-Kattegatt-Skagerrak 2014-2020 (nedan kallat det operativa program-
met), vilket godkänts av den Europeiska Kommissionen den 16 december 2014, be-
slut nr C(2014)10028. 

 
2. Grundläggande danska bestämmelser finns i 

- Lov nr 1599 af 20.december 2006 om administration af tilskud fra Den 
Europæiske regionalfond og den Europæiske Socialfond med senere 
ændringer,  

- Bekendtgørelse nr 144 af 18.februar 2014 om henlæggelse af beføljelser 
til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra den Eu-
ropæiske Regionalfond og den Europæiske Socialfond, 

- Bekendtgørelse nr 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetenceforde-
ling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske 
Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, och 

- Bekendtgørelse nr 586 af den 3 juni 2014om støtteberettigelse, regn-
skab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling  af tilskud fra 
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Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. 
 

3. Grundläggande svenska bestämmelser finns i  
- förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder. 

 
4. Erhvervsstyrelsen har det överordnande ansvaret för administrationen av den 

Europæiske Regionalfond i Danmark. Erhvervsstyrelsen och de fyra danska reg-
ionerna har i mars 2015 ingått avtal om genomförande av programmet, och 
Tillväxtverket är informerat om innehållet i avtalet.  

 
5. Erhvervsstyrelsen och de fyra danska regionerna åtar sig att verka för att Till-

växtverket, i egenskap av FM och AM, kan uppfylla de åtaganden och det ansvar 
som framgår av EU:s förordningar om strukturfonder, därtill hörande delege-
rade och implementerade akter (till exempel enligt artikel 29 förordning (EU) 
1299/2013 och artikel 149 förordning 1303/2013), tillämpliga nationella regler 
och det operativa programmet.  

 
6. Tillväxtverket åtar sig att verka för att Erhvervsstyrelsen och de fyra danska reg-

ionerna får den information om programgenomförandet specifikt vad gäller an-
vändandet av tekniskt stöd (TA) som de behöver inom sina ansvarsområden.  
Ett Programråd för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 har upp-
rättats efter överenskommelse mellan de myndigheter som på nationellt upp-
drag medfinansierar programmets TA-medel. Programrådet är upprättat för att 
gemensamt behandla frågor av verksamhetsadministrativ art som är kopplade 
till genomförande av det operativa programmet och de avtal som sluts mellan 
parterna.  

 
7. Till detta avtal finns 1 bilaga vilka avtalsparterna åtar sig att följa: 

- Bilaga 1: Fördelning av medfinansiering av tekniskt stöd  
 

Ovanstående bilaga kan ändras efter överenskommelse mellan avtalsparterna 
samt enligt förordningar och beslut i programmets Övervakningskommitté, 
jämlikt exempelvis artiklarna 49 och 110 förordning (EU) nr 1303/2013 och ar-
tikel 18 förordning (EU) nr 1299/2013. 

 
8. Till grund för genomförandet av det operativa programmet ligger också respek-

tive medlemsstaters ingångna och av Kommissionen antagna Partnerskaps-
överenskommelser för programperioden. 

 

§ 2 Organisationsstruktur 
 

1. Struktur för genomförande av det operativa programmet framgår i avsnitt 5. 
Genomförandebestämmelser för samarbetsprogrammet.  

 

§ 3 Förvaltande och attesterande myndighets uppgifter 
 

1. FM ska ansvara för att det operativa programmet genomförs i enlighet med 
principen om sund ekonomisk förvaltning enligt artikel 125 i förordning (EU) nr 
1303/2013. Bestämmelser om sund ekonomisk förvaltning finns i artikel 30 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, EURATOM) nr 966/2012. FM 
skall svara för inrättande av förvaltnings- och kontrollsystem/ systembeskriv-
ning i enlighet med artikel 72 förordning 1303/2013, vilket framgår av det ope-
rativa programmet avsnitt 5.3. 
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2. I det operativa programmets avsnitt 5. Genomförandebestämmelser för samar-
betsprogrammet, framgår FMs uppgifter i enlighet med artikel 125 förordning 
(EU) 1303/2013, och artikel 23 förordning (EU) 1299/2013. Uppgifterna kopp-
lat till det operativa programmet innefattar förvaltning, urval av pro-
jekt/verksamheter, samt ekonomisk förvaltning och kontroll. Uppgifterna om-
fattar bl. a. daglig vägledning och kommunikation med de nationella kontrollan-
terna. FMs ansvar för genomförandet av det operativa programmet innebär att 
FM koordinerar och samordnar arbetet med det operativa programmet och de 
olika organ som utsetts att bistå FM i genomförandet. Det gemensamma sekre-
tariatet lyder under och utför sitt arbete som en del av FM, med placering i Gö-
teborg samt i Köpenhamn. 
 

3. I det operativa programmets avsnitt 5. Genomförandebestämmelser för samar-
betsprogrammet, framgår AMs ansvar och uppgifter i enlighet med artikel 126 
förordning (EU) 1303/2013, och artikel 24 förordning (EU) 1299/2013. I det in-
går att upprätta och lämna in ansökningar om utbetalningar till Kommissionen 

 
 

§ 4 Förvaltnings- och kontrollsystem /Systembeskrivning 
 

1. De fyra danska regionerna ansvarar för godkännande, utpekande, instruktion 
och korrekthet i det utförda arbetet av de tilsynsførende i enlighet med be-
stämmelserna i bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014. Den daglige vejledning 
af, og kommunikation med, tilsynsførende delegeres til Forvaltningsmyndighe-
den og det fælles Sekretariat for programmet. 
 

2. Erhvervsstyrelsen och de fyra danska regionerna ansvarar för uppföljning av 
rapporter från Erhvervsstyrelsens EU-kontrolenhed gällande det danska kon-
trollsystemet, och idet fall FM konstaterar brister i det danska kontrollsystemet. 

 
3. Erhvervsstyrelsen och de fyra danska regionerna skall informera FM om inne-

hållet i det kontrollsystem för attestering av utgifter enligt artikel 23 förordning 
(EU) 1299/2013 som man har inrättat i Danmark. Eventuella förändringar i sy-
stemet ska omedelbart meddelas FM.  

 
4. En beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem/ systembeskrivning enligt 

artikel 72 förordning 1303/2013 skall omfatta en beskrivning av systemen i 
både Danmark och Sverige för att vara fullständig. Erhvervsstyrelsen och de 
fyra danska regionerna skall överlämna en beskrivning av det danska kontroll-
systemet till FM. FM skall upprätta och sammanställa beskrivningen av förvalt-
nings- och kontrollsystemet enligt artikel 72. RM skall årligen utarbeta rapport 
och yttrande över förvaltnings- och kontrollsystem/ systembeskrivning i enlig-
het med artikel artiklarna 72 och 127 förordning (EU) nr 1303/2013. Erhvervs-
styrelsen och de fyra danska regionerna skall godkänna beskrivningen av för-
valtnings- och kontrollsystem/ systembeskrivning enligt artikel 72.  

 

§ 5 Tekniskt stöd (TA) 
 

1. Medlemsstaterna Danmark och Sverige utser FM att administrera den nation-
ella medfinansieringen, från de fyra danska regionerna och den svenska rege-
ringen, av tekniskt stöd (TA) och ERUF-stödet i eget namn och för varje med-
lemsstats räkning. Utbetalning av stödet görs till ett Euro-konto utan nationella 
underkonton. FM har övergripande ansvar för medlen på kontot. FM har ansvar 
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för att utbetala TA till mottagare. Budget för tekniskt stöd beslutas av övervak-
ningskommittén. En årlig redovisning av användning av TA-medel ska godkän-
nas av övervakningskommittén. TA regleras i artikel 119 förordning (EU) 
1303/2013 och artikel 17 förordning 1299/2013. Övervakningskommittén beslu-
tar om användning av eventuell ränta som genereras.  

 
2. De fyra danska regionerna skall överföra betalningen av sin medfinansiering av 

TA årligen senast den 31 januari.  Den svenska regeringen överför medel till 
Tillväxtverket årligen. TA baseras på finansieringsplanen i det operativa pro-
grammet och den nationella medfinansieringen delas mellan Sverige och de 
danska regionerna. Fördelningen framgår av bilaga 1 till detta avtal. 

 
3. Om det visar sig efter programperiodens slut att de fyra danska regionerna in-

betalat mer medfinansiering av tekniskt stöd än som faktiskt använts, skall FM 
återbetala medlen till de danska regionerna.  

 

§ 6 Oegentligheter och ansvar för återkrav 
 

1. Med hänvisning till artiklarna 122 och 143 förordning (EU) 1303/2013, samt det 
operativa programmets avsnitt 5.4 Ansvarsfördelning mellan de deltagande 
medlemsstaterna om FM eller Kommissionen ålägger dem finansiella korrige-
ringar, är Tillväxtverket, på vägnar av den svenska medlemsstaten, och 
Erhvervsstyrelsen samt de fyra danska regionerna, på vägnar av den danska 
medlemsstaten, ansvariga för att förebygga, upptäcka och korrigera oegentlig-
heter samt återkräva belopp som utbetalats felaktigt tillsammans med ränta. 
Om felaktigt utbetalda belopp till en stödmottagare inte kan återkrävas är det 
den medlemsstat, och i Danmark den region, där den berörde stödmottagaren i 
fråga har sin verksamhet som ska betala tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet 
till den attesterande myndigheten i enlighet med artikel 27 förordning (EU) 
1299/2013.  

 
2. Det avtalas att Tillväxtverket samt de fyra danska regionerna ansvarar inom sitt 

geografiska område för handläggningen och skötseln av eventuella, på grund av 
medelsmissbruk föranledda återkrav gentemot slutliga stödmottagare, inklusive 
rättsligt förfarande vid behov. Återkrävda belopp återförs till Kommissionen.  

 
3. FM skall lämna nödvändiga upplysningar om programmets genomförande till 

RM och Erhvervsstyrelsens EU-kontrolenhed. Om FM eller AM upptäcker oe-
gentlighet i rapporterade utgifter från danska projektpartners, registreras dessa 
av FM, de bekräftas av de fyra danska regionerna, och de rapporteras till OLAF 
av Erhvervsstyrelsen. FM följer upp revisions- och kontrollrapporter från pro-
grammets RM och revisionsgruppen.  

 

§ 7 Tvist 
 

1. Tvist rörande tolkning av detta avtal skall lösas genom medling enligt reglerna 
för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut (Medlingsreglerna). Om 
medling inte leder till att tvisten löses inom den tid som anges i Medlingsregler-
na skall den i stället avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskamma-
res Skiljedomsinstitut (Institutet). 

 
2. Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet 

med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga om-
ständigheter bestämmer att Regler för Stockholms Handelskammares Skilje-
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domsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet 
också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.  Regler 
för medling och skiljeförfarande finns på Stockholms Handelskammares hem-
sida http://www.sccinstitute.se . 
 

§ 8 Avtalstid och ikraftträdande m.m 
 

1. Detta avtal träder ikraft omedelbart då det undertecknats av samtliga 
avtalsparter. 

 
2. Avtalet kan ändras på begäran av en av avtalsparterna och endast ge-

nom skriftlig överenskommelse mellan samtliga avtalsparter. 
 

3. Avtalet gäller till och med 31 december 2024 om inte annat avtalas.  
 

4. Avtalet har upprättats i sex likalydande exemplar på svenska, varav 
samtliga parter erhåller var sitt exemplar.  

 
5. Tillväxtverket har rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldighet-

er enligt detta avtal till annan berörd part för det fall verksamhet hos 
Tillväxtverket som omfattas av avtalet övergår till annan. 

 

http://www.sccinstitute.se/
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………………………………….  …………………………………………  
Ort och datum   Gunilla Nordlöf   

Tillväxtverket, förvaltande och attesterande 
myndighet   

  
 
………………………………….  …………………………………………  
Ort och datum   Preben Gregersen 
   regionalchef 
   Erhvervsstyrelsen   
 
 
………………………………….  …………………………………………  
Ort och datum   Jens Stenbæk 
   regionsrådsformand 
   Region Sjælland 
 
 
………………………………….  …………………………………………  
Ort och datum   Ulla Astman 
   regionsrådsformand   
   Region Nordjylland  
 
 
………………………………….  …………………………………………  
Ort och datum   Bent Hansen 
   regionsrådsformand 

Region Midtjylland 
  

 
………………………………….  …………………………………………  
Ort och datum   Sophie Hæstorp Andersen 
   regionsrådsformand 

Region Hovedstaden 
   
 
 
 


