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Mandat for overvågningsudvalg for BMVI-program 2021-2027 

 

Det danske BMVI-program er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 

(EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for EU-fonde (CPR-forord-

ningen).  

 

I henhold til CPR-forordningens artikel 38 skal der senest tre måneder efter pro-

gramgodkendelse nedsættes et udvalg til at overvåge gennemførelsen af program-

met (”overvågningsudvalget”). Det danske BMVI-program er godkendt d. 26. au-

gust 2022. Overvågningsudvalget for det danske BMVI-program er nedsat på møde 

d. 24. november 2022.  

 

I henhold til artikel 38 vedtager overvågningsudvalget selv sin forretningsorden, 

herunder bestemmelser vedrørende forebyggelse af enhver interessekonflikt og 

anvendelse af princippet om gennemsigtighed. Overvågningsudvalget mødes 

mindst en gang om året og behandler alle spørgsmål, der påvirker programmets 

fremskridt med hensyn til at opfylde dets målsætninger. Overvågningsudvalgets 

forretningsorden og data og oplysninger, der deles med overvågningsudvalget, of-

fentliggøres på relevant websted.  

 

I henhold til CPR-forordningens artikel 39 fastlægger hver medlemsstat sammen-

sætningen af overvågningsudvalget. Hvert medlem af overvågningsudvalget har en 

stemme. Forretningsordenen fastlægger udøvelsen af stemmeretten og de nær-

mere procedureregler i overvågningsudvalget i overensstemmelse med den pågæl-

dende medlemsstats institutionelle, retlige og finansielle rammer. Forretningsor-

denen kan tillade ikkemedlemmer at deltage i overvågningsudvalgets arbejde. For-

mandskabet for overvågningsudvalget varetages af en repræsentant for medlems-

staten eller for forvaltningsmyndigheden. Listen over overvågningsudvalgets med-

lemmer offentliggøres på relevant websted. Repræsentanter for Kommissionen 

deltager i overvågningsudvalgets arbejde med overvågningsfunktion og rådgivende 

funktion.  
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Sammensætning af overvågningsudvalget  

Overvågningsudvalget konstitueres på baggrund af styregruppen for det danske 

ISF-program i programperioden 2014-2020. Der vil fortsat indgå myndigheder in-

den for grænseforvaltning og visum. På baggrund af forlængelsen af støtteberetti-

gelsesperioden for ISF-programmet til 30. juni 2024 vil overvågningsudvalget over-

tage resterende funktioner i forhold til ISF-programmet.  

 

En liste over medlemmer af overvågningsudvalget findes i bilag 1. Forvaltningsmyn-

digheden kan løbende opdatere listen på baggrund af indmeldinger fra medlem-

merne. Det påhviler de enkelte medlemmer at holde forvaltningsmyndigheden op-

dateret om repræsentanter og suppleanter.  

 

Kommissionen fungerer som rådgiver for overvågningsudvalget.  

 

Overvågningsudvalget sammensætning offentliggøres på Udlændinge- og Integra-

tionsministeriets hjemmeside sammen med nærværende mandat. 

 

Forretningsorden  

Overvågningsudvalget fungerer som øverste myndighed for BMVI-programmet i 

Danmark. Den daglige forvaltning af programmet varetages af Kontoret for Inter-

nationalt Udlændingesamarbejde i Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM), 

der fungerer som forvaltningsmyndighed. Kontorchefen i den ansvarlige myndig-

hed fungerer som formand for styregruppen. Projektkoordinatoren hos den ansvar-

lige myndighed fungerer som sekretær.  

 

Der afholdes møde i overvågningsudvalget mindst en gang årligt. Møderne kan ef-

ter behov afholdes fysisk eller virtuelt. Såvel medlemmer som suppleanter kan del-

tage i møderne. Forvaltningsmyndigheden kan efter konkret vurdering invitere 

yderligere deltagere, fx fra partnerskabet, eller repræsentanter fra andre myndig-

heder til at deltage i møder. 

 

Kommissionen som rådgiver og Rigsrevisionen som revisionsmyndighed for pro-

grammet inviteres til at deltage i møder i overvågningsudvalget.  

 

Den ansvarlige myndighed fremsender skriftligt referat fra hvert møde. 

 

I henhold til CPR-forordningens artikel 40 skal overvågningsudvalget undersøge:  

 

a) fremskridt med hensyn til gennemførelsen af programmet og opnåelse af 

delmål og mål 

b) eventuelle spørgsmål, som påvirker programmets præstation, og de foran-

staltninger, der er truffet for at håndtere disse spørgsmål  

c) programmets bidrag til at håndtere de udfordringer, der er identificeret i 

de relevante landespecifikke henstillinger, som er knyttet til gennemførel-

sen af programmet  

d) de elementer i forhåndsvurderingen, der er anført i artikel 58, stk. 3, og det 

strategidokument, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1  
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e) fremskridt med hensyn til gennemførelsen af evalueringer, sammenfatnin-

ger af evalueringer og enhver opfølgning på konstaterede forhold  

f) gennemførelsen af kommunikations- og synlighedsaktioner 

g) fremskridt med hensyn til gennemførelsen af operationer af strategisk be-

tydning, hvis det er relevant  

h) opfyldelse af grundforudsætninger og deres anvendelse i hele programme-

ringsperioden  

i) fremskridt med hensyn til opbygningen af administrativ kapacitet for of-

fentlige institutioner, partnere og støttemodtagere, hvis det er relevant 

j) oplysninger vedrørende gennemførelsen af programmets bidrag til In-

vestEU-programmet i overensstemmelse med artikel 14 eller af de midler, 

der overføres i overensstemmelse med artikel 26, hvis det er relevant. 

 

I henhold til CPR-forordningens artikel 40 skal overvågningsudvalget godkende:  

 

a) den metode og de kriterier, der er blevet anvendt ved udvælgelse af ope-

rationer, herunder eventuelle ændringer heraf, jf. dog artikel 33, stk. 3, litra 

b), c) og d); efter anmodning fra Kommissionen forelægges den metode og 

de kriterier, der er blevet anvendt ved udvælgelse af operationer, herunder 

eventuelle ændringer heraf, for Kommissionen mindst 15 arbejdsdage 

forud for forelæggelsen for overvågningsudvalget 

b) de årlige præstationsrapporter for programmer 

c) evalueringsplanen og enhver ændring heraf  

d) ethvert forslag fra forvaltningsmyndigheden om ændring af et program, 

herunder overførsler i overensstemmelse med artikel 24, stk. 5, og artikel 

26, bortset fra de programmer, der modtager støtte fra EHFAF. 

 

Overvågningsudvalget kan i henhold til artikel 40 i CPR-forordningen fremsætte 

henstillinger til forvaltningsmyndigheden, herunder om foranstaltninger til at mind-

ske den administrative byrde for støttemodtagere. 

 

Godkendelse af projekter  

For at forebygge interessekonflikter godkendes alle projektforslag ved enstemmig-

hed af styregruppen. For at sikre gennemsigtighed foretages godkendelse skriftligt 

efter tavshedsprocedure blandt overvågningsudvalgets medlemmer. Efter overvåg-

ningsudvalgets godkendelse forelægges projektforslag til endelig godkendelse hos 

udlændinge- og integrationsministeren.  

 

Metode og kriterier til udvælgelse af operationer 

Overvågningsudvalget godkender ved tiltrædelse af nærværende mandat, jf. oven-

for, følgende metode og kriterier til udvælgelse af operationer.  

 

 Der kan løbende fremsendes ansøgninger fra relevante ansøgere til projekter 

inden for støtteberettigelsesområdet for BMVI. Dvs., at der ingen frister er for 

ansøgninger eller ansøgningsrunder.  
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 Forvaltningsmyndigheden vurderer et projektforslags støtteberettigelse i hen-

hold til BMVI-forordningen og relevans i forhold til prioriteterne i det danske 

BMVI-program. 

 Såfremt der ikke er ledige midler til et støtteberettiget og relevant projektfor-

slag inden for de indikative allokeringer, kan forvaltningsmyndigheden hen-

stille til, at projektet finansieres med midler fra anden indikativ allokering1.  

 Såfremt forvaltningsmyndigheden vurderer, at et projekt er støtteberettiget og 

relevant, samt at der er tilgængelige midler i programmet, forelægges projekt-

forslaget – sammen med evt. henstilling om omprioritering af midler – til god-

kendelse i overvågningsudvalget og efterfølgende godkendelse hos udlæn-

dinge- og integrationsministeren. Efter godkendelse indgår forvaltningsmyn-

digheden projektaftale med den relevante ansøger.  

 Såfremt forvaltningsmyndigheden vurderer, at et projekt ikke er støtteberetti-

get og/eller relevant, eller der ikke er tilgængelige midler i programmet, med-

deler forvaltningsmyndigheden ansøgeren et afslag. Ansøgeren har mulighed 

for at indbringe en evt. klage til forvaltningsmyndigheden og til overvågnings-

udvalget.  

 Efter godkendelse hos overvågningsudvalget og Udlændinge- og integrations-

ministeren, indgår forvaltningsmyndigheden projektaftale med projektmyn-

digheden.  

  

                                                           
1 For så vidt angår BMVI kan der, jf. artikel 24 i CPR-forordningen i programmeringsperioden, overføres 
tildelinger mellem aktionstyper inden for samme prioritet (specifik målsætning, dvs. integreret græn-
seforvaltning hhv. visum) og derudover et beløb på op til 15 % af den oprindelige tildeling for en pri-
oritet til en anden prioritet. Sådanne overførsler må ikke påvirke foregående år. Overførslerne og re-
laterede ændringer betragtes ikke som væsentlige, og de forudsætter ikke en afgørelse fra Kommissi-
onen om godkendelse af ændringen af programmet. De skal dog opfylde alle forskriftsmæssige krav 
og på forhånd godkendes af overvågningsudvalget.  
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Bilag 1. Medlemmer og observatører i BMVI-overvågningsudvalg  

 

Myndighed Medlem Suppleant  

Medlemmer    

UIM   

 UIM – Koncern Øko-
nomi   

Eydbjørn Djurhuus Søren Larsen 
Cecilie Kristensen 
Kiri Kirk Petersen 

 Udlændingestyrelsen Camilla Sparre Rügge Kirsa Reinholt 

 Nationalt ID Center 
(Hjemrejsestyrelsen) 

Jakob Dam Glynstrup Kristian Skovsted 

Justitsministeriet  Milad Javadi Simon Holmelund Lange 

Rigspolitiet  Anders Sønderskov Ole-
sen 

Signe Højland Jensen 

Udenrigsministeriet  Catherine Hall Uttenthal Sem Ulver Dupont Birkler 

Forsvarsministeriet  Anna Sophie Højberg 
Seidelin 

Dennis Virkelyst 

Finansministeriet  Frederik Riis Hedegaard  Nicolai Smedegård Boy-
sen 

   

   

Rådgiver   

Kommissionen  Maria Ionescu   

   

Observatører    

Rigsrevisionen  Jan Arne Nielsen 

UIM – Koncern Styring   Charlotte Malte Ivens de Carvalho, Haleh Golestani-
Madani, Mette Lomborg Tolnov 

UIM – Koncern IT  Andreas Alsøe 

 

Det er op til den enkelte myndighed at fremsende ændringer blandt medlemmer 

og suppleanter til den ansvarlige myndighed mhp. løbende opdatering af bilag 1.  

 


