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Förenklingar och förbättringar utanför programmet - kräver fortsatt utredning
Utöver de förslag till ändringar i landsbygdsprogrammet som vi föreslår har vi under arbetet
identifierat ytterligare förenklingar och förbättringar som presenteras i listan nedan. Dessa kräver
inte en ändring i landsbygdsprogrammet men innebär i vissa fall istället ett större risktagande
och/eller systemutveckling. Förslagen behöver därför utredas vidare innan de kan implementeras.
Detta arbete kommer ske under hösten.















Slopa Totara ( e-learning system för kurser och rådgivningar)
Ändringsansökningar ska kunna skickas in i e-tjänsten
Underlag ska kunna skickas in i e-tjänsten
Samarbetspartners ska hanteras som konsulter
Anpassning av frågor i e-tjänsten för ansökan
Förenkla kontroll av Lagen om offentlig upphandling
Urval av administrativa kontroller vid ansökan om utbetalning
Förbättrad fullmaktshantering
Förenkla rimlighetsbedömning av utgifter vid ansökan om stöd
Bygga in uträkning av schablonsatser i e-tjänsten
Förändra kontrollen av tillstånd och godkännanden
Förenkla kontroll av dubbelfinansiering
Uppdatera schablonsatsen för lönekostnadspåslag
Erbjuda informationsmöte till stödmottagaren inför ansökan om stöd

Under arbetet har vi även utrett möjligheten att införa ytterligare schablonsatser. Dels en
schablonsats på 15 procent för indirekta kostnader, och dels en schablonsats på 40 procent för övriga
utgifter, investeringar och indirekta kostnader. Båda schablonsatserna beräknas på utgifter för
personal. Införande av schablonsatserna skulle innebära minskad administration för både
stödmottagare och handläggare genom hela stödprocessen. Det skulle dock i många fall innebära
sämre kostnadstäckning för stödmottagaren. Efter diskussion och samråd med bland annat
stödmyndigheter och internt på Jordbruksverket har vi kommit fram till att det inte är lämpligt att
införa dessa schablonsatser inför förlängningsåren. Detta då förslagen innebär en stor omställning
och stödmottagarna behöver få en bättre chans att ställa om och få förståelse för vad stöden innebär
för kostnadstäckning innan ett sådant förslag införs. Frågan om förenklade kostnadsalternativ är
dock högaktuell i arbetet inför kommande programperiod, och en viktig pusselbit för att
åstadkomma enklare stöd.

