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Syfte med behandlingen i övervakningskommittén
Övervakningskommittén (ÖK) ska granska programmets genomförande och framstegen när
det gäller att uppnå dess mål. Lägesrapporten ger möjlighet för ledamöterna i ÖK att följa
programmets genomförande hittills.
Förväntningar på ledamöterna i övervakningskommittén
Ledamöterna i ÖK förväntas ta del av innehållet i lägesrapporten för att få kännedom om
programmets genomförande hittills och för att kunna bidra med förslag på vilka eventuella
åtgärder som kan behöva vidtas för att få ett bättre genomförande. På mötet kommer underlaget presenteras i korthet. Efter mötet förväntas ledamöterna återföra relevant kunskap
till sina respektive organisationer. Ledamöterna i ÖK kan efterfråga ytterligare underlag som
behövs för att kunna följa programmets genomförande.
Bakgrund
Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet av landsbygdsprogrammet,
som bland annat visar besluts- och utbetalningsläget den 1 september 2020. Lägesrapporten
ger också en bild av möjligheterna att uppnå mål till programmet.
Utifrån att det pågår en omfattande programändring har vi anpassat omfattningen och inriktningen på lägesrapporten till detta. Till följd av anpassningen visar vi enbart data på en aggregerad nivå då en nedbrytning på lägre nivå skulle bli missvisande utifrån den pågående
programändringen. Jordbruksverket bedömer att den aggregerande nivån ger en bra bild av
genomförandet för programmet.
Till nästa möte med övervakningskommittén tror vi att förändringarna inom programmet
kommit så långt att vi kan göra en mer detaljerad uppföljning igen.

Jordbruksverket fick under hösten 2019 beslut från kommissionen att vi uppnått
målsättningarna inom resultatramen och fastställda utbetalningsmål för alla
unionsprioriteringar.
Fördelningen av budgeten är anpassad utifrån programändring 6 och nu ligger inte någon av
unionsprioriteringarna på rött längre. Tittar man på hur vi ligger till i förhållande till ett linjärt
målvärde ligger vi under målvärdet men vi bedömer att det inte är någon fara för att inte
utnyttja programmet. Utbetalt stöd ligger ännu längre ifrån men även här tror vi att
utbetalningar kommer att komma in men för bredband är det mer osäkert. Här är 42 % av
budget är utbetald men av det är endast 11 % som är slututbetald.
Uppföljning av utnyttjande av EU-programmen

Läget 1 september 2020
Beviljade stöd

Utbetalat stöd

Bör-värde (linjärt
målvärde)
Landsbygdsprogrammet totalt

95%

Är-värde (här är vi nu)
88%

Landsbygdsprogrammet JBR
Landsbygdsprogrammet PoF

95%
94%

83%
91%

Landsbygdsprogrammet totalt
Landsbygdsprogrammet JBR
Landsbygdsprogrammet PoF

82%
95%
61%

72%
83%
49%

En jämförelse med övriga EU länder visar att EU:s totala utbetalningar avseende landsbygdsprogram 2014-2020 ligger på 66,2 % och här ligger Sverige på 72 %.
Överensstämmelsen med lämnade prognoser varierar mellan medlemsstaterna från 50 % som
lägst till 359 % som högst. Genomsnittligt utfall ligger på 91 % och här är Sveriges snitt 104
%. Om man tittar på hur deklarerade utgifter fördelar sig per åtgärd i förhållande till den finansiella planen för alla medlemsstater så har budgeten för investeringsstöd (M4), miljöersättningar (M10) och kompensationsbidrag (M13) fortsatt högst utnyttjande. Dessa tre åtgärder representerar 62,4 % av de kumulativa utgifterna, men uppgår bara till 55,9 % av totalen
av de finansiella planerna.
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Som framgår av tabellen minskar ärendebalanserna fortsatt. Faktorer som kan påverka negativt är Covid-19 men också tillskott till budgeten med en ökat inflöde av ärenden kan göra att
ärendebalanserna kan komma att öka. Även arbete med införande av den nya perioden kan
till viss del komma att påverka arbetsbelastningen.
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