
 

NOTAT TIL 
EU-SPECIALUDVALGET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til Danmarks nationale strategiske referenceramme og opera-
tionelle strukturfondsprogrammer under målet om regional konkur-
renceevne og beskæftigelse for perioden 2007-2013. 
 
UResumé 
Kommunalreformen og en ny strukturfondsperiodes ikrafttræden den 1. 
januar 2007 giver mulighed for at skabe en bedre sammenhæng mellem 
den danske EU-finansierede, den nationalt finansierede og den regionalt 
og lokalt finansierede vækst- og erhvervspolitiske indsats. 
 
Danmark får i den kommende strukturfondsperiode ca. 512 mio. kr. årligt 
under målet om ”Regional konkurrenceevne og beskæftigelse”. Der skal 
med udgangspunkt i Fællesskabets strategiske retningslinjer og de nye 
rådsforordninger udarbejdes en national strategisk referenceramme og to 
operationelle programmer, ét for regionalfondsindsatsen og ét for social-
fondsindsatsen. Geografisk kan midlerne fremover anvendes i hele Dan-
mark.  
 
På indholdssiden er det ønsket, at den danske EU-finansierede, den natio-
nalt finansierede samt den regionalt og lokalt finansierede vækst- og er-
hvervspolitiske indsats skal trække i samme retning og understøtte de 
områder, som bidrager til at forbedre den danske regionale konkurrence-
evne og beskæftigelse med henblik på at styrke Europas vækstbetingel-
ser. Der lægges derfor op til, at strukturfondsmidlerne under målet om re-
gional konkurrenceevne og beskæftigelse anvendes i overensstemmelse 
med lov om erhvervsfremme (L602 af 24. juni 2005), Fællesskabets stra-
tegiske retningslinjer og de nye rådsforordninger. Hertil kommer, at mid-
lerne skal understøtte udmøntningen af regeringens globaliseringsstrategi 
regionalt inden for områderne innovation, iværksætteri, uddannelse og 
anvendelsen af ny teknologi.  
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen vil fremover – ligesom i indeværende struk-
turfondsperiode – være forvaltningsmyndighed for programmerne under 
målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse.  
 
De regionale vækstfora, der er etableret i alle regioner som led i kommu-
nalreformen, prioriterer strukturfondsmidlerne og indstiller til staten (Er-
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hvervs- og Byggestyrelsen) om anvendelsen af strukturfondsmidlerne, jf. 
lov om erhvervsfremme.  
 
10 pct. af strukturfondsmidlerne (eksklusiv teknisk assistance) fordeles 
efter konkurrence mellem de regionale vækstfora på grundlag af årlige 
temaer udmeldt af Danmarks Vækstråd. Økonomi- og erhvervsministeren 
træffer afgørelse om fordelingen af disse midler efter høring i Danmarks 
Vækstråd. Ministeren kan henlægge opgaven til Erhvervs- og Byggesty-
relsen. 
 
Enkelte tekniske elementer i såvel den strategiske referenceramme som 
de to operationelle programmer kan som følge af dialog og høring udestå. 
Planen er, at dokumenterne sendes til Kommissionen medio september 
2006.  
 
1. UBaggrund og indhold 
Den 1. januar 2007 træder en ny EU-strukturfondsperiode i kraft, der va-
rer til og med udgangen af 2013. I den kommende strukturfondsperiode 
har Rådet besluttet, at strukturfondene skal medvirke til at understøtte op-
fyldelsen af Lissabon-strategien om europæisk vækst og beskæftigelse.  
 
Danmark er i perioden omfattet af målet om regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse (det nye mål 2), der finansieres af både Regionalfonden og 
Socialfonden, og målet om territorialt samarbejde (det nye mål 3), der fi-
nansieres af Regionalfonden. Dette notat vedrører det nye mål 2. 
 
I forhold til tidligere strukturfondsperioder er der en række ændringer af 
betydning for tilrettelæggelsen af den danske strukturfondsindsats: 
 
• Som noget nyt er hele landet omfattet af det nye mål 2, eftersom den 

tidligere mikrozoning med fokus på yderområderne er ophævet. Mid-
lerne under det nye mål 2 kan således fremover anvendes i hele Dan-
mark.  

• I henhold til de nye forordninger skal der udarbejdes en såkaldt natio-
nal strategisk referenceramme, der beskriver en overordnet strategi 
for, hvordan Danmark ønsker at anvende strukturfondsmidlerne i den 
kommende periode. Hertil kommer, at der – som også tidligere – skal 
udarbejdes operationelle programmer. Der udarbejdes ét for regional-
fondsindsatsen og ét for socialfondsindsatsen. 

• Strukturfondsmidlerne skal fordeles på prioritetsniveau og ikke som 
tidligere på foranstaltningsniveau, hvilket er et led i Kommissionens 
ønske om administrative forenkling.  

• Det er i forbindelse med aftalen om kommunalreformen besluttet, at 
yderområderne skal have mindst samme andel af strukturfondsmid-
lerne som hidtil. 

 
1.1. Rammerne for strukturfondsindsatsen 
Med udgangspunkt i Rådets beslutning om, at strukturfondene skal med-
virke til realiseringen af Lissabon-strategien, har Fællesskabet udarbejdet 
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et sæt af strategiske retningslinjer, som skitserer de indholdsmæssige 
rammer for strukturfondsindsatsen. Hertil kommer et sæt af forordninger, 
herunder en rammeforordning for strukturfondene, en særforordning ved-
rørende Regionalfonden, en særforordning vedrørende Socialfonden samt 
et sæt af gennemførelsesbestemmelser, der præciserer, hvordan struktur-
fondsmidlerne skal administreres. 
 
Rådet har den 5. juli 2006 truffet beslutning om dele af forordningsgrund-
laget for strukturfondsindsatsen. Vedtagelsen af de overordnede strategi-
ske retningslinjer for anvendelsen af strukturfondene og de nærmere be-
stemmelser for gennemførelsen af strukturfondsindsatsen forventes først 
på efteråret. 
 
Danmarks strategi for realisering af Lissabon-målsætningerne er beskre-
vet i Danmarks Nationale Reformprogram fra oktober 2005. I forlængelse 
af det nationale reformprogram har såvel Velfærdkommissionen som 
VEU-udvalget afgivet deres anbefalinger til regeringen. Hertil kommer 
regeringens udspil i forlængelse af Globaliseringsrådets arbejde. 
 
Efter lov om erhvervsfremme kan regioner efter indstilling fra de regio-
nale vækstfora medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervs-
udvikling inden for: 

- Innovation, videndeling og videnopbygning 
- Anvendelse af ny teknologi 
- Etablering og udvikling af nye virksomheder 
- Udvikling af menneskelige ressourcer  
- Vækst og udvikling i turismeerhvervet 
- Udviklingsaktiviteter i yderområderne. 

 
De regionale vækstfora indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen om an-
vendelsen af strukturfondsmidlerne. 
 
1.2. Indhold  
Danmarks nationale strategiske referenceramme 
Med den nye programperiode ændres det strategiske sigte for struktur-
fondsindsatsen, eftersom strukturfondsmidlerne skal anvendes til at un-
derstøtte Lissabon-strategien. 
 
Fællesskabets strategiske retningslinjer for den kommende strukturfonds-
indsats og EU-forordningerne indeholder en bred vifte af mulige indsats-
områder.  
 
For at opnå størst mulig effekt af de midler, som Danmark har til rådig-
hed i den kommende strukturfondsperiode, er en fokusering af den dan-
ske indsats nødvendig. En fokusering af strukturfondsindsatsen indebærer 
en række valg af indsatsområder i forhold til Fællesskabets strategiske 
retningslinjer og rådsforordningerne mv.  
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Med udgangspunkt i Danmarks Nationale Reformprogram og regeringens 
globaliseringsstrategi samt lov om erhvervsfremme, der danner rammen 
om de regionale vækstforas virke, lægges der op til, at regionalfondsind-
satsen koncentreres om udviklingen af vækstvilkårene inden for området 
”innovation og viden”, mens socialfondsindsatsen koncentreres om ud-
viklingen af vækstvilkårene inden for området ”flere og bedre job”. Såle-
des prioriteres innovation og videnøkonomi samt virksomhedernes behov 
for kvalificeret arbejdskraft. 
 
Der lægges op til, at strukturfondsindsatsen samlet set struktureres ud fra 
fire indsatsområder, jf. lov om erhvervsfremme og regeringens globalise-
ringsstrategi:  
• Innovation, videndeling og videnopbygning  
• Anvendelse af ny teknologi  
• Udvikling af menneskelige ressourcer  
• Etablering og udvikling af nye virksomheder  
  
Hertil kommer udviklingsaktiviteter i yderområderne samt vækst og ud-
vikling i turismeerhvervet, jf. prioriteringerne i lov om erhvervsfremme. 
Turismeerhvervet vil i den kommende strukturfondsperiode indgå på linie 
med andre brancher. 
 
Inden for disse indsatsområder skal der efter EU-forordningerne desuden 
iagttages en række tværgående hensyn, herunder ligestillings-, miljø-, be-
skæftigelses- og territorielle hensyn, herunder hensynet til såvel byer og 
yderområder som landdistrikter. 
 
Den strategiske ramme for EU-strukturfondenes anvendelse i Danmark 
sammenfattes i følgende figur: 
 
Figur 1. Den strategiske ramme for Danmarks strukturfondsindsats 2007-
2013. 
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Yderområder 
Selv om hele Danmark fremover er omfattet af målet om regional kon-
kurrenceevne og beskæftigelse, vil hensynet til yderområderne også 
fremover have betydning. Som led i aftalen om kommunalreformen på 
erhvervsområdet er det aftalt, at yderområderne fremover skal have 
mindst samme andel af strukturfondsmidlerne som hidtil, hvilket svarer 
til 35 pct. under et. Da det kommunale Danmarkskort er blevet ændret 
med kommunalreformen, er der udpeget nye yderområder for struktur-
fondsperioden 2007-2013. 
 
Yderområderne afgrænses fremover som forholdsvis svage kommuner 
samt småøerne under Sammenslutningen af Danske Småøer. Yderområ-
derne vil være nye kommuner, der opfylder begge følgende kriterier: 
 
1. Lav erhvervsindkomst: Kommunens erhvervsindkomst pr. indbygger 
er under 90 pct. af landsgennemsnittet (gnsn. af 2001-2003). 
2. Svag befolkningsudvikling: Kommunen har oplevet et fald i befolk-
ningstallet eller under halv så stærk tilvækst som landsgennemsnittet 
(2000-05).  
 
I alt 16 af de 98 nye kommuner, som Danmark vil bestå af pr. 1. januar 
2007, opfylder ovenstående kriterier for yderområder, (se oversigt i tabel 
1). I alt bor der ca. 600.000 borgere i de 16 kommuner, svarende til ca. 11 
pct. af Danmarks samlede indbyggertal.  
 
Desuden udpeges de 15 småøer, som ikke er omfattet af ovenstående 16 
kommuner. Dermed er alle 27 småøer under Sammenslutningen af Dan-
ske Småøer udpeget (småøerne er også mål 2-områder i indeværende pe-
riode). 
 
Overgangsområder 
Langt de fleste af de nuværende mål 2-kommuner ligger i en ny kommu-
ne, som opfylder begge ovenstående kriterier om en forholdsvis lav er-
hvervsindkomst og svag befolkningsudvikling. Ti kommuner bliver dog 
lagt sammen med stærkere kommuner og bliver dermed dele af nye 
kommuner, som samlet set ikke er økonomisk svage.  
 
Af hensyn til kommunalreformaftalen gøres disse gamle kommuner til 
”overgangsområder”. Det vil sige, de tæller med som yderområder, selv 
om de vil være en del af en ny kommune, der ikke opfylder kriterierne om 
lav erhvervsindkomst og svag befolkningsudvikling. Også den nuværen-
de Sallingsund Kommune gøres til overgangsområde, idet den blev udpe-

Miljøpolitik 

Beskæftigelsespolitik 
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get som yderområde i den regionale vækststrategi fra 2003. Overgangs-
områderne omfatter i alt ca. 95.000 personer. 
 
 
Tabel 1. Oversigt over yderområder og overgangsområder 2007-2013. 
Yderområder  
(Nye kommuner med lav erhvervsind-
komst og svag befolkningsudvikling) 

Overgangsområder  
(Nuværende mål 2-
kommuner samt yderom-
råder fra Den Regionale 
Vækststrategi (2003), 
som bliver UdeleU af nye re-
lativt stærke kommuner) 

Hjørring Nørager 
Brønderslev-Dronninglund Arden 
Frederikshavn Hobro 
Morsø Brovst 
Vesthimmerland Fjerritslev 
Læsø Pandrup 
Norddjurs Sydthy 
Samsø Thyholm 
Tønder Møn 
Svendborg Sallingsund 
Faaborg-Midtfyn Sundsøre 
Langeland  
Ærø  
Lolland  
Guldborgsund  
Bornholm  
��������������������������������-
�������������������� 

 

Anm.: Yderområderne er UnyeU kommuner med en erhvervsindkomst pr. indbygger på un-
der 90 pct. af landsgennemsnittet (gnsn. for 2001-03) og en befolkningstilvækst på un-
der 50 pct. af landsgennemsnittet (2000-05). 
 
Strukturfondsstøttede projekter skal supplere øvrige aktiviteter (additio-
nalitetsprincippet), herunder også andre EU-finansierede aktiviteter. Der 
kan derfor ikke ydes støtte til almindelig drift. Der vil blive fastlagt nær-
mere regler for støtteberettigelse.  
 
For så vidt angår statsstøtteaspekter af strukturfondsmidlernes anvendelse 
foreslås, at programmerne følger gældende EU-statsstøtteregler. 
 
Regionalfondsprogrammet 
Med regionalfondsprogrammet ”Innovation og viden” er der indtil videre 
lagt op til, at der kun er én overordnet prioritet foruden såkaldt teknisk 
assistance (fx administration og evaluering mv.). Det kan ikke afvises, at 
EU-Kommissionen i forbindelse med forhandlingerne om programmerne 
vil kræve, at programindholdet deles op på flere prioriteter.  
 
Regionalfondsprogrammet kan primært støtte udviklingen af de regionale 
vækstvilkår med hensyn til forbedrede muligheder for adgang til risiko-
villig kapital, udvikling af iværksætterkultur og udvikling inden for of-
fentlig og privat rådgivning. Hertil kommer udvikling af regional innova-
tionskapacitet, samspil mellem virksomheder, forsknings- og uddannel-
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sesinstitutioner og erhvervsklynger samt IKT-infrastruktur, øget digitali-
sering og øget adgang til viden.  
 
Ansøgere om tilskud skal være offentlige eller private juridiske og fysi-
ske personer. 
 
Socialfondsprogrammet 
Med udkastet til socialfondsprogram er der indtil videre lagt op til, at der 
foruden teknisk assistance bliver to prioriteter, der sammenfatter over-
skriften ”Flere og bedre job”: Den ene retter sig mod opkvalificering af 
arbejdsstyrken (bedre job), mens den anden retter sig mod udvidelse af 
arbejdsstyrken (flere job). Udviklingen af menneskelige ressourcer er i 
fokus. 
 
Socialfondsprogrammet kan under prioriteten ”opkvalificering af arbejds-
styrken” primært støtte udviklingen af de regionale vækstvilkår inden for 
udbud i regionerne af relevante kompetencer, rammer for ledelses- og or-
ganisationsudvikling, regional innovationskapacitet, samspil om innova-
tion og udvikling af erhvervsklynger samt virksomhedernes evner til at 
hjemtage og udnytte ny viden. Hertil kommer digital forvaltning og viden 
om ny teknologi. 
 
I forbindelse med prioriteten ”udvidelse af arbejdsstyrken” kan social-
fondsprogrammet primært støtte udviklingen af de regionale vækstvilkår 
med henblik på at skaffe et bredere rekrutteringsgrundlag for virksomhe-
derne, undgå aldersbetingede barrierer, skaffe et bredere etnisk rekrutte-
ringsgrundlag og undgå handicapbarrierer. Hertil kommer udbud af of-
fentlig og privat rådgivning, iværksætterkompetencer og iværksætterkul-
tur samt øget formidling i forbindelse med anvendelsen af ny teknologi. 
 
Særlige finansielle instrumenter 
Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond og 
EU-Kommissionen har i fællesskab lanceret ”samhørighedsinitiativet” 
JEREMIE i den kommende strukturfondsperiode. Formålet med initiati-
vet er at forbedre og lette adgangen til kapital for SMV’er, særligt i for-
hold til mikrokreditter, venturekapital, lån eller lånegarantier og andre 
former for innovativ kapital.  En nærmere analyse af initiativets eventuel-
le anvendelsesmuligheder i dansk sammenhæng er under udarbejdelse. I 
forbindelse med strukturfondsprogrammeringen forventes det, at der ind-
føjes mulighed for, at initiativet ville kunne anvendes i dansk sammen-
hæng. Både regional- og socialfondsmidler ville kunne anvendes. 
 
1.3. Finansiering 
I perioden 2007-2013 tildeles Danmark således ca. 512 mio. kr. årligt til 
initiativer under det nye mål 2 ”Regional konkurrenceevne og beskæfti-
gelse”. Hertil kommer ca. 106 mio. kr. under det nye mål 3 ”Territorialt 
samarbejde”. 
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Som det fremgår af regionalpolitisk vækstredegørelse af 24. maj 2006, 
fordeles strukturfondsmidlerne under det nye mål 2 ligeligt mellem Regi-
onal- og Socialfonden. I alt 4 pct. af strukturfondsmidlerne afsættes til 
teknisk assistance (administration, evaluering mv.), jf. tabel 2.  
 
Tabel 2. Årlig fordeling af regional- og socialfondsmidler 2007-2013 
(mio. kr., 2007-priser) 
 Regionalfonden Socialfonden I alt 
I alt 256 256 512 
Heraf teknisk assistance 10 10 20 
Fordeles ml. vækstfora 246 246 492 
 
Der lægges desuden op til, at 73 pct. af socialfondsmidlerne anvendes til 
opkvalificering af arbejdsstyrken (180 mio. kr.), og 27 pct. anvendes til 
udvidelse af arbejdsstyrken (66 mio. kr.), jf. nedenfor. Denne fordeling 
ligger i forlængelse af regeringens globaliseringsstrategi og den fælles af-
tale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om livslang opkvalifi-
cering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet (VEU-aftalen).  
 
Strukturfondsmidlerne (492 mio. kr.) fordeles mellem de regionale 
vækstfora, som indstiller til staten (Erhvervs- og Byggestyrelsen) om an-
vendelsen heraf. 90 pct. af midlerne fordeles som en beløbsramme til de 
regionale vækstfora efter en række socioøkonomiske kriterier, og 10 pct. 
fordeles til vækstforaene efter konkurrence, jf. tabel 3. 
 
Tabel 3. Midler fordelt på vækstfora og konkurrenceudsatte midler (mio. 
kr. årligt, 2007-priser) 
Nord-
jyl-
land 

Midt-
jylland 

Syd-
danmark 

Sjæl-
land 

Hoved-
staden 

Born-
holm 

Konkur-
rence-
midler 

I alt 

112 72 102 72 70 15 49 492 
 
Formålet med at fordele 10 pct. af midlerne efter konkurrence er bl.a. at 
sikre en tværgående indsats for de problemstillinger, der bedst løses på 
tværs af regionerne. Inden for overordnede årlige temaer kan vækstforae-
ne indstille projektforslag, der understøtter deres erhvervsudviklingsstra-
tegi.  
 
Midlerne fordeles til de bedste og mest perspektivrige initiativer efter 
indstilling fra de regionale vækstfora. Afgørelse om tildeling af midler fra 
den konkurrenceudsatte pulje træffes af økonomi- og erhvervsministeren 
efter høring af Danmarks Vækstråd. Ministeren kan henlægge opgaven til 
Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
 
1.4 Implementering 
Med lov om erhvervsfremme får regionerne ansvaret for den regionale 
erhvervsudvikling og dermed for at fremme regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse. Til at varetage opgaven nedsætter regionerne regionale 
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vækstfora, som bliver omdrejningspunktet for erhvervsudviklingen i re-
gionerne. De regionale vækstfora blev etableret i alle regioner i april 
2006. Der er i hver region – bortset fra hovedstaden - ét vækstforum. I 
Region Hovedstaden er der to, heraf det ene på Bornholm. 
 
De regionale vækstfora bliver den regionale part i strukturfondspro-
grammerne og indstiller om anvendelsen af midlerne til staten (Erhvervs- 
og Byggestyrelsen), ligesom de indstiller til regionen om anvendelsen af 
de regionale udviklingsmidler til erhvervsudvikling. 
 
De regionale vækstfora består af 20 medlemmer, der udpeges af regions-
rådet. Et vækstforum sammensættes således: 
 

1. Tre medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ 
2. Seks medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrel-

serne i regionen, hvoraf mindst ét medlem skal repræsentere 
yderområderne 

3. Seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra er-
hvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet 

4. Tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på 
regionsrådets initiativ 

5. To medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og 
lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgi-
ver- og lønmodtagerorganisationer. 

 
Mindst ét af de kommunale medlemmer i hvert vækstforum skal komme 
fra et geografisk yderområde, jf. ovenfor.  
 
De regionale vækstfora skal udarbejde regionale erhvervsudviklingsstra-
tegier med tilhørende handlingsplaner. Erhvervsudviklingsstrategierne vil 
også blive den indholdsmæssige ramme om vækstforaenes prioriteringer 
af strukturfondsmidlerne.  
 
For at sikre en strategisk sammenhæng mellem den nationale og lokale og 
regionale indsats nedsættes også Danmarks Vækstråd, som skal være det 
organ, som binder den nationale vækststrategi, de regionale erhvervsud-
viklingsstrategier og EU’s strukturfondsmidler sammen i én sammen-
hængende vækstindsats i hele Danmark. De regionale vækstfora skal så-
ledes sende deres regionale erhvervsudviklingsstrategier til høring i 
Danmarks Vækstråd. 
 
Til den løbende overvågning af strukturfondsindsatsen nedsættes desuden 
et overvågningsudvalg, hvor partnerskabet er repræsenteret. Indsatsen 
under hhv. Regionalfonden og Socialfonden koordineres tæt, og Danmark 
ønsker derfor at etablere et fælles overvågningsudvalg for de to pro-
grammer. 
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2. UEuropa-Parlamentets holdning 
Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig om den danske strategiske refe-
renceramme og de danske operationelle programmer. 
 
3. UNærhedsprincippet 
Dette er ikke relevant. 
 
4. UGældende dansk retU 
Brugen af Den Europæiske Regionalfond er i dag reguleret ved lovbe-
kendtgørelse nr. 819 af 31. august 2000 af lov om administration af til-
skud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinan-
siering. Loven er senere ændret ved lov mr. 1090 af 19. december 2001 
og lov nr. 145 af 25. marts 2002. Hertil kommer bekendtgørelse nr. 1059 
af 4. december 2000 om ansvar og kompetence mv. i forbindelse med 
administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende 
statslig medfinansiering og bekendtgørelse nr. 1166 af 15. december 2000 
om regnskab og revision mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra 
Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering. 
 
Brugen af Den Europæiske Socialfond er i dag reguleret i lov nr. 254 af 
12. april 2000 om administration af tilskud fra Den Europæiske Social-
fond. Hertil kommer bekendtgørelse nr. 1327 af 14. december 2004 om 
ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administrationen af 
tilskud fra Den Europæiske Socialfond og bekendtgørelse nr. 1328 af 14. 
december 2004 om tilskud fra Den Europæiske Socialfond. 
 
5. UHøringU 
Såvel den nationale strategiske referenceramme som de to operationelle 
programmer har siden sommeren 2005 været drøftet med relevante ministe-
rier (Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Socialministeriet, Beskæftigel-
sesministeriet, Miljøministeriet, Integrationsministeriet, Fødevareministeri-
et, Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet), interesseorganisati-
oner (LO, DA/DI, KL og Amtsrådsforeningen (nu Danske Regioner)), de 
midlertidige vækstfora, de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd. 
 
Hertil kommer uformelle drøftelser med EU-Kommissionen.  
 
Udkast til national strategisk referenceramme og operationelle programmer 
er sendt i høring hos Specialudvalget for Konkurrenceevne og Vækst samt 
en række relevante organisationer med frist til den 15. september 2006. 
 
6. UForhandlingssituationen 
Udkast til den nationale strategiske referenceramme og de operationelle 
programmer forhandles med EU-Kommissionen i løbet af efteråret med 
henblik på godkendelse ca. 1. januar 2007. 
 
7. UDansk holdning 
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Regeringen har i det nationale reformprogram fra oktober 2005 beskrevet, 
hvordan Danmark skal bidrage til at understøtte den fælles europæiske Lis-
sabon-strategi. Regeringen fremlagde i april 2006 en strategi for Danmark i 
den globale økonomi, med det mål at Danmark i 2015 skal være verdens 
mest konkurrencedygtige samfund.  
 
I forlængelse af såvel det nationale reformprogram som regeringens globali-
seringsstrategi ønsker regeringen, at  strukturfondsmidlerne anvendes til en 
supplerende og additionel indsats for at forbedre de regionale rammebetin-
gelser inden for områderne innovation, iværksætteri, uddannelse og anven-
delsen af ny teknologi under hensyntagen til miljø og ligestilling og under 
hensyntagen til eventuelle territorielle problemstillinger samt øvrige be-
skæftigelsespolitiske initiativer. , jf. også lov om erhvervsfremme samt be-
skrivelsen af indhold under punkt 1 i dette notat.  
 
Det er vurderingen, at midlerne hermed bidrager bedst muligt til at øge 
vækst og beskæftigelse i hele landet. 
 
Efter lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora ansvaret for at 
indstille til staten (Erhvervs- og Byggestyrelsen) om anvendelsen af struk-
turfondsmidlerne. Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer afgørelse om de 10 
pct. af midlerne, som fordeles i konkurrence mellem de regionale vækstfora 
efter høring af Danmarks Vækstråd. 
 
Regeringen foreslår, at der i forhold til målet om regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse udarbejdes to operationelle programmer, ét for Regional-
fonden (Innovation og viden) og ét for Socialfonden (Flere og bedre jobs).  
 
De ca. 512 mio. kr., der årligt er til rådighed under strukturfondene, fordeles 
ligeligt mellem de to programmer. Under hvert program allokeres 4 pct. af 
midlerne til teknisk assistance, mens de øvrige midler fordeles på faglige 
prioriteter. Det tilstræbes, at midlerne i programmerne fordeles på så få pri-
oriteter som muligt blandt andet for at sikre muligheden for at iværksætte 
større strategiske satsninger. 
 
8. ULovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenserU 
Som konsekvens af den nye strukturfondsperiode og Socialfondens flyt-
ning fra Beskæftigelsesministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet 
(Erhvervs- og Byggestyrelsen) i 2003 er lovgivningen under revision. Der 
planlægges én samlet administrationslov, som forventes fremsat i Folke-
tinget i oktober 2006. 
 
Danmark vil kunne hjemtage de strukturfondsmidler der matches med en 
national, regional og lokal medfinansiering. Den nationale medfinansie-
ring forventes tilvejebragt af såvel staten, regionerne og kommunerne 
samt øvrige relevante aktører.  
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Der er tale om en indikativ finansieringsplan, som fordeler struktur-
fondsmidlerne på prioriteter over 7 år. 
  
9. USamfundsøkonomiske konsekvenserU 
Det er forventningen, at strukturfondsindsatsen i Danmark vil bidrage posi-
tivt til den samfundsøkonomiske udvikling. 
 
Med udgangspunkt i tidligere gennemførte analyser er det forventningen, at 
investeringer i forbedrede rammebetingelser på områderne innovation, 
iværksætteri, uddannelse og anvendelse af ny teknologi vil resultere i for-
bedrede regionale præstationer på de samme områder med øget vækst og 
beskæftigelse til følge. 
 
De regionale vækstfora har ansvaret for at overvåge udviklingen af de regi-
onale vækstvilkår. Ét fokus må forventes at være, om strukturfondsindsat-
sen medvirker til at øge regional vækst og beskæftigelse. 
 
10. UIndstillinger 
 
Det Uindstilles,  
- at udkast til national strategisk referenceramme tager udgangs-

punkt i ovenstående danske holdning og at udkast til national stra-
tegisk referenceramme sendes til EU-Kommissionen med henblik 
på dialog om den danske strukturfondstilgang. 

- at udkast til operationelle programmer for hhv. Regionalfondsind-
satsen og Socialfondsindsatsen for perioden 2007-2013 sendes til 
EU-Kommissionen med henblik på forhandlinger, der kan føre til 
EU-Kommissionens godkendelse. 
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