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Forretningsorden for Overvågningsudvalget for fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF 

2014 - 2020)  

 

§ 1 

Formål 

Overvågningsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik på at udføre de opgaver, der 

påhviler udvalget i henhold til reglerne for Den Europæiske Hav og Fiskerifond (EHFF) jf. Europa-

Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 20131, artikel 49 samt 

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 508/2014 af 15. maj 20142, artikel 113. Målene 

for Den Europæiske Hav og Fiskerifond forfølges i partnerskab, der er et nært samarbejde mellem 

Europa-Kommissionen, medlemsstaten og de myndigheder og organer, som medlemsstaten har 

udpeget jf. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013, artikel 5.  

 

§ 2 

Opgaver 

Overvågningsudvalgets opgaver er fastlagt i artikel 49 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 

(EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 og artikel 113 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 

(EU) Nr. 508/2014 af 15. maj 2014. Med henblik herpå er udvalgets opgaver følgende: 

 

 Udvalget skal høres om og godkende kriterierne for udvælgelse af støtteberettigede 

aktiviteter.  

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden go 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) Nr. 1083/2006.   
2 Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) Nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) 

nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011. 
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 Udvalget undersøger og godkender de årlige rapporter om programmets gennemførelse 

inden NaturErhvervstyrelsen fremsender dem til Kommissionen. 

 Udvalget behandler gennemførelsen af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet og fremskridt 

med hensyn til realisering af målene, idet udvalget tager hensyn til de finansielle data, de 

fælles og de programspecifikke indikatorer, delmål fastlagt i resultatrammen og, hvor det er 

relevant, resultater af kvalitative analyser. 

 Udvalget undersøger alle faktorer, der påvirker programmets resultater, herunder 

konklusionerne af resultatgennemgangen.  

 Udvalget høres om ændringer af programmet. 

 Udvalget undersøger tiltag til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, lige 

muligheder og ikke diskrimination, herunder adgang for handicappede. 

 Udvalget undersøger aktiviteter i programmet relateret til opfyldelse af de specifikke 

forhåndsbetingelser. 

 Udvalget gennemgår aktiviteter og output med tilknytning til evalueringsplanen for 

programmet. 

 Udvalget kan fremsætte bemærkninger til forvaltningsmyndigheden vedrørende 

gennemførelsen og evalueringen af programmet, herunder foranstaltninger med henblik på at 

nedbringe den administrative byrde for støttemodtagerne. Udvalget overvåger desuden 

foranstaltninger, der er truffet som resultatet af dets bemærkninger.   

 

Efter anmodning fra Miljø- og Fødevareministeren kan udvalget rådgive om diverse 

problemstillinger og forhold i relation til programmets gennemførelse. 

 

§ 3 

Medlemmer 

Udvalget er sammensat med repræsentanter fra følgende myndigheder og organisationer: 

 

Nationale og regionale myndigheder 

 Erhvervs- og Vækstministeriet:  

o Søfartsstyrelsen 

o Erhvervsstyrelsen 

 Miljø- og Fødevareministeriet:  
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o Departementet 

o Naturstyrelsen 

o NaturErhvervstyrelsen (Formandskab)  

 Kommunernes Landsforening  

 Danske Regioner 

 Fælles repræsentant for de Lokale Aktionsgrupper nedsat i henhold til 

Fiskeriudviklingsprogrammet  

 

Interesseorganisationer og NGO’er: 

 Danmarks Naturfredningsforening 

 Danmarks Sportsfiskerforbund  

 Dansk Amatørfiskerforening 

 Landdistrikternes Fællesråd 

 WWF Verdensnaturfonden 

 

Erhvervsinteresser og arbejdsmarkedets parter 

 Danish Seafood Association 

 Danmarks Fiskehandlere 

 Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation 

 Danmarks Pelagiske Producentorganisation  

 Dansk Akvakultur  

 Danske Havne  

 Fagligt Fælles Forbund (3F) 

 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 

 Marine Ingredients Denmark 

 

Universitet 

 DTU Aqua (Den Nationale korrespondent for Dataindsamlingsprogrammet)  

 

Europa-Kommissionen 

 Generaldirektoratet for Fiskeri og Maritime Anliggender (DG Mare)  
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NaturErhvervstyrelsen udpeger udvalgets medlemmer og suppleanter efter indstilling fra de berørte 

parter. For hvert medlem udpeges en suppleant. 

 

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i udvalget.  

 

Medlemmerne kan lade sig repræsentere af deres suppleanter. Medlemmer (eller suppleanter) kan 

inden for rammerne af partnerskabet ledsages af eksperter inden for tekniske, juridiske eller 

finansielle spørgsmål. 

 

Formandskab, sekretariat, mv. 

Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen, varetager formandskabet for udvalget samt 

sekretariatsbetjening. 

 

§ 4 

Beslutningsprocedure 

Udvalget tilstræber at opnå enighed. 

 

Når udvalget skal afgive udtalelser i medfør af dets beføjelser, kan formanden sætte spørgsmål til 

afstemning. Afstemninger sker efter reglerne for simpelt flertal. 

 

Formanden kan forelægge sager for udvalget i skriftlig procedure. I så fald kan medlemmerne 

fremkomme med deres bemærkninger inden en frist, som normalt er to uger. I helt særlige tilfælde 

kan fristen være kortere. Såfremt der ikke gøres indsigelse inden fristens udløb, anses udvalget for at 

have tiltrådt formandens forslag til beslutning i sagen. 

 

For hvert møde udarbejdes et beslutningsreferat. Referatet udsendes til medlemmerne inden tre uger 

efter mødet. Indsigelser vedrørende referatet skal meddeles udvalgets formand eller sekretær senest 

tre uger efter referatet er modtaget. Hvis der ikke er indsigelser, betragtes referatet som godkendt, 

ellers sendes et ændret referat frem efter tilføjelse af ændringer. 

 

§ 5 
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Mødevirksomhed 

Udvalget indkaldes af formanden. 

 

Udvalget mødes som udgangspunkt to gange årligt. 

 

Mødeindkaldelse, dagsorden og mødemateriale udsendes til udvalgets medlemmer senest to uger 

inden mødet. Hvert medlem kan anmode om, at punkter tages op på dagsorden. Begrundede forslag 

skal indleveres senest 18 arbejdsdage før mødets afholdelse.  

 

Formanden kan invitere andre end medlemmer eller suppleanter til at deltage i udvalgets møder som 

observatører eller rådgivere. 

 

§ 6 

Tavshedspligt 

Overvågningsudvalget er underlagt straffelovens regler om tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter 

alle fortrolige oplysninger, som udvalgets medlemmer modtager eller kommer i besiddelse af hvad 

enten det er skriftligt eller mundtligt. Fortrolige oplysninger omfatter bl.a. enkeltpersoners private, 

herunder økonomiske forhold. Fortrolige oplysninger omfatter også tekniske indretninger eller 

fremgangsmåder, drifts- og forretningsforhold, når det er af væsentlig økonomisk betydning for den 

person eller virksomhed, som oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives. 

 


