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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af 
visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration 
af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske 
Socialfond 

Danske Regioner har den 19. november 2018 modtaget en høringsanmodning 
vedr. udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til 
Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske 
Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Udkastet til bekendtgørelse er 
konsekvens af den nye lov om erhvervsfremme, som for tiden behandles i 
Folketinget.  
 
Danske Regioner finder, at forslaget til lov om erhvervsfremme er udtryk for en 
uhensigtsmæssig centralisering af indsatsen for at skabe decentral vækst og 
udvikling, og at det som følge vil blive sværere at få erhvervsfremmemidler og 
EU’s strukturfondsmidler ud at arbejde i hele Danmark. Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse vil mangle det nødvendige lokale og regionale 
kendskab til de særlige udfordringer, styrker og potentialer, som er 
karakteristiske for de forskellige dele af Danmark. Centraliseringen vil medføre, 
at det politiske ansvar for den decentrale erhvervsfremmeindsats samles hos 
markant færre personer, hvoraf et mindretal er demokratisk valgte, og hvor 
afstanden til de berørte borgere og virksomheder bliver markant større. 
 
I forslaget til bekendtgørelse henlægges de beføjelser, der i henhold til lov om 
administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske 
Socialfond er tillagt erhvervsministeren, til Erhvervsstyrelsen, dog med visse 
undtagelser. 
 
Ligeledes bestemmes det, at de afgørelser, som Erhvervsstyrelsen træffer efter 
lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den 
Europæiske Socialfond eller forskrifter udstedt i medfør af loven, ikke kan 
indbringes for anden administrativ myndighed. Ligeledes, at afgørelser, der 
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træffes af overvågningsudvalg og styringsudvalg for programmer med dansk 
deltagelse, ikke kan indbringes for nogen administrativ myndighed. 
 
Til gengæld anføres det i bekendtgørelsen, at afgørelser, der træffes af regioner 
og kommuner, som i medfør af loven er bemyndiget til helt eller delvist at 
fungere som administrationsmyndighed, kan indbringes for Erhvervsstyrelsen. 
 
Danske Regioner finder, at der bør være parallelitet i bestemmelserne, således 
at afgørelser, som træffes af regioner og kommuner i deres funktion som 
administrationsmyndighed, ikke bør kunne indbringes for nogen anden 
administrativ myndighed. 
 
Venlig hilsen 


