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Definitioner
Administrativ kontroll: den del av kontroll- och sanktionssystemet som en handläggare utför för att
säkerställa att stöd beviljas i enlighet med regelverket
Avdrag: när utgifter som inte är stödberättigande tas bort från ärendet
Evenemang: när stödmottagaren ska genomföra en aktivitet, exempelvis en festival, teater eller tävling
Intervention: motsvarar delåtgärder från nuvarande programperiod
Kontroll med hjälp av tekniska hjälpmedel: när kontrollen görs administrativt med hjälp av tekniska
hjälpmedel som foton eller filmer som säkerställer att de är tagna på rätt plats och vid rätt tidpunkt
Kontroll på plats: den del av kontroll- och sanktionssystemet som medför ett fysiskt besök hos
stödmottagaren
Landsbygdsstöd: motsvarar miljöinvesteringar, projekt- och företagsstöd inklusive stöd till lokalt ledd
utveckling samt stöd till biodlingssektorn och stöd till producentorganisationer frukt och grönsaker från
nuvarande programperiod
Minskning av stödet: när det totala beloppet en stödmottagare kan få utbetalt sänks
Mål: det som stödmottagaren ska uppnå med sin insats enligt beslutet om stöd
Resultat: det som stödmottagaren har uppnått med sin insats
Sektorstöd: stöd till biodlingssektorn och stöd till producentorganisationer frukt och grönsaker
Stödbelopp: allt offentligt stöd, inklusive stöd från offentliga medfinansiärer
Stödform: enhetskostnader, klumpsummor, schabloner eller faktiska utgifter
Syfte: de effekter som stödmottagaren vill att insatsen ska leda till
Tillgängligt belopp: det belopp som finns kvar att besluta om utbetalning för
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Sammanfattning

Jordbruksverket fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att ta fram förslag till ett nationellt kontroll- och
sanktionssystem för landsbygdsstöden. Det nya kontroll- och sanktionssystemet ska resultera i
förenkling både för stödmottagare och för berörda myndigheter samt vara möjligt att införa i tid. Vidare
ska sanktionerna vara effektiva, avskräckande och proportionerliga och vi ska sträva efter en effektiv
kontrollverksamhet. Vi behöver också säkerställa att vi uppfyller kraven på rapportering som genomförandemodellen medför.
Arbetet har varit indelat i tre deluppdrag; administrativa kontroller, kontroller på plats samt avdrag och
sanktioner. Deluppdragen har arbetat parallellt för att på ett effektivt sätt komma fram till resultat och
slutsatser i respektive deluppdrag. Arbetet har bedrivits genom arbetsmöten, workshops och genom
eget arbete. I arbetsgruppen har representanter från Jordbruksverket och länsstyrelserna deltagit.
Rapporten har skickats på remiss till berörda intressenter. Förankring av förslagen har skett löpande
under arbetets gång, framförallt internt på Jordbruksverket, men också med externa intressenter såsom
länsstyrelserna, Ekonomistyrningsverket och Näringsdepartementet.
För landsbygdsstöden är målbilden att minska handläggningstiderna, framför allt genom att komma bort
från de detaljerade regler vi har haft i nuvarande programperiod och istället fokusera mer på insatsernas
resultat. Utmaningen framöver är att lyckas genomföra detta utan revisionskritik. Utifrån aktuella
förordningsutkast ser vi stora möjligheter att förenkla kontroll- och sanktionssystemet både för
stödmottagare och för stödmyndigheter. Eftersom större delen av handläggningen i landsbygdsstöden
görs manuellt i den administrativa kontrollen och sedan registreras i IT-systemen kan kontroll- och
sanktionssystemet med relativt liten resursåtgång anpassas i enlighet med förslagen. För att förenkla
stödprocessen i kommande programperiod räcker det dock inte med att förbättra kontroll- och
sanktionssystemet, utan förenkling måste även genomsyra arbetet med att ta fram innehållet i den
strategiska planen.
Arbetsgruppens förslag på utformning av det nya kontroll- och sanktionssystemet finns beskrivet i denna
rapport. Vår bedömning är att förslagen kommer att kunna genomföras i tid i förhållande till den
övergripande tidsplanen för CAP-arbetet. De förslag som medför IT-utveckling behöver eventuellt
prioriteras i förhållande till varandra, beroende på tillgängliga resurser. Om IT-utveckling inte är
prioriterat för alla förslag kommer det nya kontroll- och sanktionssystemet fortfarande kunna införas i
tid, men utan att den fulla förenklingspotentialen uppnås. Med förslagen vill vi visa på vilka möjligheter
som finns i kommande programperiod. Det är inte färdiga förslag utan det krävs vidare utredningar för
att ta reda på vad som kommer vara möjligt att genomföra i praktiken. När fler förutsättningar är på plats
kan våra förslag behöva anpassas.
I korthet är Jordbruksverkets viktigaste medskick att:
Det finns behov av att fortsätta utveckla funktionaliteten och anpassa IT-systemen så att de håller en
god kvalitet även i kommande programperiod. De IT-system som ligger till grund för en fungerande
stödprocess för landsbygdsstöden är bland annat ALF, FLIT, PULF, Kund, Kundakt, Betal och BLIS.
Vi bör använda kontroll med hjälp av tekniska hjälpmedel i så stor utsträckning som möjligt för att göra
kontroll- och sanktionssystemet mer kostnadseffektivt samt för att underlätta för stödmottagare genom
att de kontrolleras administrativt istället för genom ett besök.
Vilka kontroller som vi kommer att göra och i vilken omfattning beror på den strategiska planens
utformning. Innehållet i den strategiska planen, inbegripet interventionerna och dess villkor, är ännu inte
fastställda och kommer att påverka hur stor förenkling det nya kontroll- och sanktionssystemet medför.
Administrativa kontroller som inte kräver bedömning bör i så stor utsträckning som möjligt göras
automatiskt i systemet. Det leder till förenklingar både för stödmottagare och för stödmyndigheter samt
ger bättre förutsättningar för korrekt rapportering. Inför utbetalning gör stödmyndigheten enbart vissa
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kontroller i varje ärende, och resterande kontroller utifrån ett urval. Kontrollen som stödmyndigheten gör
i varje ärende fokuserar på att verifiera insatsernas resultat.
Vi vill fortsätta med kontroller på plats i kommande programperiod eftersom den i vissa fall möjliggör en
bättre verifiering av insatsens resultat, än vad som är möjligt administrativt. Utöver detta har kontroll på
plats en förebyggande funktion som minskar risken för bedrägligt beteende och andra oegentligheter
genom fysiska besök hos stödmottagare. Kontrollerna på plats behöver samordnas med övriga besök
hos stödmottagare som görs av Jordbruksverket och stödmyndigheterna.
Vi föreslår att inte tillämpa en administrativ sanktion. Istället kommer avdrag på utgiftsnivå och
minskningar av stödet kunna göras när det är aktuellt.
Avdrag på utgiftsnivå hanteras på samma sätt som i nuvarande programperiod. Minskning av stöd är
kopplad till villkoren för stödet. Handläggaren bestämmer storleken på minskningen med hjälp av en
matris och trappa där varje villkor är viktat med en koefficient. Viktningen utgår från felaktighetens allvar,
omfattning, varaktighet och upprepning. Avdrag och minskningar bör också på ett tydligare sätt
kommuniceras till stödmottagarna. Det görs genom att i förväg fastställa effekterna av att inte uppfylla
de villkor som beslutet om stöd innebär.
Genomförandemodellen medför ett nytt sätt att arbeta med genomförandet av den gemensamma
jordbrukspolitiken i kommande programperiod, vilket ställer andra krav på utformningen av kontroll- och
sanktionssystemet än idag. Vi har beaktat genomförandemodellen i förslagen genom att vi föreslår
kontroller med ett större fokus på att verifiera insatsernas resultat. Förslagen utgår också från att urvalet
av insatser, indikatorer och bedömningen av dessa kommer få ökad betydelse och därför också behöver
kontrolleras på att annat sätt än idag för att säkerställa kvaliteten i det vi rapporterar.
De förenklingar och skillnader mot nuvarande kontroll- och sanktionssystem som vi identifierat i
uppdraget är sammanställda i avsnitt 4.2 och beskrivs mer utförligt i de efterföljande avsnitten. Många
av förslagen behöver utredas vidare, särskilt för att ta reda på genomförbarhet avseende införande i ITsystemen. Tidsuppskattningar för det kommande arbetet har inte gjorts inom ramen för detta uppdrag.
Utgångspunkten för arbetet har varit att utgå ifrån det som fungerar bra i nuvarande kontroll- och
sanktionssystemet och identifiera förenklingar för det som upplevs krångligt och som medför
administrativa kostnader. Detta för att klara ett införande i tid.
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Inledning

2.1 Bakgrund
Jordbruksverket fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att ta fram förslag till nationellt kontroll- och
sanktionssystem för landsbygdsstöden. I regleringsbrevet framgick att:
”Jordbruksverket ska ta fram förslag till nationellt kontroll- och sanktionssystem för jordbrukarstöden och
landsbygdsstöden (projekt och företagsstöd) i den kommande gemensamma jordbrukspolitiken (GJP).
Med utgångspunkt i EU-kommissionens förslag om att sanktionerna ska vara effektiva, avskräckande
och proportionerliga samt övriga bestämmelser på området ska behovet av att uppnå förenkling för
stödmottagare och berörda myndigheter beaktas.
Jordbruksverket ska inhämta synpunkter på förslag till kontroll- och sanktionssystem från länsstyrelserna och Ekonomistyrningsverket. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av det föreslagna
kontroll och sanktionssystemet i enlighet med EU-kommissionens krav på redovisning av detsamma i
den strategiska planen för GJP samt författningsförslag. Jordbruksverket ska även beskriva vilka
förenklingar förslaget till kontroll- och sanktionssystem innebär.”
Genomförandemodellen medför ett nytt sätt att arbeta med genomförandet av den gemensamma
jordbrukspolitiken. Grunden i genomförandemodellen är att vi går mot resultatorientering istället för
detaljstyrning och regelefterlevnad, vilket bland annat innebär att medlemsstaterna själva behöver
utforma sina kontroll- och sanktionssystem.

2.2 Effektmål
Effektmålen har varit att det nya kontroll- och sanktionssystemet ska leda till sanktioner som är effektiva,
avskräckande och proportionerliga, att det ska resultera i förenkling både för stödmottagare och för
berörda myndigheter samt att det vara möjligt att införa i tid.
Jordbruksverkets prioriterade verksamhetsmål som har varit vägledande för uppdraget:







Våra kunder upplever våra regler enkla.
EU-fonderna nyttjas fullt ut och når målen.
Våra kunder får rätt beslut och utbetalningar i tid.
Kontrollerna är likvärdiga och kännetecknas av det goda kontrollmötet.
Vi väljer enkla och effektiva lösningar som uppfyller kraven på rättssäkerhet.
Vi utvecklar våra processer genom ständiga förbättringar för minskade kostnader och större
kundnytta.

2.3 Uppdragsmål
Målet för uppdraget har varit att ta fram en rapport med följande innehåll:






En beskrivning av det föreslagna kontroll- och sanktionssystemet för landsbygdsstöden.
En beskrivning av vilka förenklingar förslaget till kontroll- och sanktionssystem för
landsbygdsstöden innebär.
En beskrivning av vilken påverkan förslaget till kontroll- och sanktionssystem får på ITsystemen.
En beskrivning av hur genomförandemodellen har beaktats i förslaget till kontroll- och
sanktionssystem.
En beskrivning av kontroll- och sanktionssystemet som kan användas till den strategiska
planen.
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Ett utkast till författningsförslag på en övergripande nivå; en disposition med förslag på rubriker
och innehåll.

2.4 Omfattning och avgränsning
Uppdraget har omfattat landsbygdsstöden inklusive stöd till lokalt ledd utveckling och sektorstöd.
Uppdraget har omfattat en utredning av vilka kontroller som ska ingå i det nya kontroll- och
sanktionssystemet för landsbygdsstöden.
Uppdraget har inte omfattat stöd inom fonderna EHFF, ERUF och ESF.
Uppdraget har inte omfattat en utredning av hur kontrollerna ska genomföras. Arbetsgruppen har dock
identifierat ett antal kontroller där genomförandet av dem bör kunna förenklas. Detta behöver utredas
vidare.
Uppdraget har inte omfattat en utredning av vilka interventioner, stödformer, villkor eller avdrag det nya
kontroll- och sanktionssystemet ska innehålla. Innehållet i den strategiska planen kommer att påverka
vilken effekt det nya kontroll- och sanktionssystemet får. Det blir därför viktigt att även dessa delar
förenklas. Detta behöver utredas vidare.

2.5 Förutsättningar
Att medlemsstaterna får utforma sitt eget kontroll- och sanktionssystem i kommande programperiod
innebär stora möjligheter. Vi kan undvika kontrollmoment som vi upplever har begränsat värde och
fokusera på det som leder till mest måluppfyllelse och begränsar risken för att skattepengarna används
på fel sätt.
Förutsättningarna för att ta fram ett förslag på utformning av ett nytt kontroll- och sanktionssystem för
landsbygdsstöden har till viss del varit begränsade av hur systemet fungerar idag. Det kommer inte vara
möjligt att utifrån tid eller resurser att ta fram ett helt nytt kontroll- och sanktionssystem. Inriktningen har
därför varit att i så stor utsträckning som möjligt utgå ifrån det som är bra i nuvarande system och
förenkla det som upplevs krångligt och som medför administrativa kostnader. En viktig faktor har också
varit att vi ska klara ett införande i tid samtidigt som vi behöver säkerställa kraven på rapportering
uppfylls.
För landsbygdsstöden är målbilden att komma bort från det detaljerade och otydliga regelverk som
funnits i nuvarande programperiod och att minska handläggningstiderna. Utmaningen framöver är skifta
fokus från regelefterlevnad till resultatorientering och att lyckas med genomförandet av det nya kontrolloch sanktionssystemet utan att få revisionskritik. Förslagen till nya EU-förordningar medför möjligheter
att förenkla stödhanteringen eftersom de inte innehåller regler på samma detaljnivå som i nuvarande
programperiod. När det inte längre finns detaljerade regler i EU-förordningarna får vi själva ett större
utrymme att ta fram ett kontroll- och sanktionssystem som fungerar väl utifrån våra förutsättningar och
som medför förenkling för både stödmottagare och stödmyndigheter. I nuvarande programperiod ligger
tyngdpunkten i kontroll- och sanktionssystemet för landsbygdsstöden på manuella administrativa
kontroller både vid ansökan om stöd och vid ansökan om utbetalning. IT-systemet innehåller till viss del
automatiska kontroller, men omfattningen av automatiska kontroller för landsbygdsstöden är begränsat.
Detta medför goda möjligheter till förbättringar och förenklingar i kommande programperiod.
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Genomförande

Arbetet i uppdraget har varit uppdelat i tre olika deluppdrag.




Administrativa kontroller
Kontroller på plats
Avdrag och sanktioner

Arbetsgruppen har arbetat parallellt för att på ett effektivt sätt komma fram till resultat och slutsatser i
respektive deluppdrag. Arbetsformerna har varit en kombination av arbetsmöten, workshops och eget
arbete i form av analyser och utredningar. Utgångspunkten för arbetet har varit tidigare utredningar,
nuvarande förordningar, utkast till nya förordningar och det arbete med förenklingar som Jordbruksverket gjort sedan 2018. I arbetsgruppen har både resurser från Jordbruksverket och länsstyrelserna
deltagit.
Avstämningar har skett veckovis mellan uppdragsledare och deluppdragsledare samt med beställaren
för att få fram den övergripande bilden och inriktningen på uppdraget. Uppdragsledaren har varannan
vecka gjort statusuppföljning via reformkansliet och veckovis haft avstämningar med uppdragsledaren
för motsvarande uppdrag inom jordbrukarstöden.
Resurserna i uppdraget har genomfört ett antal aktiviteter för att inhämta synpunkter på kontroll- och
sanktionssystemet. Resultatet från aktiviteterna har använts som underlag i analysen av hur det nya
kontroll- och sanktionssystemet bör utformas. Dessa aktiviteter beskrivs nedan.
Workshop med handläggare på Jordbruksverket
Vid en intern workshop deltog resurser från arbetsgruppen och handläggare på Jordbruksverket. Syftet
med workshopen var att ta tillvara på erfarenheter av kontroll- och sanktionssystemet i nuvarande
programperiod. Diskussionsfrågor som behandlades på workshopen var principer för ett bra kontrolloch sanktionssystem, grupperingar av ärenden, lämpliga kontroller utifrån dessa grupperingar samt hur
avdrag och sanktioner bör fungera.
Workshop med handläggare på länsstyrelserna
Vid en extern workshop deltog resurser från arbetsgruppen och handläggare på länsstyrelserna. Syftet
med workshopen var att ta tillvara på erfarenheter av kontroll- och sanktionssystemet i nuvarande
programperiod samt att länsstyrelserna skulle få möjlighet att göra inspel till uppdraget i ett tidigt skede.
Diskussionsfrågor som behandlades på workshopen var vad som har fungerat bra respektive mindre
bra i nuvarande programperiod, vilka kontroller vi vill behålla, ta bort, ersätta eller förändra samt hur
avdragen och sanktionerna bör utformas för att de ska vara effektiva, avskräckande och
proportionerliga.
Probleminventering med intressenter
För att få fram ett material till analysen från externa intressenter genomfördes en probleminventering
utifrån nuvarande kontroll- och sanktionssystem. I probleminventeringen fick länsstyrelserna och LRF
(genom Samarbetsgruppen) lämna input på vilka de största problemen har varit i den nuvarande
programperioden och förslag på förenklingar.
Enkät till stödmottagare
För att fånga upp stödmottagarperspektivet skickades en enkät ut till stödmottagare som fått stöd i olika
åtgärder. Enkäten innehöll frågor om vilka de största problemen varit i nuvarande programperiod samt
vilka förenklingar som är viktigast att arbeta med framöver. Enkäten skickades ut till cirka 300 stödmottagare och vi fick in 88 svar.
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Förankring av förslagen
För att förankra förslagen har arbetsgruppen löpande haft avstämningar med både interna och externa
intressenter. Internt på Jordbruksverket har förslagen presenterats löpande för resurser i uppdraget,
processledningsgruppen för projekt- och företagsstöd, ledningsutskottet för CAP och generaldirektören.
Externt har förslagen presenterats löpande för Ekonomistyrningsverket, länsstyrelserna (LD21),
Samarbetsgruppen1 och Näringsdepartementet. Förslagen har också stämts av löpande med
uppdragets referensgrupp där Skogsstyrelsen, Tillväxtverket, Sametinget och Lokal utveckling i Sverige
(LUS) ingår. I referensgruppen finns också resurser som är insatta i frågor med koppling till kontroll- och
sanktionssystemet såsom den strategiska planen, genomförandemodellen och indikatorer.

I Samarbetsgruppen ingår representanter från LRF, HS, länsstyrelserna, Näringsdepartementet och
Jordbruksverket.
1
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Resultat

4.1 Beskrivning av nuvarande kontroll- och sanktionssystem
4.1.1 Beskrivning av stödprocessen
I detta avsnitt gör vi en övergripande beskrivning av det nuvarande kontroll- och sanktionssystemet, vad
som fungerar bra och vilka problem vi har identifierat.
Kontroll- och sanktionssystemetregleras i nuvarande programperiod på detaljnivå i EU-förordningarna,
främst genom kontrollförordningen2. Vilka kontroller som stödmyndigheten ska göra för respektive stöd
framgår även av landsbygdsprogrammet 2014-2020, av nationella regelverk såsom landsbygdsförordningen3 och Jordbruksverkets föreskrifter4 samt i Jordbruksverkets rutinbeskrivningar.

För landsbygdsstöden gör stödmyndigheten vid ansökan om stöden fullständig kontroll av varje ärende
utifrån de kontroller som är aktuella för respektive ansökan. Handläggaren gör kontroller som
säkerställer att beslutet om stöd är i enlighet med gällande regelverk. I nuvarande programperiod har
handläggningstiden för ansökan om stöd varit lång. Detta beror bland annat på att processen att bevilja
en ansökan består av flera steg. Utöver att handlägga ansökan om stöd ska ärendet också prioriteras,
vilket tar tid. Vidare bygger handläggningen av ansökan om stöd i stor utsträckning på bedömningar
som handläggaren behöver göra i varje enskilt ärende, vilket också är tidskrävande. De kontroller som
idag tar mest tid och är mest problematiska vid hantering av ansökan om stöd är rimlighetsbedömningen
av utgifter, beräkning av indirekta kostnader när en schablon inte tillämpas samt bedömningen av
statsstöd.
Vid ansökan om utbetalningkontrollerar stödmyndigheten att stödmottagaren följt villkoren i beslutet om
stöd. Under programperioden har Jordbruksverket genomfört flera förenklingar som innebär att vissa
kontroller vid ansökan om utbetalning görs utifrån ett urval. I de fall kontrollen görs utifrån ett urval så
utökas kontrollen om handläggaren hittar avvikelser i ärendet. De kontroller som tar mest tid och är mest
problematiska vid hantering av ansökan om utbetalning är kontrollen av utgiftsunderlag samt kontrollen
av generella villkor som exempelvis upphandling.
I nuvarande programperiod gör Jordbruksverket kontroller på plats inom alla stöd.5 Kontrollfrekvensen
är minst 5 procent av det EU-finansierade stödbeloppet per kalenderår och gäller för populationen i sin
helhet samt för lokalt ledd utveckling. 30-40 procent av urvalet sker slumpvis och resterande delen av
urvalet görs efter en riskanalys. Urvalet ska säkerställa att kontroll på plats utförs på en lämplig
blandning av olika insatser. I urvalet beaktas även tidigare kontroller samt risken för fel inom de olika
åtgärderna. Jordbruksverket gör urvalet på inkomna ansökningar om utbetalning minst en gång varje
månad.
Kontrollen på plats omfattar alla utbetalningar till och med den utbetalning som valts ut till kontroll.
Kontrollen på plats omfattar inte samma moment som den administrativa kontrollen utan fokuserar på
2

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014.
Förordning (2015:406) om stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder.
4 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar samt stöd till lokalt ledd utveckling.
5 Alla stöd som idag avser EJFLU EJ IAKS.
3
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delar av ärendet som inte kan verifieras utan att vara på plats hos stödmottagaren. Alla ärenden som
väljs ut till kontroll på plats kontrolleras på platsen där investeringen genomförts eller hos den stödmottagare som genomfört insatsen.
I nuvarande programperiod finns det två olika typer av avdrag; avdrag på utgiftsnivå och villkorsavdrag.
Vid stora avdrag riskerar stödmottagaren även att få en administrativ sanktion.
Avdrag på utgiftsnivå gör handläggaren på en specifik redovisad utgift. Detta innebär att beloppet helt
eller delvis dras bort från det belopp som stödmottagaren kan beviljas i den aktuella ansökan om
utbetalning. Avdrag på utgifter görs från redovisat belopp. Det innebär att om stödmottagaren redovisat
ett belopp som överstiger det belopp som är tillgängligt enligt beslut om stöd, kan avdrag kompenseras
av eventuell överredovisning ner till det tillgängliga beloppet. Stödberättigande utgifter kan aldrig
överstiga det tillgängliga beloppet.
Villkorsavdrag gör handläggaren när stödmottagaren inte följt vissa villkor enligt beslut om stöd. 6 Till
skillnad mot avdrag på utgiftsnivå gör handläggaren villkorsavdrag på alla stödberättigande utgifter i en
ansökan om utbetalning. Avdrag som handläggaren gör direkt på utgiften kan därför inte leda till
ytterligare avdrag i form av villkorsavdrag. Villkorsavdraget sänker det högsta belopp som stödmottagaren som mest kan få utbetalt för insatsen som helhet. Villkorsavdrag är inte aktuellt för
sektorstöden, utan är endast aktuellt för de övriga landsbygdsstöden.
För villkorsavdragen är storleken på avdraget fastställt i förväg i föreskriften. För vissa andra avdrag
behöver handläggaren själv göra en bedömning för varje enskild felaktighet utifrån kriterierna allvar,
omfattning, varaktighet och omfattning för att bestämma storleken på avdraget.
Stödmottagaren får en administrativ sanktion om skillnaden mellan det belopp som stödmottagaren
redovisat och godkända utgifter i ansökan om utbetalning är mer än 10 procent. Den administrativa
sanktionen är skillnaden mellan det redovisade beloppet och godkända utgifter multiplicerat med
stödnivån, exklusive eventuell offentlig medfinansiering. Den administrativa sanktionen sänker det
belopp som stödmottagaren som mest kan få utbetalt, på samma sätt som villkorsavdrag.
Jordbruksverket gör även kontroller i efterhand av investeringar. Kontrollerna i efterhand görs för att
följa upp att investeringar används i enlighet med beslutet under fem år efter slututbetalningen. Mellan
20 och 25 procent av urvalet till kontroll i efterhand görs slumpvis och resterande del utifrån en riskanalys.
För stöd till producentorganisationer inom frukt och grönsaker gör stödmyndigheten en fullständig
administrativ kontroll av ärendet. De administrativa kontrollerna, kontrollerna på plats samt avdragen
och sanktionerna är reglerade på detaljnivå i EU-förordningar, vilket medför en risk för dubbelkontroller
i nuvarande programperiod.7 Urval till kontroll på plats sker varje år genom en riskanalys som
Jordbruksverket baserar på årskontroll och kontroll av genomförda insatser efter att ansökan om årlig
utbetalning kommit in.8 Urvalet omfattar 30 procent av det ansökta beloppet. Utöver detta sker även ett
riskurval för kontroller av kommande insatser i samband med hantering av ansökan om uppdaterad
budget för kommande år.9 I nuvarande kontroll- och sanktionssystemet är det också reglerat att
erkännandekriterier ska kontrolleras vid ansökan om nytt verksamhetsprogram och därefter minst vart
tredje år.
För stöd till biodlingssektorn saknas detaljreglering, men Jordbruksverket har valt att göra omfattande
administrativa kontroller där handläggare granskar alla utgifter. Jordbruksverket gör kontroller på plats i
minst 5 procent av de insatser som stödmottagarna sökt stöd för. Urvalet baseras både på risk och på
slump. Varje stödmottagare kontrolleras på plats minst en gång under programperioden.
Exempelvis informationsskyldighet eller att ansökan om slututbetalning kommer in efter slutdatum.
Regelverket är skrivet på så vis att vissa kontroller kontinuerligt behöver göras både administrativt
och vid en kontroll på plats.
8 Ansökan ska komma in till Jordbruksverket senast den 15 februari varje år.
9 Ansökan ska komma in till Jordbruksverket senast den 15 september.
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4.1.2 Vad har fungerat bra med nuvarande kontroll- och sanktionssystem?
För att få en uppfattning om vilka delar vi vill behålla till kommande programperiod har vi gjort en analys
av vad som fungerat bra med det nuvarande kontroll- och sanktionssystemet. Analysen baseras på
underlag från de aktiviteter som genomförts i uppdraget.
Sedan 2018 har Jordbruksverket arbetat med att förenkla kontrollerna för att minska handläggningstiderna och den administrativa bördan för både stödmottagare och stödmyndigheter. De förenklingar
som Jordbruksverket genomfört har medfört att både den administrativa bördan för stödmottagare och
handläggningstiden minskat. Det arbetssätt Jordbruksverket använt sig av vid förenklingsarbetet har
bidragit till flera av de förslag vi tagit fram i detta uppdrag.
Erfarenheten från nuvarande programperiod är att förenklade kostnadsalternativ leder till stora
förenklingar, både för stödmottagare och för stödmyndigheter. För de förenklade kostnadsalternativ som
fastställs i förväg för hela stöd, såsom enhetskostnad för djurstallar, är erfarenheterna särskilt positiva.
På grund av detta är Jordbruksverkets ambition att så många stöd som möjligt ska ersättas i form av
förenklade kostnadsalternativ i kommande programperiod.
Kontroll på plats lyfts fram som ett exempel på en del av kontroll- och sanktionssystemet som fungerat
bra i nuvarande programperiod. Kontroll på plats fyller en preventiv och informativ funktion i stödprocessen och många stödmottagare uppskattar besöken eftersom de får en möjlighet att visa vad de
har genomfört med hjälp av stödet. Kontroll på plats bidrar dessutom till verifiering av villkor och krav
som vi även fortsättningsvis kommer att kontrollera. På grund av detta är kontroll på plats något vi vill
behålla i kommande programperiod.
Den digitalisering av ansöknings- och handläggningsprocessen i nya IT-system som genomförts är
också något som upplevs positivt från nuvarande programperiod och som vi därför vill behålla och
fortsätta utveckla framöver för bättre funktionalitet.
Sammanfattningsvis är det som fungerat bra i nuvarande programperiod användningen av förenklade
kostnadsalternativ och utformningen av kontrollerna efter genomförda förenklingar. Även om vi vill
behålla dessa delar av kontroll- och sanktionssystemet till kommande programperiod finns det
fortfarande stort utrymme för förenkling. Vilka delar av kontroll- och sanktionssystemet som fungerat
mindre bra och som därför bör förenklas beskrivs i avsnittet nedan.

4.1.3 Vad har fungerat mindre bra, och vilka problem finns i nuvarande kontroll- och
sanktionssystem?
För att få en uppfattning om vilka delar av kontroll- och sanktionssystemet vi vill ta bort eller förändra till
kommande programperiod har vi gjort en analys av vad som fungerat mindre bra och vilka problem som
finns i det nuvarande kontroll- och sanktionssystemet. Analysen baseras på de aktiviteter som genomförts i uppdraget.
I enkäten som skickades ut till cirka 300 stödmottagare fick dessa ange vilka delar av stödprocessen
som varit mest problematiska i nuvarande programperiod samt för vilka delar de ansåg är viktigast att
förenkla framöver. De delar som varit mest problematiska i nuvarande programperiod är handläggningstiden, mängden underlag att skicka in med ansökan om stöd respektive utbetalning samt att svara på
frågorna i ansökan i e-tjänsten. Att göra redovisningen av utgifter i systemet upplevdes inte som
problematiskt. De delar som är viktigast att vi förenklar till kommande programperiod är frågorna i
ansökan om slututbetalning i e-tjänsten, reglerna för hur och när utgifter ska betalas och redovisas samt
kravet på att skicka in offerter till rimlighetsbedömningen.
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I aktiviteterna som genomförts i uppdraget fick resurser från Jordbruksverket och länsstyrelserna samt
övriga intressenter möjlighet att lyfta problem och förenklingsförslag med koppling till kontroll- och
sanktionssystemet. Inventeringen visade att de mest förekommande problemen är:














Regelverket är på detaljnivå, vilket leder till en krånglig stödhantering både för stödmottagare
och för stödmyndigheter.
Regelverket är inte tillräckligt tydligt, vilket leder till svårigheter för stödmottagare att förstå
villkoren för stödet och vad som är stödberättigande.
Frågorna och instruktionerna i e-tjänsten är inte tillräckligt tydliga för stödmottagaren, vilket leder
till många kompletteringar, långa handläggningstider och avdrag på stödet.
Stödmottagare behöver lämna in en stor mängd underlag som stödmyndigheten ska granska,
vilket leder till många kompletteringar och långa handläggningstider.
Oproportionerligt stor del av handläggningen går till att granska små belopp, vilket innebär att
fokus i kontrollerna inte är på det som medför störst risk för fonden.
Stödmyndigheterna gör kontroller som andra myndigheter ansvarar för på en övergripande nivå,
exempelvis upphandling.
Det tar lång tid från urvalet till kontroll på plats till avisering och kontroll på plats, vilket leder till
att stödmottagaren måste vänta på att få stödet utbetalt.
Ärenden som inte kontrolleras på plats ingår i urvalet, vilket leder till att stödmottagaren måste
vänta på att få stödet utbetalt i onödan.
Beräkningen av sanktioner och avdrag är svåra att förstå, både för stödmottagare och för
stödmyndigheter, vilket leder till att de inte fungerar avskräckande.
Storleken på sanktioner och avdrag uppfattas som oproportionerliga, vilket minskar stödens
attraktivitet.
Det är svårt att förklara syftet med villkorsavdrag och sanktioner vid delutbetalningar då insatsen
inte är avslutad ännu, vilket leder till att kontroll- och sanktionssystemet inte uppfattas som
avskräckande eller proportionerligt.
Det finns många avdragsorsaker och flera olika sätt att kategorisera avdrag vilket medfört att
handläggare inte alltid använder rätt avdragsorsak. Detta leder till att statistiken för varför
stödmottagaren fått avdrag inte blir tillförlitlig.

I probleminventeringen och diskussionerna i uppdraget har det även framkommit flertalet problem på
detaljnivå. Eftersom vi i uppdraget har fokuserat på vilka kontroller som ska ingå i kontroll- och
sanktionssystemet, inte hur de ska genomföras i praktiken, så föreslår vi i nuläget inte förenklingar för
dessa problem. Att ta hand om synpunkterna om hur kontrollerna ska genomföras i detalj bör vara en
del av det fortsatta arbetet när vi utformar regelverk och rutiner.
Det är inte enbart kontroll- och sanktionssystemet som har orsakat de långa handläggningstiderna och
det är därför inte heller tillräckligt med förenklingar i detta för att åtgärda problemen som funnits i
nuvarande programperiod. De långa handläggningstiderna kan exempelvis delvis förklaras med att
regelverk och IT-system inte fanns på plats vid programstarten samt att stödmyndigheterna ofta
tillämpar beslutsomgångar för ansökan om stöd. För att förenklingarna ska få effekt är det därför viktigt
att innehållet i den strategiska planen och kommande regelverk också blir enklare.
Sammanfattningsvis är det som har varit mest problematiskt i nuvarande programperiod främst de långa
handläggningstiderna, detaljstyrning i regelverket och den otydlighet detta medför för stödmottagare. I
förordningsutkasten finns inte längre detaljerade regler om vilka kontroller som kontroll- och
sanktionssystemen ska innehålla eller hur medlemsstaterna ska genomföra dessa kontroller. Vi ser
därför möjligheter att åtgärda flera av problemen från nuvarande programperiod med det förslag till nytt
kontroll- och sanktionssystem för landsbygdsstödet som vi lämnar.
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4.2 Förenklingar och skillnader
I detta avsnitt beskriver vi de förenklingar och skillnader som våra förslag innebär i jämförelse med
nuvarande programperiod samt vilken nytta förslagen medför både för stödmottagare och för
stödmyndigheter. Förslagen vi lämnar är inte färdiga, utan det krävs vidare utredningar för att kunna
genomföra dessa i praktiken. Vi ser att det finns en risk att förutsättningarna förändras framöver, vilket
kan leda till att våra förslag behöver anpassas. Förenklingarna och skillnaderna bör användas som
grund för det fortsatta arbetet med utformning av det nya kontroll- och sanktionssystemet samt
framtagande av författningsförslag och dess implementering.
De förenklingsförslag och skillnader som vi föreslår för att göra det nya kontroll- och sanktionssystemet
mer kostnadseffektivt och enklare för stödmottagare sammanfattas i tabellen nedan. Vi presenterar
förenklingsförslagen och skillnaderna utan inbördes ordning. Fördjupad information och förklaringar till
innehållet finns i efterföljande avsnitt i rapporten. Nyttan med förenklingsförslagen är kategoriserade
utifrån den potential de kan ha för att minska kostnads- och arbetsbördan för myndigheterna, samt
potentialen de har för att göra det enklare för stödmottagarna. Storleken på nyttan för varje
förenklingsförslag har vi bedömt i förhållande till de andra förenklingsförslagen och är en sammanvägd
nytta för både stödmottagare och stödmyndigheter.
I den här rapporten har vi inte gjort någon kvantitativ bedömning av förslagens kostnad, eller
myndigheternas eller stödmottagarnas tidsvinst, utan vi ber att få återkomma till det när fler
förutsättningar är klara. Förslagen är inte heller tidsuppskattade vad gäller resurs- och tidsåtgång för
implementering i IT-systemen ännu, även detta behöver vi återkomma med.
Skillnad som vårt förslag innebär
mot nuvarande programperiod

Nytta
(Liten,
Medel,
Stor)

Nytta för
stödmottagare

Nytta för
stödmyndighet

Osäkerhet och risker

Kontroll genom tekniska hjälpmedel

Medel

Mindre merarbete.
Kortare
handläggningstider.

Mer kostnadseffektiva
kontroller.

Utredning om tekniska
möjligheter är inte
färdigställd.
Risk att foton inte fullt
ut visar det som krävs.

Förbättrat och utökat IT-system för
ansökan

Medel

Kortare
handläggningstider,
färre
kompletteringar,
enklare att göra rätt,
mer samlat system,
minskad risk för fel.

Mer korrekta
ansökningar, färre
kompletteringar, färre
kontrollmoment.

Begränsad budget för
IT-utveckling.

Bygga in enklare kontroller i ITsystemet

Medel

Kortare
handläggningstider,
enklare att göra rätt,
mer samlat system.

Färre kontrollmoment
leder till lägre
administrativa
kostnader.

Begränsad budget för
IT-utveckling.

Systemgenererade beslut

Medel

Kortare
handläggningstider,
möjlighet till
automatiserade
beslut, mindre risk
för fel i beslut.

Mindre rent
administrativt arbete
leder till lägre
administrativa
kostnader, mindre risk
för fel i beslut.

Begränsad budget för
IT-utveckling.

Förskott i samband med ansökan
om stöd

Medel

Färre ansökningar,
mindre fördröjning.

Färre ansökningar att
hantera.

Begränsad budget för
IT-utveckling.
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Rimlighetsbedömning av indikatorer

Medel

-

Säkerställer rätt
rapportering till EU.

Övergripande villkor kontrolleras
endast i ett urval av ärenden

Stor

Kortare
handläggningstider,
färre
kompletteringar.

Färre kontroller leder
till lägre administrativa
kostnader.

Risk att vi inte
upptäcker alla fel.

Utgiftsvillkor kontrolleras endast i ett
urval av ärenden

Stor

Kortare
handläggningstider,
färre
kompletteringar.

Färre kontroller leder
till lägre administrativa
kostnader.

Risk att vi inte
upptäcker alla fel.

Minskat antal underlag för
stödmottagaren att skicka in

Stor

Mindre
administration.

Minskad hantering av
underlag.

Sänkt kontrollfrekvens för kontroll på
plats

Stor

Mindre merarbete.

Lägre administrativa
kostnader.

Kontroll på plats endast för
investeringar och evenemang

Medel

Mindre merarbete
för kontroller som
inte tillför värde.

Mer kostnadseffektiva
kontroller.

Ärendespecifika villkor
och tidpunkt för
evenemanget måste
förmedlas så tydligt
som möjligt.

Utökad tipsfunktion för kontroll på
plats

Medel

-

Lättare att utreda
vidare vid misstanke
om bedrägerier.

Brister i
kommunikationen
mellan tipslämnaren
och kontrollanten.

Inga kontroller i efterhand

Liten

Inga kontroller i
efterhand som
stödmottagaren
behöver avsätta tid
och resurser till.

Inga kontroller i
efterhand som
Jordbruksverket
behöver avsätta tid
och resurser till.

Det kan framöver
tillkomma villkor eller
krav att följa upp
resultat efter avslut.

Urval för kontroll på plats sker vid
beslut om stöd

Medel

Kortare ledtider,
kontrollbesöken kan
samordnas och
effektiviseras i större
utsträckning än idag.

Kortare ledtider,
kontrollbesöken kan
samordnas och
effektiviseras i större
utsträckning än idag.

Stödmottagaren
känner inte till datum
för kommande
evenemang.

Minskning av stödet istället för
administrativ sanktion

Stor

Rättvisare minskning
av stödet.

Bättre träffsäkerhet för
nivån av minskning.

Bakomliggande matris och trappa
för minskning av stödet

Stor

Större
förutsägbarhet,
proportionerliga
minskningar på
stödbeloppet.

Tydligare och
effektivare
handläggning och
bedömning, bättre
träffsäkerhet för nivån
av minskning.

Kräver väl
genomarbetad och
utformad matris.

Kontroll av erkännandekriterier
utifrån riskurval

Medel

Kortare
handläggningstider,
mindre
dokumentation att
skicka in.

Kortare
handläggningstider,
mindre dokumentation
att hantera.

Kan komma
delegerade akter med
reglering på en
detaljerad nivå.

15 (38)

Nytt kontroll- och sanktionssystem för landsbygdsstöden

Version: 2.0

4.3 Förutsättningar för att kontroll- och sanktionssystemet ska få effekt
4.3.1 Utformning av den strategiska planen
Kontroll- och sanktionssystemet sätter ramen för de kontroller vi kommer göra i kommande
programperiod, men ramen behöver kompletteras med ett innehåll, vilket görs i den strategiska planen.
För att de förenklingar som förslaget till nytt kontroll- och sanktionssystem för landsbygdsstöden
möjliggör ska få effekt behöver därför utformningen av interventionerna i den strategiska planen också
medföra förenkling. Framför allt handlar det om att antalet interventioner behöver minska, att stödformen
förenklade kostnadsalternativ behöver användas i större utsträckning och att villkoren för stöden är väl
avvägda. Om dessa förenklingar genomförs i den strategiska planen kommer också kontroll- och
sanktionssystemet att medföra stora förenklingar för stödmottagare och stödmyndigheter.
Eftersom kontroll- och sanktionssystemet har en koppling till samtliga delar av stödprocessen för
landsbygdsstöden bör kommande uppdrag gällande genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken ta hänsyn till de förslag vi har tagit fram i detta uppdrag.

4.3.2 Kommunikation och information
I det nya kontroll- och sanktionssystemet kommer kommunikationen mellan stödsökande och
stödmyndighet att bli ännu viktigare än vad den är idag. Detta eftersom vi föreslår en sänkt kontrollnivå
och stödmyndigheten därför inte längre gör en ingående kontroll vid varje ansökan om utbetalning.
Kommunikationen med stödmottagaren blir också viktig för att säkerställa att insatsen fortlöper enligt
beslutet om stöd. Genom att kommunicera med stödsökanden skapar vi förutsättningar för tydligare
villkor och mål i beslutet om stöd, vilket minskar risken för avvikelser vid ansökan om utbetalning.
Kontrollen på plats fyller också en viktig informativ funktion då besöket medför ytterligare en möjlighet
att ha en dialog med stödmottagaren. Vidare krävs en god kommunikation mellan de olika delarna av
stödprocessen för att kontroll och- sanktionssystemet ur ett stödmottagarperspektiv ska ses som ett
enhetligt system.

4.3.3 Kontroll med hjälp av tekniska hjälpmedel
I kommande programperiod ställer kommissionen krav på att medlemsstaterna ska ha ett arealövervakningssystem där fältkontroller av arealstöd kan ersättas av satellitdata och andra tekniska
hjälpmedel. Ett av dessa tekniska hjälpmedel kan vara att låta stödmottagare eller kontrollanter skicka
in foton eller filmer till den handläggande myndigheten. Parallellt med uppdraget för nytt kontroll- och
sanktionssystem pågår en utredning för att kartlägga möjligheten att använda foton och filmer i
administrativa kontroller samt kontroller på plats av såväl jordbrukarstöd som landsbygdsstöd.
Om denna möjlighet blir till verklighet föreslår vi att foton och filmer som säkerställer att de är tagna på
rätt plats och vid rätt tidpunkt ska användas i hela stödprocessen för landsbygdsstöden. Nyttan blir störst
i ärenden som beslutas med klumpsummor och som avser investeringar eller olika evenemang,
eftersom verifieringen med hjälp av foton är enklast i dessa typer av ärenden. Möjligheten att använda
foton och filmer som en del av kontroll- och sanktionssystemet skulle minska den administrativa bördan
för stödmottagaren. Kontroller som i nuvarande programperiod genomförs vid ett besök hos
stödmottagaren kan då ersättas med en administrativ kontroll med hjälp av tekniska hjälpmedel. Genom
att använda foton och filmer som säkerställer att de är tagna på rätt plats och vid rätt tidpunkt blir
bedömningen samtidigt mer rättssäker.
Detta ställer krav på stödmottagaren som ansvarar för att bilderna uppfyller det som krävs för att verifiera
att resultatet är uppfyllt. Jordbruksverket behöver därför ge stödmottagarna förutsättningar att skicka in
tillräckligt material, både genom tydliga beslut om stöd och genom tekniska hjälpmedel som möjliggör
en smidig överföring av bilder. Möjligheten att använda tekniska hjälpmedel för att göra kontrollerna
behöver därför utredas vidare.
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4.3.4 Förslag på förbättringar och utökning av IT-system
För att förenkla för stödmottagaren och stödmyndigheten föreslår vi ett antal förändringar i IT-systemen.
Dessa presenteras nedan. Genom att förbättra IT-systemet för ansökan om stöd och utbetalning blir det
enklare för stödmottagaren att göra rätt från början. Det leder i sin tur till både kortare handläggningstider
och färre kompletteringar, vilket gör att stödmottagaren kan få rätt beslut och utbetalningar i tid.
Dessutom minskar risken för avdrag om stödmottagaren får hjälp av systemet att undvika fel.
I de fall där förslaget hör samman med en del av handläggningsprocessen anges detta inom parentes.
I vissa fall innebär förslaget att vi kan ta bort motsvarande kontroll ur den manuella administrativa
kontrollen. Om det inte är möjligt att bygga in kontrollerna i IT-systemet enligt förslaget kommer de
istället att göras administrativt. Nedan följer de förändringar vi föreslår.
Fullständig ansökan (ansökan om stöd och ansökan om utbetalning). Idag är det möjligt att skicka in en
ansökan utan att den innehåller svar på alla frågor som krävs för att systemet ska tillåta att handläggning
av ansökan påbörjas. Det medför att stödmottagare glömmer att svara på frågor vilket gör att
handläggningen behöver inledas med att be stödmottagaren komplettera sin ansökan. Istället föreslår
vi att systemet varnar när svar på frågor saknas och därmed inte tillåter att ofullständiga ansökningar
skickas in. Detta sparar tid för både stödmottagare och handläggare.
Urvalskriterier (ansökan om stöd). Dokumentation av urvalskriterier bör göras direkt i handläggningssystemet för alla interventioner.
Ansökan om ändring (ansökan om ändring). Idag ansöker stödmottagaren om ändring via en fysisk
blankett. För att minska pappershanteringen och underlätta för både stödmottagare och handläggare
föreslår vi att även ansökan om ändring av stöd görs i e-tjänsten.
Förenklade kostnadsalternativ (ansökan om utbetalning). När stöd beviljas i form av förenklade
kostnadsalternativ behöver stödmottagaren idag själv uppge vilket belopp de vill söka utbetalning för.
Detta trots att beloppen för klumpsummor och enhetskostnader samt procentsatserna för schabloner
redan är fastställda i förväg. Detta leder idag till att stödmottagare redovisar fel belopp vid ansökan om
utbetalning och får avdrag. Vi föreslår att de förenklade kostnadsalternativen som fastställs i beslut om
stöd följer med till ansökan om utbetalning i e-tjänsten så att stödmottagaren inte behöver beräkna och
redovisa dem själv. Stödmottagaren bör istället endast behöva redovisa det faktiska utfallet. Detta
underlättar även för stödmyndigheten då handläggaren inte behöver kontrollräkna att stödmottagaren
redovisat de förenklade kostnadsalternativen korrekt.
Skicka in underlag i e-tjänsten. Idag finns det en begränsning i hur stora filer som är möjliga att skicka
in i e-tjänsten tillsammans med ansökan. Detta gör att underlag till ansökningarna istället antingen
skickas in via post till en inskanningscentral, eller bifogas uppdelat i en mängd små filer i e-tjänsten,
underlag för underlag. Båda alternativen medför onödigt arbete av stödmottagaren såväl som
handläggaren. Genom att göra det möjligt att skicka in större filer i e-tjänsten sparar vi både tid och
arbete.
Systemgenererade beslut. Idag lägger handläggaren mycket tid på att skriva manuella beslut i Word.
Genom att införa systemgenererade beslut i dessa ärenden minskar handläggningstiden och
stödmottagaren kan få sitt beslut om stöd och sin utbetalning tid. Besluten behöver fortfarande vara
tydliga och anpassade efter det enskilda ärendet. Möjligheten att använda systemgenererade beslut bör
därför utredas vidare.
För att det nya kontroll- och sanktionssystemet ska fungera så behöver även IT-systemet få nya
funktioner som stämmer överens med förslagen. Dessa beskrivs nedan.
Grundläggande och utökad kontroll i FLIT. Eftersom det i det nya kontroll- och sanktionssystemet
kommer finnas två olika sorters administrativa kontroller för ansökan om utbetalning, behöver det framgå
av handläggarsystemet vilken kontroll som ska göras. Om möjligt bör även urvalet till den utökade
kontrollen göras av IT-systemet för att spara tid.
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Matris för minskning av stöd. Eftersom vi föreslår att minskning av stöd i det nya kontroll- och sanktionssystemet ska göras med hjälp av en bakomliggande matris och trappa bör handläggningssystemet
utökas med funktionalitet för detta.
Stöd till producentorganisationer inom frukt och grönsaker. Idag dokumenterar handläggaren resultatet
av kontrollerna i IT-systemet GERD. För att det nya kontroll-och sanktionssystemet ska bli mer likriktat
och för att säkerställa rapporteringen föreslår vi en implementering av stödet till producentorganisationer
inom frukt och grönsaker i IT-systemen som används för landsbygdsstöden idag.

4.3.5 Kontroller som vi föreslår byggs in i systemet
Utöver förbättringarna och utökningen av IT-systemet föreslår vi även att enklare kontroller som inte
kräver bedömningar byggs in i systemet. Genom att bygga in enkla kontroller direkt i IT-systemet
minskar antalet kontrollmoment handläggaren behöver göra, vilket även minskar handläggningstiden
och bidrar till att stödmottagaren kan få sitt beslut om stöd eller sin utbetalning i tid. Vilken del av
handläggningsprocessen respektive kontroll tillhör anges inom parentes. Skulle det inte vara möjligt att
bygga in kontrollen i systemen genomförs den istället manuellt av en handläggare i den administrativa
kontrollen.
Behörig person (ansökan om stöd). För att arbetet med att kontrollera fullmakter inte ska ta tid i
handläggningsprocessen föreslår vi att kontrollen byggs in i systemet eller att den genomförs innan
stödsökanden skickar in ansökan om stöd. Hur kontrollen ska förändras utan att missgynna stödsökanden behöver dock utredas vidare.
Ändring av slutdatum (ansökan om ändring)10. Idag har stödmottagare rätt att förlänga slutdatum utan
motivering i vissa fall. Vi förslår att ändring av slutdatum i dessa fall automatiseras så att stödmottagaren
beviljas en förlängning direkt i systemet, utan handläggning.
Bankkonto registrerat (ansökan om förskott/utbetalning). Idag går det att skicka in en ansökan om
utbetalning utan att uppgifter om kontonummer finns registrerade. Vi föreslår att detta blir en obligatorisk
del av ansökan. Kontrollen kan då tas bort från den manuella handläggningen.
Ansökan kom in i tid (ansökan om utbetalning)11. Kontrollen av om en ansökan om utbetalning kom in
innan slutdatum för insatsen eller inte bör byggas in i systemet. Systemet skulle i så fall varna i de fall
där ansökan kommit in för sent, så att handläggaren kan göra avdrag.
Förbättrad databas (ansökan om utbetalning). Jordbruksverkets databas för beviljade insatser bör ses
över och förbättras så att den blir lika enkel att söka i som Tillväxtverkets och ESF-rådets databaser. På
så sätt minskar vi risken att andra myndigheter beviljar stöd till insatser som Jordbruksverket redan
beviljat. Det möjliggör att vi kan ta bort kontrollen av om samma insats beviljats stöd från en annan
stödmyndighet vid ansökan om utbetalning.

4.3.6 Resurser för att genomföra förenklingarna
Alla förenklingar och skillnader som framgår av tabellen ovan kräver förändringar i regelverk,
rutinbeskrivningar, mallar, information och för vissa delar även i IT-systemen. För att de förenklingar vi
föreslår ska få full effekt behövs resurser att genomföra förenklingarna. Detta gäller inte minst för de
förbättringar av IT-systemen som vi föreslår. Vi behöver göra en bedömning och uppskattning av resursoch tidsåtgång för genomförande av förslagen innan vi beslutar vilka av dem som ska genomföras.

Vilka villkor som ska gälla är ännu inte utrett. Om villkor för slutdatum inte längre finns kvar kan
kontrollen tas bort.
11 Kontrollen kan helt tas bort om villkor om slutdatum inte längre finns kvar.
10
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4.4 Nytt kontroll- och sanktionssystem för landsbygdsstöd
4.4.1 Beskrivning av stödprocessen
I detta avsnitt beskriver och motiverar vi hur vi föreslår att det nya kontroll- och sanktionssystemet bör
utformas. Den nya genomförandemodellen innebär att vi ska gå ifrån regelefterlevnad till resultatorientering. Vi behöver därför utforma kontrollerna så att vi säkerställer att vi nårmålen i den strategiska
planen och kvaliteten i det vi rapporterar. Beroende på vilka stöd vi kommer ha i kommande programperiod och vilka villkor vi fastställer för dessa behöver vi anpassa vårt förslag till nytt kontroll- och
sanktionssystem. Vi behöver även ta hänsyn till indikatorerna för respektive stöd och kraven på
rapportering när vi gör detta. Utgångspunkten för förslagen är det utrymme som identifierades i den
kartläggning av regelverket som gjordes under 2019.12
Processen för att ansöka och handlägga stöd och utbetalning kommer på en övergripande nivå vara
samma som i nuvarande programperiod, men med några skillnader. Nedan beskrivs stödprocessen så
som den är tänkt att fungera i kommande programperiod på en övergripande nivå.
Beskrivningen omfattar även sektorstödet till biodlingssektorn eftersom det finns goda förutsättningarna
att använda samma kontroll- och sanktionssystem som för de övriga landsbygdsstöden. För stödet till
biodlingssektorn finns dock en risk att det framöver kommer delegerade akter på en detaljerad nivå,
vilket kan påverka vårt förslag att göra en likriktad hantering mellan stödet till biodlingssektorn och de
övriga landsbygdsstöden. Detta kan också föranleda anpassningar av förslagen.

I ett idealt kontroll- och sanktionssystem vet stödmottagaren i god tid vad som förväntas och hur de ska
gå tillväga i stödprocessen. Det finns enkla och effektiva hjälpmedel för ansökan och alla uppgifter som
redan är kända av stödmyndigheten används så att underlaget som stödmottagare ska lämna in
minimeras. Tekniska hjälpmedel används effektivt för att hjälpa både stödmottagare och
stödmyndigheter. Stödmyndigheterna gör kontroller där det finns risk att medlen används felaktigt.
Insatserna leder till önskvärda resultat och att målen uppnås. Konsekvenser av fel är proportionerliga
och accepteras av stödmottagare. Stödmyndigheternas förvaltning leder till att EU:s fonder används på
anvisat sätt och EU-kommissionen med flera granskande instanser godkänner hanteringen.
Stödmyndigheternas kostnader hålls inom en accepterad nivå.
Målbilden för kontroll- och sanktionssystemet landsbygdsstöden är att vi:
Uppfyller kraven på rapportering.
Säkerställer en effektiv förvaltning av fondens medel.
Minskar handläggningstiden.
Gör administrativa kontroller framför kontroller på plats.
Använder tekniska hjälpmedel för att göra kontroller.
Gör vissa administrativa kontroller vid ansökan om utbetalning utifrån ett urval.
Gör färre och riktade kontroller på plats.
Fastställer avdrag och minskningar i förväg.
Fortsätter att löpande förbättra funktionalitet i IT-systemen.
12
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Fortsätter att arbeta med ständiga förbättringar av kontrollerna.

Med förslaget till nytt kontroll- och sanktionssystemet vill vi flytta oss från dagens upplevt krångliga
kontroll- och sanktionssystem i riktning mot idealbilden. Vi kan närma oss målbilden genom att införa
de förändringar som vi identifierat i rapporten. Hur långt vi kommer beror på:









Hur mycket vi kan använda tekniska hjälpmedel för att göra kontrollerna.
Hur stöden och villkoren för dessa utformas i den strategiska planen.
Hur långt vi kan tillämpa risk och väsentlighet för att styra kontrollerna mot det som är viktigt
utan att få revisionskritik.
Hur mycket vi kan fortsätta att förbättra och förenkla kontrollerna utan att få revisionskritik.
Hur mycket EU-kommissionen väljer att reglera med avseende på kontroller i delegerade akter.
Hur enkla regler och bra information vi kan erbjuda stödmottagarna.
Vilka resurser som är möjliga att lägga på förändringar i IT-system.
Hur väl förberedda våra IT-system är för att möjliggöra effektiv systemutveckling.

Sökanden lämnar in ansökan om stöd via e-tjänsten genom att välja inriktning, svara på frågor och
bifoga underlag. Tillsammans med ansökan om stöd har stödsökanden också möjlighet att ange om de
vill få eventuellt förskott utbetalt redan i samband med beslutet. Stödmyndigheten handlägger ansökan
om stöd och fastställer syfte, mål och villkor som stödmottagaren ska följa i beslutet om stöd samt
betalar ut eventuellt förskott. Under genomförandet av insatsen har stödmottagaren i vissa fall möjlighet
att ansöka om ändring om förutsättningarna ändras. I varje ansökan om utbetalning görs en grundläggande administrativ kontroll av att stödmottagaren följer beslutet om stöd. Ett urval av ansökningarna
väljs ut till en utökad administrativ kontroll där ärendet granskas mer i detalj. Kontroll på plats kan vara
aktuellt för ärenden som innehåller evenemang eller investeringar. För evenemang görs kontrollen när
evenemanget äger rum och för investeringar görs kontrollen när investeringen är på plats. Urvalet till
kontroll på plats sker i samband med beslut om stöd. Kontroll på plats kan också bli aktuellt efter tips
från handläggare eller externa parter. Om stödmottagaren gör fel kan det bli aktuellt med ett avdrag på
utgiftsnivå eller en minskning av stödet. Storleken på minskningen regleras i föreskrift.

4.4.2 Ansökan om stöd
Vid ansökan om stöd gör handläggaren kontroller som säkerställer att beslutet om stöd blir korrekt och
att insatsen beviljas i linje med regelverket. Målet är att villkoren i beslutet ska vara tydliga för
stödmottagaren och att beslutet ska bli enkelt att följa under genomförandet av insatsen. Vilka kontroller
som behöver göras beror bland annat på vad som regleras i kommande programperiod, både på EUnivå och nationellt, samt genom vilken eller vilka stödformer stödet beviljas. Genom att kontrollera varje
ansökan om stöd och utforma tydliga beslut, möjliggör vi lättnader i kontrollerna vid ansökan om
utbetalning.
En del i processen vid ansökan om stöd är prioriteringen av ansökan13. Vem eller vilka som gör
prioriteringen skiljer sig åt mellan olika interventioner. Även i kommande programperiod är prioritering
utifrån väl avvägda urvalskriterier viktigt, inte minst i och med den nya genomförandemodellen. Vi ser
dock fördelar med att dokumentationen från prioriteringen sker direkt i handläggningssystemet, då detta
gör att handläggaren slipper dubbelarbetet med att föra in uppgifterna i systemet vid handläggning.
Nedan följer en beskrivning av vilka kontroller som ska göras administrativt vid ansökan om stöd.
Kontrollen av ansökan om stöd består av fyra huvudsakliga delar; kontroll av ansökan, kontroll av
stödform och villkor kopplade till budgeterade aktiviteter, kontroll av övergripande villkor för insatsen
samt kontroll av finansiering. I de fall där stödsökanden ansökt om förskott tillkommer även kontroll av
förskottsansökan.

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL nr 2018/0216 från 7 juni 2019, artikel 73.
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Kontroll av ansökan handlar om att se om insatsen kan beviljas. I kontrollen ligger följande delar:






Kontroll av att ansökan ryms inom den strategiska planen
Kontroll av att ansökan ligger inom rätt stöd14
Kontroll av att sökande har rätt att söka stöd15
Kontroll av kreditvärdighet eller finansiell plan för att genomföra insatsen 16
Kontroll av att stöd inte enbart ges till insatser som är lagkrav17

Kontrollerna har nära koppling till de ramar vi anger för respektive intervention i den strategiska planen.
Kontrollerna behöver genomföras för att säkerställa att en insats hamnar inom rätt intervention och att
den inte innehåller delar som inte bör ges stöd för. Vidare är det viktigt att se till att det är rätt
stödsökande som beviljas stödet och att denna har möjlighet att genomföra insatsen. Dessa kontroller
är en förutsättning för att säkerställa att de insatser vi beviljar styr mot de särskilda målen i den
strategiska planen och att insatserna har rätt förutsättningar för att kunna slutföras.
Kontroll av stödform och villkor kopplade till budgeterade aktiviteter handlar om att utreda i vilken
stödform insatsen ska beviljas och om att därefter utreda de villkor som är kopplade till olika typer och
former av utgifter. Med stödform menas det som idag kallas kostnadsalternativ, alltså klumpsummor,
enhetskostnader, schabloner och faktiska utgifter. I kontrollen ligger följande delar:





Val av stödform och tillhörande kontroller
Rimlighetsbedömning av budgeterade aktiviteter
Kontroll av villkor för budgeterade aktiviteter 18
Kontroll av momsredovisningsskyldighet

Denna grupp av kontroller är viktig för att säkerställa att vi beviljar stöd med rätt belopp och att vi inte
ger stöd för aktiviteter och utgifter som inte är stödberättigande. Beroende på vilken stödform som
beviljas blir denna kontroll mer eller mindre omfattande. Exempelvis behöver endast en begränsad
rimlighetsbedömning eller ingen rimlighetsbedömning alls göras om hela stödet beviljas i form av
förenklade kostnadsalternativ som fastställts i förväg. Vilka villkor för budgeterade aktiviteter som
behöver kontrolleras och skrivas in i beslut om stöd beror på vad som regleras i kommande
programperiod. Kontrollen av momsredovisningsskyldighet är viktig för att handläggaren ska kunna veta
om utgifterna i insatsens budget ska beviljas inklusive eller exklusive moms.
Rimlighetsbedömningen är en av de mest tidskrävande kontrollerna vid ansökan om stöd idag. Det är
dock en viktig kontroll för att säkerställa att rätt stödbelopp beviljas, inte minst när stöd beviljas i form av
förenklade kostnadsalternativ som beräknas utifrån en budget i det enskilda ärendet. Vi anser därför att
kontrollen behöver finnas kvar. I kommande programperiod är metoderna för att bedöma rimligheten av
budgeterade aktiviteter dock inte längre reglerade, vilket möjliggör en förenkling av kontrollen. Detta
behöver utredas vidare.

Kontrollen handlar bland annat om att se till att ansökan ligger inom rätt intervention. Stödsökanden
vägleds av frågor i e-tjänsten men kontrollen bör göras för att säkerställa att det blir rätt då det bland
annat påverkar vilka indikatorer som blir aktuella.
15 Vilka begränsningar som ska gälla för vem eller vilka som har rätt att söka stöd inom olika
interventioner är ännu inte utrett. Om det inte finns några begränsningar kan kontrollen tas bort.
16 Regleras idag i nationella förordningar och föreskrifter. 5 § förordning 2015:407 och 3 kap. 66 §
SJVFS 2016:19. Samtliga nationella regelverk hänvisar dock till meddelande 2014/C 249/01 från
kommissionen.
17 Idag reglerat i nationella förordningar, 1 kap. 7 § förordning 2015:406 och 5 § förordning 2015:407.
Om reglerna inte finns kvar i kommande programperiod kan kontrollen tas bort.
18 Exempelvis kontroll av stödberättigande, villkor för investeringar och villkor för begagnad utrustning.
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Kontroll av villkor handlar om att utreda mer generella villkor för stödet. I kontrollen ligger följande
delar:




Kontroll av stödspecifika villkor19
Formulering av beslutsvillkor20
Rimlighetsbedömning av indikatorer

Vilka stödspecifika villkor som är aktuella att kontrollera har inte utretts i detta uppdrag då det bland
annat avgörs av vilka interventioner som kommer finnas i kommande programperiod.
I den kommande programperioden blir rapporteringen av indikatorer ännu viktigare än idag då det är en
avgörande del i genomförandemodellen. För att säkerställa att rapporteringen till EU blir rätt behöver en
rimlighetsbedömning av indikatorerna göras redan vid ansökan om stöd för alla interventioner.
Kontroll av finansiering handlar om att utreda hur insatsen ska finansieras. I kontrollen ligger följande
delar:





Kontroll av att stöd för insatsen inte redan beviljats av andra stödmöjligheter 21
Kontroll av finansiering och intäkter
Kontroll av statsstöd22
Fastställande av stödnivå23

Kontroll av finansiering är viktig för att säkerställa att vi beviljar rätt stödbelopp. Delar av kontrollerna är
reglerade på EU-nivå och måste göras, men framför allt är kontrollerna viktiga för att se till att insatserna
beviljas stöd på rätt nivå.
Förskott
Vi föreslår att kontrollen av ansökan om förskott blir en del av hanteringen av ansökan om stöd. Detta
skulle göra att stödsökanden sparar tid då de slipper skicka in ännu en ansökan så snart de beviljats
stöd, samt att handläggningstiden minskar då handläggaren av ansökan om stöd redan är insatt i
ärendet när kontrollerna för förskottet ska göras. Förskottet betalas ut i samband med att beslut om stöd
fattas, i de fall där stödsökanden ansökt om det och fått det beviljat. Möjligheten att ansöka om förskott
även i ett senare skede bör dock finnas kvar.
Ansökan om ändring
I nuvarande programperiod är det möjligt att ansöka om ändring av beslut om stöd. Denna möjlighet bör
finnas kvar även i kommande programperiod för att säkerställa att insatser som förändras fortfarande
ryms inom interventionen och ger rätt till stöd. Vilka delar av beslut om stöd som ska kunna ändras
behöver dock utredas vidare. Kontrollerna för ansökan om ändring skiljer sig inte från de som görs vid
ansökan om stöd. Skillnaden är att handläggaren endast hanterar de kontrollpunkter som är aktuella för
de delar som ändras. Förenklingsförslagen för ansökan om stöd ska även gälla för ansökan om ändring.

4.4.3 Grundläggande administrativ kontroll - utbetalning
I det nya regelverket finns inte längre något krav på att granska varje ansökan om utbetalning. 24 Vi vill
dock säkerställa att beviljade medel används i enlighet med syfte och mål angivna i beslut om stöd och
förslår därför att en grundläggande administrativ kontroll görs för varje ansökan om utbetalning. Genom
den grundläggande kontrollen får vi i samtliga fall en uppfattning om insatsen följer beslutet om stöd
Förordningsutkast för 2018/0216 från 7 juni 2019, artikel 65-72.
Innehåller bland annat formulering av syfte och mål med insatsen.
21 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL nr
2018/0217 från 27 november 2019, artikel 34.
22 Förordningsutkast för 2018/0216 från 7 juni 2019, artikel 131.
23 Förordningsutkast för 2018/0216 från 7 juni 2019, artikel 65-72.
24 Se utredning i bilaga 2 Kontroll- och sanktionssystem steg 1 – kartläggning av regler, s. 4.
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eller inte. Kontrollen innebär också en möjlighet att styra upp insatser som vi bedömer inte är på väg att
uppfylla syfte och mål. Om handläggaren fattar misstanke om att något annat är fel i ärendet eller att
det finns oegentligheter finns dessutom en möjlighet att göra en utökad administrativ kontroll eller att
tipsa kontroll på plats. Möjligheten att tipsa kontroll på plats kan även användas i de fall där resultatet
av insatsen inte går att verifiera administrativt.
Den grundläggande administrativa kontrollen består av fyra huvudsakliga delar; kontroll av resultat och
utfall, kontroll av villkor som är specifika för ärendet, kontroll av stödberättigande och dubbelsökta
utgifter samt kontroll av finansiering.
Kontroll av resultat och utfall
En kontroll av resultatet med insatsen anser vi är viktigt att göra i varje ansökan om utbetalning. Särskilt
då resultatet får ökat fokus i kommande programperiod. Vid ansökan om delutbetalning bör handläggaren kontrollera att stödmottagen arbetar med de budgeterade aktiviteterna. Vid avvikelser tar
handläggaren kontakt med stödmottagaren för att diskutera vad som behöver åtgärdas. Vid ansökan
om slututbetalning syftar kontrollen istället till att verifiera resultatet och att stödmottagaren uppnått målet
med insatsen. Om det är möjligt ska resultat kunna verifieras med exempelvis foton och filmer som
säkerställer att de är tagna på rätt plats och vid rätt tidpunkt.
I kontrollen ingår även att kontrollera resultat och utfall för de klumpsummor och enhetskostnader som
redovisas i ansökan.25 Dessa stödformer innebär stora lättnader i vilka underlag stödmottagaren ska
redovisa och vilka kontroller som handläggaren ska göra vid ansökan om utbetalning. Det som kvarstår
att kontrollera är att resultatet för klumpsummorna eller kvantiteten för enhetskostnaderna uppnåtts och
redovisats enligt beslut om stöd. Då denna kontroll redan är kraftigt förenklad anser vi att den del som
finns kvar bör kontrolleras vid varje ansökan om utbetalning. Inte minst då kontrollen är nära
sammankopplad med kontrollen av hela insatsens resultat i de ärenden där hela stödet beviljats med
dessa stödformer.
Kontroll av villkor som är specifika för ärendet
Utöver resultat anser vi även att det är viktigt att alltid kontrollera de villkor som fastställts specifikt för
ärendet. De villkor som är specifika för ärendet har satts upp i samband med beslut om stöd eftersom
handläggaren anser att de är viktiga för insatsens genomförande. Då är de även viktiga att följa upp vid
ansökan om utbetalning.
Kontroll av stödberättigande och dubbelsökta utgifter
Vid en grundläggande kontroll anser vi att handläggaren ska kontrollera att stödmottagaren inte råkat
göra tydliga fel i redovisningen av faktiska utgifter eller förenklade kostnadsalternativ. Handläggaren ska
dock aldrig kontrollera några utgiftsunderlag i denna kontroll. Kontrollen handlar om att säkerställa att
stödmottagaren inte sökt stöd för saker som inte tillhör insatsen eller inte är tillåtna samt att kontrollera
så att stödmottagaren inte sökt stöd för samma utgift eller aktivitet mer än en gång. Kontrollen av att
utgifter inte har sökts mer än en gång är särskilt viktig om stödmottagare får stöd både i form av
förenklade kostnadsalternativ och faktiska utgifter. Handläggare säkerställer då att stödmottagaren inte
redovisat utgifter som ska ingå i ett eller flera förenklade kostnadsalternativ som faktiska utgifter. 26 En
kontroll av vad som sökts i tidigare delutbetalningar görs också i de fall där det är aktuellt.
Det är dock viktigt att poängtera att detta endast är en övergripande kontroll där handläggaren
kontrollerar att stödmottagaren inte har sökt stöd för utgifter som är uppenbart felaktiga. Handläggaren
förlitar sig på den beskrivning som stödmottagaren själv gjort av utgifterna och kontrollerar alltså inte
några andra underlag eller villkor för faktiska utgifter.

Europeiska kommissionen, Vägledning för förenklade kostnadsalternativ (2014), avsnitt 6.2, s. 3132.
26 Europeiska kommissionen (2014), avsnitt 6.2, s. 31-32.
25

23 (38)

Nytt kontroll- och sanktionssystem för landsbygdsstöden

Version: 2.0

Kontroll av finansiering vid utbetalning
Förutsatt att övrig privat finansiering och övrigt offentligt stöd finns kvar och ska följas upp vid ansökan
om utbetalning även i kommande programperiod behöver kontrollen göras för samtliga insatser och
därmed finnas med i den grundläggande kontrollen. Vi ser dock att hanteringen skulle bli enklare både
för stödmottagare och för handläggare om både kontrollen och IT-systemet förändrades.27

4.4.4 Utökad administrativ kontroll - utbetalning
Utöver den grundläggande kontrollen kommer en utökad administrativ kontroll göras i ett urval av
ärendena. I dessa ärenden görs både en grundläggande och en utökad administrativ kontroll. I den
utökade kontrollen kontrolleras de övergripande villkor som är aktuella i ärendet samt villkor kopplade
till faktiska utgifter eller förenklade kostnadsalternativ som beräknas på faktiska utgifter.
Vi anser att de villkor som sätts upp behöver kontrolleras. Då fokus ligger på resultat snarare än
regelefterlevnad, anser vi dock att villkor som inte är kopplade till resultatet eller specifika för ärendet
inte heller bör följas upp vid varje ansökan om utbetalning, utan endast i ett urval av ärenden.
Övergripande villkor och utgiftsvillkor
Vid en utökad administrativ kontroll kontrolleras de övergripande villkor28 som gäller stödet som helhet
och de villkor som är kopplade till de faktiska utgifterna i ärendet29. Det är därmed först i den utökade
kontrollen som utgiftsunderlag för faktiska utgifter kontrolleras. Vad kontrollen av övergripande villkor
och utgiftsvillkor innehåller specifikt beror på vilka villkor som kommer kopplas till de olika
interventionerna. Detta beror i sin tur på vad som regleras i förordningar och på vilka villkor som sätts
upp för interventionerna i den strategiska planen.
För att underlätta den administrativa bördan för stödmottagare bör vi utreda vidare om det är möjligt att
minska antalet underlag som stödmottagaren behöver skicka in vid redovisning av faktiska utgifter, samt
om det är möjligt att förenkla Jordbruksverkets mallar för redovisning av utgifter.
Urval till utökad administrativ kontroll
Urvalet av ärenden som blir uttagna till utökad kontroll bör baseras på risk och slump. Parametrar i
riskurvalet kan exempelvis vara intervention, stödnivå och stödbelopp. Eftersom regelverket och vilka
fel som leder till avdrag kommer se annorlunda ut i kommande programperiod är vårt förslag att en stor
del av urvalet i början av programperioden baseras på slump. När ett statistiskt underlag över var de
största riskerna finns har byggts upp kan urvalet i allt högre grad även baseras på risk.
För att underlaget för riskbedömning ska bli rätt är det viktigt att avdragsorsak kan registreras på ett bra
sätt i handläggningssystemet. Det behöver gå att skilja på vilka avdrag som gjorts på sådant som endast
kontrolleras i den utökade kontrollen, och vilka avdrag som gjorts på sådant som även kontrolleras i den
grundläggande kontrollen. Utöver det behöver det framgå vilka avdrag som beror på fel som upptäcks
vid kontroll på plats. Det behöver även vara enkelt för handläggaren att kategorisera avdragsorsak, så
att det går att ta fram ett tillförlitligt statistiskt underlag.
Vid omfattande fel som leder till avdrag i en utökad kontroll bör nästa ansökan inom samma ärende
automatiskt bli utvald till en utökad kontroll. Detta gäller dock endast fel som kan upptäckas vid en
utökad kontroll. Fel som upptäcks vid en grundläggande kontroll leder inte automatiskt till att den aktuella
ansökan eller kommande ansökningar tas ut till en utökad kontroll då kontrollerna gäller olika villkor. Fel
för en typ av villkor innebär inte automatiskt en högre risk för fel i en annan typ av villkor. Handläggaren
Hur övrigt offentligt stöd ska hanteras i kommande programperiod utreds utanför detta uppdrag.
Övergripande villkor är de villkor som gäller för hela insatsen men som inte är kopplade till
resultatet, såsom villkor för informationsskyldighet eller upphandling.
29 Utgiftsvillkor är villkor som kontrolleras med hjälp av utgiftsunderlag, såsom lönespecifikationer och
fakturor.
27
28

24 (38)

Nytt kontroll- och sanktionssystem för landsbygdsstöden

Version: 2.0

har dock alltid möjlighet att göra en utökad kontroll vid misstanke om fel i villkor som endast kontrolleras
i den utökade kontrollen.
Gällande kontrollnivå för urvalet till utökad kontroll föreslår vi att den till en början baseras på
felfrekvensen i nuvarande programperiod och sedan justeras efter hand. Felfrekvensen för nuvarande
programperiod baseras visserligen på fel för villkor som inte längre kommer finnas kvar, och innehåller
dessutom fel som i kommande programperiod kommer upptäckas i den grundläggande kontrollen. Det
är därmed troligt att felfrekvensen för utökade kontroller längre fram kommer vara lägre. Det är dock en
frekvens att utgå från till en början, för att sedan kunna justera urvalet utifrån felfrekvens i kommande
programperiod. Vi förslår därför att urvalet till utökad kontroll blir cirka 2,5 procent av det ansökta
beloppet.30
För att kunna göra ett bra urval av ärenden kan samtliga ärenden behöva vara låsta under en period för
att bygga upp en population att göra ett urval på. Detta innebär att ärendena under denna period inte
kan börja handläggas innan urvalet är gjort. Hur lång denna period behöver vara beror bland annat på
om urvalet görs per intervention eller på alla ansökningar som kommer in. Då en viss väntetid innan ett
ärende börjar handläggas troligtvis kommer finnas även i kommande programperiod, gör vi
bedömningen att låsningen inte innebär att väntetiden för stödmottagaren kommer förlängas i jämförelse
med om vi inte hade låst ärendena för urval.
När urvalet väl är gjort föreslår vi att ett meddelande går ut till de stödmottagare vars ansökningar blivit
utvalda till en utökad kontroll, så att dessa kan komplettera sin ansökan med ytterligare underlag. Denna
hantering skulle göra att majoriteten av stödmottagarna endast behöver skicka in de underlag som krävs
för en grundläggande kontroll, vilket är väldigt få underlag och i vissa fall inte några alls.

4.4.5 Kontroll på plats
Vi anser att kontroll på plats fortsatt fyller en viktig funktion i stödprocessen och föreslår därför att denna
typ av kontroll bör finnas kvar i kommande programperiod, men att den görs utifrån ett lägre urval. I
vissa ärenden är verifieringen av insatsen svår att göra administrativt och där möjliggör en kontroll på
plats en bättre verifiering. Utöver det har kontroll på plats en preventiv och avskräckande funktion som
minskar risken för felaktigheter och bedrägerier då ett fysiskt besök hos stödmottagaren visar att
Jordbruksverket har ett intresse av att följa upp hur stödet används i praktiken. Kontroll på plats fyller
också en informativ funktion då stödmottagaren får möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter som
stödmyndigheterna kan beakta i framtida utvecklingsarbete. Erfarenheterna från nuvarande programperiod är att stödmottagarna upplever att det är positivt med fysiska besök eftersom de får en möjlighet
att visa vad de har åstadkommit med hjälp av stödet.
Urval till kontroll på plats
Jordbruksverket föreslår att vi baserar urvalet till kontroll på plats på alla stödärenden som innehåller
evenemang och investeringar.31 I de två grupperna är vinsterna som störst med att verifiera och
kontrollera på plats. Urvalsfrekvensen bör vara minst 1 procent av de ärenden som innehåller
investeringar och evenemang, med en möjlighet att öka frekvensen och anpassa den efter skillnader
mellan interventioner om många avvikelser identifieras. Eftersom måluppfyllelsen ingår i den grundläggande administrativa kontrollen och därmed görs i varje ärende minskar behovet av kontroll på plats.
Vi föreslår därför ett lägre urval eftersom kontroll på plats är en ekonomiskt betungande kontroll. Vi vill
fortfarande göra kontroll på plats eftersom kontrollen medför en möjlighet till verifiering av alla delar av
insatsen vid ett och samma tillfälle.

Beräknat på felfrekvensen för samtliga interventioner inom projekt- och företagsstöden för EJFLU
under 2014-2019, exklusive sänkning av belopp.
31 Detta skiljer sig från nuvarande programperiod då alla ärenden kan väljas ut till kontroll på plats.
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Vi föreslår att urvalet till kontroll på plats görs redan i samband med beslut om stöd. Detta för att göra
det möjligt att göra kontroll på plats i samband med att evenemang genomförs samt för att minska risken
för dubbelarbete mellan den administrativa kontrollen och kontrollen på plats.
Tipsfunktion till kontroll på plats
Utöver det ordinarie urvalet bör det även vara möjligt att genomföra kontroll på plats efter tips från
handläggare eller externa parter. Tipsfunktionen är framför allt tänkt som ett verktyg vid misstanke om
bedrägligt beteende, andra oegentligheter eller när resultatet inte kan verifieras i den administrativa
kontrollen. Det bör vara möjligt att tipsa kontroll på plats i alla interventioner och ärenden, även i de som
inte innehåller evenemang eller investeringar.
Innehåll i kontroll på plats
Fokus för kontroll på plats bör vara att verifiera de delar av insatsen som inte är möjliga att verifiera i
den administrativa kontrollen. Detta skiljer sig från nuvarande kontroll- och sanktionssystem då alla
ärenden kan väljas ut till kontroll på plats. Förändringen grundar sig i att många av dagens kontroller på
plats kostar mer än nyttan de tillför till verifieringen av insatsen, eftersom en stor del av kontrollerna i
många åtgärder kan göras administrativt. Dessutom får stödmottagarna i dessa fall mycket merarbete
då de måste avsätta tid och förbereda dokument och uppgifter till kontroller som lika gärna skulle kunnat
genomföras på annat sätt.
Vad som ska kontrolleras på plats bör därför anpassas efter vad som redan har kontrollerats
administrativt. Detta medför att det fysiska besöket hos stödmottagaren kommer se olika ut i olika
ärenden. Vilken eller vilka stödformer en insats beviljats enligt påverkar också vad kontrollen kommer
innehålla. Det fysiska besöket kommer även se olika ut beroende på om kontrollen avser ett evenemang
eller en investering.
För evenemang bör kontroll på plats fokusera på att verifiera att evenemanget genomförs och att de
fysiska inköp som tillhör evenemanget används korrekt. Om ett ärende innehåller flera evenemang bör
kontrollanten göra en bedömning av vilket evenemang som är mest lämpligt att kontrollera på plats.
Vilka parametrar som ska ligga till grund för bedömningen bör regleras i rutin och kan exempelvis
baseras på belopp, deltagare eller komplexitet. Kontrollanten bör efter att urvalet gjorts dokumentera
vilket av evenemangen som ska kontrolleras på plats på ett sätt som gör det möjligt för handläggaren
som gör den administrativa kontrollen att ta del av informationen. För att det ska vara möjligt att göra ett
bra urval är det viktigt att det i beslut om stöd, i den mån det är möjligt, tydligt framgår vilka evenemang
som förväntas ske och när de kommer genomföras.
För investeringar bör kontroll på plats verifiera att investeringen är på plats och att villkoren för stödet är
uppfyllda. Vi föreslår även att kontrollen kan fördjupas om kontrollanten upptäcker avvikelser. Detta i
syfte att upptäcka oegentligheter och bedrägerier, men också för att säkerställa att syfte och mål med
insatsen uppnås och att villkoren för stödet är uppfyllda.
Kontroll på plats för vissa miljöinvesteringar
För vissa miljöinvesteringar föreslår vi att kontroll på plats ska göras av stödmyndigheten med
expertkunskap inom det aktuella stödet. Denna hantering motsvarar besiktningar i nuvarande programperiod. Kontrollen av dessa miljöinvesteringar bör göras i alla ärenden om vissa förutsättningar är
uppfyllda. Vilka förutsättningar detta handlar om behöver utredas vidare. 32 Dessa ärenden bör inte ingå
i urvalet till kontroll på plats.
Verifiering av insatsens resultat är en del av den grundläggande administrativa kontrollen som
handläggaren gör i varje ärende. För vissa ärenden finns inte möjlighet att verifiera resultatet på ett bra
sätt administrativt, och verifieringen behöver istället göras på plats hos stödmottagaren. För att säker-

32

I nuvarande programperiod görs besiktning för alla investeringar över ett visst belopp.
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ställa kompetensförsörjningen och förenkla för stödmottagaren bör kontrollen på plats utförs av en
handläggare med expertkompetens inom det aktuella området.

4.4.6 Avdrag och sanktioner
Förutsättningar för avdrag och sanktioner
Varje medlemsstat ska ta fram sanktioner som är effektiva, avskräckande och proportionerliga. Detta
ska ske genom att felaktigheten graderas utifrån allvar, omfattning, varaktighet och upprepning. 33 För
att sanktionerna ska vara förutsägbara bör grunder till avdrag och minskningar regleras i föreskriften
och vara oförändrade under hela programperioden. Det kommer att underlätta för stödmottagaren att
förstå hur och varför avdrag görs och förhoppningsvis därmed minska antalet fel vid ansökan om
utbetalning. Reglering i föreskrift bidrar också till ökad rättssäkerhet.
Formuleringarna i beslutet om stöd kommer att vara viktiga eftersom villkoren och målet med insatsen
ligger till grund för den bedömning av insatsen som handläggaren gör vid ansökan om utbetalning. De
villkor och mål som anges i beslutet om stöd bör vara tydliga men inte alltför detaljerade för att undvika
inlåsningseffekter. Med hjälp av ett tydligt beslut samt att avdragen och minskningarna fastställs i förväg
minskar risken för att handläggare gör olika bedömningar för samma typ av insats och avvikelser. Vidare
bör stödmottagare ha möjlighet att korrigera eventuella fel samt att justera målen för insatsen, i den mån
det är möjligt.
Avdrag på utgiftsnivå
Även i kommande programperiod bör det vara möjligt att göra avdrag på utgiftsnivå för utgifter som inte
är stödberättigade, oavsett stödform. Med utgångspunkt i att stödmottagaren vill göra rätt anser vi att
dessa avdrag ska göras utan att något ytterligare avdrag eller någon administrativ sanktion görs på
utgiften. Avdraget leder heller inte till någon minskning av det totala stödbelopp stödmottagaren kan få
utbetalt förutsatt att de har stödberättigade utgifter som ger rätt till hela stödbeloppet. Vi anser att det är
viktigt att vi likabehandlar stödmottagarna, oavsett om de redovisat utgifter till ett belopp som överstiger
beviljat stödbelopp eller inte. Om stödmottagaren har överredovisat görs avdrag på beloppet som
betalas ut därför först om avdraget är större än det överredovisade beloppet.
Ingen administrativ sanktion
I nuvarande programperiod har det funnits ett krav på att tillämpa en administrativ sanktion om det
redovisade beloppet vid ansökan om utbetalning är mer än tio procent större än det godkända beloppet
efter avdrag för utgifter som inte är stödberättigande.34 Sanktionen har under nuvarande programperiod
upplevts som oproportionerlig då ett avdrag i sig ofta påverkar stödmottagaren hårt utan att ytterligare
en sanktion behöver läggas på. I nuläget finns inget som tyder på att kravet att tillämpa denna sanktion
kommer att finnas kvar i kommande programperiod.35 Vi förslår därför att den administrativa sanktionen
tas bort.
Medlemsstaterna ska ta fram ett kontroll- och sanktionssystem som effektivt skyddar unionens medel.
Detta ska ske bland annat genom vad som i förordningsutkastet benämns som penalties, vilket ska
försäkra att systemet för avdrag och sanktioner blir effektivt, avskräckande och proportionerligt. Av den
anledningen föreslår vi att det i vissa fall kan bli aktuellt att påföra minskningar av ett beslutat stödbelopp.
Vårt förslag är därför att en sådan minskning av stödet ska ersätta den administrativa sanktionen som
finns i nuvarande programperiod.

Förordningsutkast för 2018/0217 från 27 november 2019, artikel 57.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014, artikel 63.
35 Se utredning i bilaga 2 Kontroll- och sanktionssystem steg 1 – kartläggning av regler, s. 4.
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Minskning av stödbeloppet
Efter att handläggaren gjort eventuella avdrag för utgifter som inte är stödberättigade ska en eventuell
minskning av stödbeloppet göras. Denna minskning är kopplad till uppfyllande av villkor. Till sin hjälp
har handläggaren en matris med villkor, samt en trappa för minskning av stödbelopp. I matrisen ligger
aktuella villkor och varje villkor är viktat med en koefficient. Viktningen baseras på allvar, omfattning och
varaktighet. Till skillnad från avdragen på utgiftsnivå som inte påverkar det totala stödbeloppet en stödmottagare kan få utbetalt, är minskningen på grund av brist i efterföljande av villkor kopplattill det totala
stödbeloppet, som minskar vid avdrag. Om en stödmottagare får ett sådant avdrag kommer de inte
kunna få hela detbeviljade stödbeloppetutbetalt.
I varje beslut om stöd finns ett antal villkor för stödet. Dessa villkor ingår i en matris som handläggaren
använder för att göra eventuella minskningar av stödet vid en ansökan om utbetalning. Handläggaren
gör vid ansökan om utbetalning en bedömning av om stödmottagaren uppfyllt de villkor som angetts i
beslut om stöd. Vilka villkor som kontrolleras beror på vilken intervention ärendet avser, om ärendet är
uttaget till en grundläggande eller en utökad administrativ kontroll samt om det handlar om en del- eller
slututbetalning.
Innan handläggaren bedömer villkoren för stödet ska de utgifter som inte är stödberättigade tas bort
från ansökan. Dessa utgifter blir aldrig en del av matrisen eller trappan. Först när utgifterna som inte är
stödberättigade är borttagna från ansökan, ska handläggaren bedöma om stödmottagaren har uppfyllt
de villkor som angetts i beslutet om stöd.
Genom att bocka av vilka villkor som är uppfyllda eller inte får handläggaren fram ett poängresultat ur
matrisen. I trappan framgår sedan hur stor minskningen av stödet poängresultatet motsvarar.
Minskningen görs procentuellt på det belopp som finns kvar i ansökan efter eventuella avdrag för utgifter
som inte är stödberättigade. Minskningen sker därmed på det tillgängliga stödbeloppet vid aktuell
ansökan om utbetalning, exklusive eventuell offentlig medfinansiering.
För de villkor där viktningen inte går att fastställa i förväg behöver handläggaren göra en bedömning av
felaktighetens allvar, omfattning och varaktighet utifrån förutsättningarna i det enskilda ärendet.
Handläggaren använder matrisen och trappan men fastställer viktningen självför de enskilda villkoren
istället för att Jordbruksverket fastställer den i förväg. För vilka villkor viktningen kan fastställas i förväg
behöver utredas vidare.
Bilden nedan visar hur matrisen och trappan bör fungera. Villkoren och viktningarna som anges i bilden
nedan är bara exempel. Hur matriserna och trappan ska utformas och viktas behöver utredas vidare.
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Minskningar av stödbeloppet kan bli aktuellt både vid del- och slututbetalning. Minskning av
stödbeloppet som beror på att stödmottagaren inte uppnått målet med insatsen kommer dock främst att
vara aktuellt vid slututbetalningen, eftersom det är först då som det är möjligt att göra bedömningen om
villkoret är uppfyllt.
Upprepningar av fel
Ett av kriterierna som ska ligga till grund för hur minskningen av stödet ska göras är upprepning.36
Förordningsutkastet anger inte enligt vilka ramar som upprepningar ska bedömas, detta kommer därför
att behöva regleras på nationell nivå. Endast upprepningar som görs i kommande programperiod bör
vara aktuella. Då behöver handläggarna inte hantera eventuella dubbla stödsystem för att kontrollera
om det finns upprepningar. Om man bara tittar på felaktigheter som uppstått inom den kommande
programperioden innebär det även att samtliga stödmottagare startar med samma förutsättningar
avseende risken för en minskning av stödet på grund av upprepning.
En upprepning av fel bör leda till att minskningen av stödbeloppet blir större än det var första gången
felet gjordes. I denna programperiod har man dubblerat avdraget vid upprepningar. En dubblering är lätt
att hantera och även lätt att förklara. Det är därför lämpligt att använda samma metod även i den
kommande programperioden. Dubbleringen bör i kommande programperiod göras på koefficienten i
matrisen, inte på minskningen av stödet, då upprepningen bör kopplas till det specifika villkor som inte
är uppfyllt.
Om stödmottagaren gör ett likadant fel en tredje gång bör koefficienten bli densamma som vid den första
dubbleringen. Det innebär att koefficienten inte dubbleras mer än en gång. Återigen stämmer det med
hanteringen i nuvarande programperiod. Att dubblera koefficienten mer än en gång skulle riskera att
medföra en minskning som inte blir proportionerlig.
Rättelse av fel
Det bör finnas möjlighet för stödmottagaren att rätta fel då minskningar av stödet för fel som hade kunnat
rättas är oproportionerligt. Möjligheten till rättelse innebär även att stödmottagare som gjort misstag vid
ansökan om utbetalning kan få en chans att korrigera sina misstag vilket är önskvärt. Om stödmottagaren har rättat felet ska handläggaren inte göra något avdrag eller någon minskning av stödet.
Möjligheterna till rättelse ska anges i föreskrift för att detta ska bli förutsägbart för stödmottagare och
handläggare och därmed bidra till en ökad rättssäkerhet. Vilka fel som ska gå att rätta behöver utredas
vidare.
Undantag från minskning av stödet trots brister i ansökan om utbetalning
Enligt förordningsutkastet ska medlemsstaten i vissa fall inte göra någon minskning av stödet trots att
det finns felaktigheter i ansökan om utbetalning.37 Nedan beskrivs dessa situationer.
Om felaktigheten beror på force majeure eller exceptionella omständigheter ska en minskning av stödet
inte göras. Vad som är att anse som force majeure och exceptionella omständigheter finns angivet i
förordningen.38 Listan i förordningen är inte uttömmande, vilket innebär att det även kan finnas andra
fall som kan anses vara force majeure och exceptionella omständigheter.
Om felaktigheten beror på ett fel från den behöriga myndighetens eller en annan myndighet och felet
inte rimligen kunde ha upptäckts av den person som berörs ska en minskning av stödet inte göras. Den
här bestämmelsen finns redan idag.39 Det är därför lämpligt att vi bibehåller samma hantering även i
kommande programperiod.

Förordningsutkast för 2018/0217 från 27 november 2019, artikel 57.
Förordningsutkast för 2018/0217 från 27 november 2019, artikel 57.
38 Förordningsutkast för 2018/0217 från 27 november 2019, artikel 3.
39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013, artikel 64.
36
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Om stödmottagaren på ett tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga myndigheten att denne inte
bär skulden för överträdelsen, eller om den behöriga myndigheten på annat sätt övertygas om att
stödmottagaren inte bär skulden ska en minskning av stödet inte göras. Även den här bestämmelsen
finns idag och även här är det lämpligt att vi i kommande programperiod bibehåller samma hantering.
I dessa fall ska handläggaren fortfarande ange att villkoret inte är uppfyllt i matrisen men det ska finnas
en möjlighet för handläggare att ange att felaktigheten inte ska leda till någon minskning. Handläggaren
ska även ange vilket undantag som använts som rättsligt stöd för att inte göra en minskning av stödet.
Antalet situationer där det enligt förordningen är möjligt att låta bli att göra minskningar av stödet trots
att det förekommer fel i ansökan minskar jämfört med nuvarande programperiod.40 Vi behöver utreda
innebörden av detta vidare.
Reglering av avdrag och minskningar i föreskrift
I kommande programperiod är regelverket i förordningen inte lika tydligt och styrande som i nuvarande
programperiod. För att skapa ett välfungerande och effektivt kontroll- och sanktionssystem är det därför
nödvändigt att komplettera EU-förordningarna med nationella regelverk. Eftersom en minskning av
stödbeloppet är till nackdel för stödmottagaren är det viktigt att kraven på rättssäkerhet, legalitet och
förutsägbarhet uppfylls. Genom att reglera viktiga delar av kontroll- och sanktionssystemet i föreskrift
tar vi ett steg på vägen mot att uppfylla dessa krav. Även i nuvarande programperiod reglerar vi avdrag
i föreskriften.41
Genom att nivåerna på minskningarna skrivs in i en föreskrift blir systemet rättssäkert och förutsägbart.
Samtliga parter vet på förhand vilken minskning ett visst fel kan leda till. Det leder till en trygghet för
stödmottagaren som vet att minskningen för ett fel blir lika stort oavsett vilken stödmyndighet som
hanterar ärendet. Det innebär även en förenkling för handläggarna som inte själva behöver bedöma
storleken på minskningen.
Att skriva in minskningarna i föreskrift har även fördelar för stödmyndigheten. Om ett ärende överklagas
till domstol blir frågan hos domstolen endast om ett fel föreligger eller inte. Storleken på minskningen
kommer inte att prövas eftersom den är fastställd i föreskrift. En sådan här reglering underlättar därmed
hanteringen av överklagningar och kan även minska antalet överklagningar.

4.4.7 Kontroll i efterhand
Det finns inga villkor eller indikatorer kopplade till vad som händer efter att ett ärende är avslutat. Kontroll
i efterhand fyller därför ingen funktion i det nya kontroll- och sanktionssystemet. Vi föreslår därför att vi
inte gör kontroller i efterhand i det nya kontroll- och sanktionssystemet.

4.5 Nytt kontroll- och sanktionssystem för stöd till producentorganisationer inom frukt och grönsaker
4.5.1 Beskrivning av regelverk och stödprocessen
Förordningsutkastet inför kommande programperiod möjliggör en mer likriktad hantering av sektorstöd
och övriga landsbygdsstöd än vad som är möjligt i nuvarande programperiod, då dessa stöd tidigare
har reglerats i separata EU-förordningar. Detta innebär att det också finns bättre förutsättningar för ett
gemensamt kontroll- och sanktionssystem för sektorstöd och övriga landsbygdsstöd framöver. Den
nuvarande förordningen kommer dock även fortsättningsvis att gälla för sektorstöden. 42. I förordningen
finns bland annat regler om kraven avseende erkännandekriterier och stödnivåer, vilket kräver en
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013, artikel 64.
Se bland annat SJVFS 2016:19, bilaga 9.
42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.
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fortsatt separat hantering av stödet till producentorganisationer inom frukt och grönsaker. Vi ser också
en risk att det framöver kan komma delegerade akter med reglering på en detaljerad nivå som kan
komma att påverkar flera av de förslag vi lämnar.
Stödet till producentorganisationer inom frukt och grönsaker är uppdelat i fyra delar; regler för
erkännande och efterlevnad av erkännandekriterier, verksamhetsprogram, driftsfond och ansökan om
utbetalning. Endast erkända producentorganisationer inom frukt och grönsaker har rätt att få stöd.

4.5.2 Erkännande av stödmottagare och efterlevnad av erkännandekriterierna
En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker kan ansöka om erkännande hos
Jordbruksverket. Idag kontrollerar handläggaren ansökan om erkännande genom både administrativ
kontroll och kontroll på plats. Inför kommande programperiod finns möjlighet att flytta delar av
kontrollerna från kontroll på plats till den administrativa kontroll och att utöka användningen av urval
inom vissa delar av kontrollen. I förordningsförslaget framgår att reglerna om erkännande och
efterlevnad av erkännandekriterier med stor sannolikhet kommer att regleras även framöver.
Jordbruksverket behöver göra kontroll av efterlevnad av erkännandekriterierna regelbundet för samtliga
producentorganisationer som vill behålla sitt erkännande. Denna kontroll gör Jordbruksverket idag
genom en kontroll på plats. Kontrollen är även fortsättningsvis reglerad enligt förordningen och ska
genomföras vart femte år för varje erkänd producentorganisation. Jordbruksverket föreslår att den
förordningsstyrda kontrollen av samtliga erkännandekriterier genomförs vid ansökan om nytt
verksamhetsprogram, om det är möjligt. Denna kontroll bör kompletteras med en årlig kontroll av vissa
särskilt viktiga erkännandekriterier genom ett riskurval kopplat till varje enskild producentorganisation.

4.5.3 Verksamhetsprogram
I verksamhetsprogrammet redovisar stödmottagaren vilka åtgärder de ska genomföra för att nå syfte
och mål med verksamheten.
Ansökan om verksamhetsprogram
Ansökan om verksamhetsprogram/stöd innehåller tre delar:




Verksamhetsprogram med åtgärder/interventioner, syften och mål för programmet.
Beräkning av driftsfond – finansiering av insatser i verksamhetsprogrammet.
Beviljat stöd till insatser.

Godkänna verksamhetsprogram
Reglerna för de mål och interventioner som en producentorganisation ska eftersträva i
verksamhetsprogrammet anges i artikel 42-44 i förordningsförslaget för den strategiska planen.
Administrativ kontroll ska göras av följande punkter:









Producentorganisationen ska vara erkänd av Jordbruksverket.
Verksamhetsprogrammet ska sträcka sig över 3-7 år.
Producentorganisationen ska i sitt verksamhetsprogram redovisa syfte och mål för programmet
i enlighet med artikel 42, exempelvis: koncentration av utbud, främja produkters kommersiella
värde, öka konsumtionen av frukt och grönsaker, marknadsföring, utveckla miljövänliga
produktionsmetoder, krisförebyggande och krishantering.
Producentorganisationen ska genomföra interventioner i enlighet med artikel 43.
Vissa av interventionerna ska vara balanserade i enlighet med artikel 44.
Miljöåtgärder ska utgöra minst 15 procent av utgifterna.
Forskning och utveckling ska utgöra minst 5 procent av utgifterna.
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Insatser som avser gratis utdelning, återtag från marknaden och grön skörd får inte utgöra mer
än en tredjedel av utgifterna i verksamhetsprogrammet.

För att få effektivitet och träffsäkerhet i producentorganisationernas verksamhetsprogram kopplat till
budget och mål föreslår Jordbruksverket att producentorganisationen årligen ska inkomma med en
uppdatering av kommande års budget.

4.5.4 Driftsfond
Driftsfonden sätter taket för producentorganisationernas budget för verksamhetsprogrammet. Budgeten
fastställs årsvis.
Godkännande av driftsfond
Reglerna för beräkning av driftsfond beskrivs i artikel 45 i förordningsförslaget för den strategiska
planen. Villkoren för nivån på EU finansieringen beskrivs i artikel 46.
Administrativ kontroll ska göras av följande punkter:




Fonden ska finansieras av medlemmarna eller av organisationen.
Fonden ska bara användas till godkända insatser i verksamhetsprogrammet.
EU-finansieringen ska som högst uppgå till 4,1 procent av producentorganisationens godkända
omsättning av produkter (värdet av saluförd produktion).

Jordbruksverket måste genomföra en kontroll av värdet av saluförd produktion hos samtliga
producentorganisationer som vill ha en beslutad driftsfond (budget). En kontroll av värdet av saluförd
produktion (referensårbaserat) genomförs årligen genom kontroll av producentorganisationens
fastställda uppgifter på adekvata konton i bokföringen.
Godkänna stöd till insatser
Kontrollen av stödberättigande utgifter liknar i stor utsträckning motsvarande kontroll inom övriga
landsbygdsstöd.
En grundkontroll ska göras för alla insatser, denna kontroll innefattar de krav och villkor som behöver
kontrolleras utifrån regelverket (exempelvis miljöinsatser) och följer den administrativa kontrollen för de
övriga landsbygdsstöden i så stor utsträckning som möjligt. Vi föreslår även att en utökad administrativ
kontroll görs i ett urval av redovisade insatser, på samma sätt som för övriga landsbygdsstöden.

4.5.5 Ansökan om utbetalning
Jordbruksverket föreslår att följa förslaget för övriga landsbygdsstöden kopplat till hanteringen av
ansökan om utbetalning för enskilda insatser i verksamhetsprogrammet, användandet av tekniska
hjälpmedel vid kontroller av genomförda insatser samt utökad administrativ kontroll i ett urval av
redovisade insatser.

4.5.6 Kontroller på plats
Jordbruksverket föreslår att följa förslaget för övriga landsbygdsstöden kopplat till kontroll på plats.

4.5.7 Avdrag och sanktion
Jordbruksverket föreslår att följa förslaget för övriga landsbygdsstöden gällande avdrag och sanktioner
kopplat till efterlevnad av beslutade villkor och stödberättigade utgifter.
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Erkännande
Erkända producentorganisationer för frukt och grönsaker har betydande fördelar på marknaden
eftersom de genom sitt erkännande får undantag från de konkurrensregler som gäller för andra företag
i branschen. En förutsättning för att en producentorganisation ska bli erkänd och få behålla sitt
erkännande är att de uppfyller och efterlever erkännandekriterierna. Erkännandekriterierna från den
nuvarande programperioden kommer att finnas kvar även i den kommande programperioden.
Erkännandekriterierna har ingen motsvarighet i de övriga landsbygdsstöden. De utgör grundläggande
villkor för stödet som ska uppfyllas för att stödmottagaren ska vara berättigad till stödet. Eftersom
erkännandet är beroende av att stödmottagaren efterlever erkännandekriterierna går det inte att
använda den typ av minskning av stödet som används för de övriga landsbygdsstöden.
I nuvarande programperiod finns regler i förordningen som anger att den behöriga myndigheten ska
varna en producentorganisation om de fastställer att den bryter mot ett eller flera erkännandekriterier.
Systemet med varning innebär att producentorganisationen får en möjlighet att åtgärda bristerna.
Endast i de fall producentorganisationen inte åtgärdar bristerna inom en utsatt tid dras erkännandet in.
I förordningsutkasten finns hittills inte några bestämmelser om påföljder vid brister gällande
erkännandekriterierna. För att säkerställa att endast de producentorganisationer som efterlever
erkännandekriterierna kan dra nytta av de fördelar som erkännandet ger föreslår vi att det även i
kommande programperiod finns påföljder i de fall producentorganisationer inte uppfyller villkoren.
Den alternativa lösningen till den typ av varningsförfarande som finns idag är att erkännandet dras in
direkt när myndigheten fastställer att ett eller flera erkännandekriterier inte efterlevs. En sådan hantering
skulle få mycket omfattande konsekvenser för producentorganisationen i fråga. Vi anser därför att det
är lämpligt att även i kommande programperiod ha ett system för varning gällande erkännandekriterierna. Vi ser dock att det finns möjligheter att förenkla hanteringen jämfört med det system som
används idag.
Andel miljöinsatser
I den kommande programperioden kommer det enligt artikel 7 i förordningen för den strategiska planen
att finnas krav på att myndigheterna säkerställer att 15 procent av de totala utgifterna i ett
verksamhetsprogram utgörs av miljöinsatser. I den nuvarande programperioden har andelen varit 10
procent. De övriga landsbygdsstöden har inget motsvarande krav.
Precis som i nuvarande programperiod kommer myndigheten bara att godkänna verksamhetsprogram
där andelen miljöinsatser utgör tillräcklig andel av den totala budgeten. Trots detta kan det förekomma
fall då det vid en kontroll av producentorganisationens ansökan om utbetalning för det sista året i
verksamhetsprogrammet ändå visar sig att andelen miljöinsatser totalt sett under programmet inte utgör
en tillräckligt stor andel. I sådana fall behöver myndigheten sänka stödet för övriga åtgärder till den nivå
som krävs för att miljöinsatserna ska utgöra 15 procent av det totala stöd som betalas ut för
verksamhetsprogrammet.
Stödberättigande utgifter
Den typ av utgifter som kan vara stödberättigande för producentorganisationer för frukt och grönsaker
är i stor utsträckning av samma typ som inom de övriga landsbygdsstöden.
Det är därför lämpligt att avdrag och sanktioner gällande villkor för stödberättigande utgifter följer den
modell som tagits fram för övriga landsbygdsstöd.
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4.6 Skillnader beroende på val av stödform
I arbetet med att ta fram interventionsbeskrivningar till den strategiska planen ingår att göra en analys
av vilka stödformer (enhetskostnader, klumpsummor, schablonsatser eller faktiska utgifter) som kan
användas i respektive intervention. Ambitionen är att så många stöd som möjligt ska ersättas i form av
förenklade kostnadsalternativ som fastställs i förväg. Appliceringen av kontroll- och sanktionssystemet
kommer variera beroende på vilken stödform som används och hur eventuella förenklade
kostnadsalternativ beräknas. I de fall där vi kan använda förenklade kostnadsalternativ som fastställs i
förväg för hela stöd kommer kontrollerna skilja sig åt från de kontroller som görs för stöd där hela eller
delar av stödet ersätts i form av faktiska utgifter. Nedan listas de viktigaste skillnaderna.
För ansökan om stöd ligger den största skillnaden i hur och i vilken omfattning en rimlighetsbedömning
av budgeterade aktiviteter behöver göras. För de förenklade kostnadsalternativ som fastställs i förväg
behöver inte någon rimlighetsbedömning av belopp göras. I vissa fall kan dock en rimlighetsbedömning
av omfattning fortfarande behöva göras. Om förenklade kostnadsalternativ som fastställs baserade på
budget används ska även en rimlighetsbedömning av belopp göras.
Även arbetet med att ta fram mål för insatsen kan se olika ut beroende på stödform. Om stödet
exempelvis beviljas i form av flera klumpsummor som fastställs utifrån budget i varje enskilt fall, behöver
mål sättas upp för var och en av klumpsummorna utöver målet för hela insatsen.
Med undantag för förenklade kostnadsalternativ som fastställs i förväg underlättar inte valet av
förenklade kostnadsalternativ nämnvärt omfattningen av kontroller vid ansökan om stöd. Desto större
vinster finns dock att göra vid ansökan om utbetalning.
Både den grundläggande och den utökade administrativa kontrollen påverkas av vilken eller vilka
stödformer ett ärende beviljats i form av. I den grundläggande kontrollen påverkas framför allt var
tyngdpunkten i kontrollen hamnar. Om ett ärende beviljats i form av klumpsummor eller enhetskostnader
hamnar tyngdpunkten på kontroll av resultat och utfall för dessa. En kontroll av stödberättigande och
dubbelsökta utgifter görs också för att säkerställa att redovisade aktiviteter hör till insatsen och inte har
sökts tidigare. Denna kontroll blir dock väldigt enkel om det inte finns några faktiska utgifter i ärendet.
Skulle ärendet istället innehålla faktiska utgifter hamnar tyngdpunkten istället på kontroll av stödberättigande och dubbelsökta utgifter. Denna kontroll är dock övergripande även vid faktiska utgifter
och innebär inte någon större granskning eller tidsåtgång.
För den utökade kontrollen är skillnaden störst mellan olika stödformer. Om ett ärende helt beviljats i
form av förenklade kostnadsalternativ görs endast en kontroll av övergripande villkor, såsom exempelvis
informationsskyldighet och upphandling. Om ärendet istället helt eller delvis beviljats i form av faktiska
utgifter blir denna kontroll mer omfattande och lik hur den administrativa kontrollen ser ut idag, då även
utgiftsvillkor och utgiftsunderlag kontrolleras. I nuvarande kontroll- och sanktionssystem görs urval för
kontroll av utgiftsunderlag vid handläggning av ansökan om utbetalning. Inom det här uppdraget har vi
inte utrett om dessa bör eller kan finnas kvar i och med det nya systemet. Vi vill dock inte utesluta
möjligheten att även i kommande programperiod göra urval på utgiftsnivå i de ärenden som tas ut för
utökad kontroll.
Den största skillnaden mellan olika stödformer ligger dock i förenklingen för stödmottagaren. I ärenden
där förenklade kostnadsalternativ används får stödmottagaren en stor förenkling i mängden underlag
som ska skickas in, både vid ansökan om stöd och vid ansökan om utbetalning, särskilt där förenklade
kostnadsalternativ som fastställts i förväg används.
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4.7 Beskrivning av påverkan på IT-systemen
För att förenklingsförslagen i det nya kontroll- och sanktionssystemet ska få full effekt bör även ITsystemen förbättras. IT-systemen har varit välfungerade i nuvarande programperiod och förändringarna
handlar därför om att förbättra det befintliga systemet och om att lägga till ytterligare funktioner för att
förenkla för stödmottagare och handläggare.
I rapporten finns ett antal förbättringsförslag som medför att fler funktioner bör byggas in i systemet för
att underlätta för handläggare och stödmottagare. Kontroll- och sanktionssystemet skulle dock som
helhet fungera väl utan nya funktioner. Dessa delar skulle då kräva manuella hanteringar och därmed
leda till mindre förenkling än om IT-systemen får full funktionalitet. Att anpassa och utveckla
funktionalitet i IT-systemen är dessutom något som kan ske löpande under kommande programperiod.
Om alla förslag inte får full funktionalitet i IT-systemen till början av kommande programperiod kan vissa
delar kompletteras efterhand och då medföra ytterligare förenklingar för stödmottagare och
stödmyndigheter. Tidsuppskattningar för arbetet med att anpassa IT-systemen har inte gjorts inom
ramen för detta uppdrag. Tidsuppskattningar för genomförande och prioritering av förslagen behöver
vara en del av det fortsatta arbetet.
Det är också viktigt att poängtera att det nya kontroll- och sanktionssystemet inte är det enda som
kommer få en påverkan på IT-systemen i kommande programperiod. Även andra utredningar kommer
resultera i att en utveckling av IT-systemen krävs, inte minst gällande möjligheten till uppföljning av
stöden för rapportering i enlighet med genomförandemodellen.

4.8 Beskrivning av hur genomförandemodellen har beaktats
Genomförandemodellen medför ett nytt sätt att arbeta med genomförandet av den gemensamma
jordbrukspolitiken, vilket ställer andra krav på utformningen av kontroll- och sanktionssystemet än idag.
Detta innebär bland annat att vi går från regelefterlevnad mot resultatorientering. När genomförandet av
den gemensamma jordbrukspolitiken skiftar fokus till resultat behöver de kontroller vi gör förändras.
För att säkerställa att de förslag vi lämnar fungerar med den nya genomförandemodellen har vi löpande
under uppdraget haft avstämningar med resurser som har kompetens gällande den strategiska planen,
genomförandemodellen och indikatorer. Dessa resurser har dessutom ingått i uppdragets referensgrupp
och fått möjlighet att lämna synpunkter på förslagen som vi beskriver i rapporten. Genomförandemodellen presenterades även för arbetsgruppen i ett tidigt skede och har sedan använts som en
utgångspunkt för de diskussioner och workshops som genomförts i uppdraget.
Vi har beaktat genomförandemodellen i förslagen genom att vi föreslår kontroller med ett större fokus
på att verifiera insatsernas resultat. Förslagen utgår även från att urvalet och bedömningen av insatser,
indikatorer kommer få ökad betydelse och därför också behöver kontrolleras på ett annat sätt än idag
för att säkerställa kvaliteten i det vi rapporterar. Detta gäller även för avdragen där vårt förslag har sin
utgångspunkt i att vi i större utsträckning än idag kommer att kontrollera och därmed eventuellt också
göra avdrag för felaktigheter med koppling till insatsers resultat snarare än till dess utgifter.

4.9 Författningsförslag och text till den strategiska planen
Uppdraget omfattade ett utkast på författningsförslag för det nya kontroll- och sanktionssystemet, med
en disposition och förslag på rubriker och innehåll samt text till den strategiska planen. Tidplanen för
författningsförslaget har flyttats fram till slutet av november enligt överenskommelse med Näringsdepartementet. Leverans av text till den strategiska planen har också flyttats fram till slutet av november
eftersom tidplanen för färdigställande av strategiska planen har flyttats fram. Motiveringen till detta är
att vi kommer veta mer om förutsättningarna under hösten samt att arbetet med författningsförslaget
bör synkas med arbetet med texten till strategiska planen.
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Reflektion och slutsats

Förslaget på utformning av det nya kontroll- och sanktionssystemet för landsbygdsstöden utgår från det
som fungerat bra i nuvarande kontroll- och sanktionssystemet och från de förenklings- och
förbättringsförslag för stödmottagare och berörda myndigheter som vi har identifierat i uppdraget.
Utgångspunkter för förslagen har också varit att genomförandemodellen beaktas, att förslagen ska vara
till nytta för stödmottagaren samtidigt som de minskar de administrativa kostnaderna för stödmyndigheterna samt att kontroll- och sanktionssystemet ska bli enklare att både genomföra och
kommunicera.
Förslagen kommer att kunna genomföras i tid i förhållande till den övergripande tidsplanen för CAParbetet. De förslag som medför IT-utveckling behöver eventuellt prioriteras i förhållande till varandra,
beroende på tillgängliga resurser. Om IT-utveckling inte är prioriterat för alla förslag kommer det nya
kontroll- och sanktionssystemet fortfarande kunna införas i tid, men utan att den fulla förenklingspotentialen uppnås. Arbete med att förbättra funktionaliteten i IT-systemen bör dock kunna ske löpande
under kommande programperiod, vilket leder till ytterligare förenklingar för stödmottagare och
stödmyndigheter efterhand.
Innehållet i den strategiska planen kommer ha en avgörande betydelse för hur stor förenkling det nya
kontroll- och sanktionssystemet medför. Framför allt handlar det om att antalet interventioner behöver
minska, att stödformen förenklade kostnadsalternativ behöver användas i större utsträckning och att
villkoren för stöden är väl avvägda. Villkoren för stöden behöver utformas så att de är möjliga att
kontrollera administrativt, med hjälp av tekniska hjälpmedel eller genom kontroll på plats.
Eftersom alla förutsättningar för kontroll- och sanktionssystemet, såsom EU-förordningar,
regeringsbeslut samt innehåll i den strategiska planen, inte är klara ännu kan våra förslag behöva
anpassas när dessa är på plats. De förslag vi lämnar bör därför användas som utgångspunkt för ett
fortsatt arbete med kontroll- och sanktionssystemet i kommande programperiod.
Jordbruksverkets förslag på nytt kontroll- och sanktionssystem för landsbygdsstöden innebär att stora
delar av stödprocessen för landsbygdsstöden bör utformas på samma sätt som i nuvarande
programperiod. Vi har dessutom identifierat flertalet förbättringar som leder till förenkling både för
stödmottagare och för stödmyndigheter.
Stödprocessen renodlas och blir mer effektiv framför allt genom att den administrativa kontrollen vid
ansökan om utbetalning görs i två olika nivåer, en grundläggande och en utökad. Det bidrar till att
handläggningstiderna minskar och att stödmottagare kan få stödet utbetalt i tid. Det leder också till att
stöden blir mer attraktiva att söka, vilket är en förutsättning för att EU-fonderna nyttjas fullt ut. Genom
utökad funktionalitet och att fler kontroller görs automatiskt i IT-systemen blir stödprocessen ännu mer
effektiv och förenklad. Det minskar också risken för felaktigheter.
Att stödmyndigheten verifierar insatsens resultat i den administrativa kontrollen gör också kontroll- och
sanktionssystemet mer effektivt än idag. På grund av detta samt genom ökad användning av tekniska
hjälpmedel minskar dessutom behovet av fysiska besök hos stödmottagare. Kontroll på plats kan därför
fokusera på ärenden där en verifiering på plats är mest lämplig samt där det finns misstanke om
bedrägligt beteende eller andra oegentligheter. Detta medför ökad kundvänlighet då stödmottagare kan
hantera sin kontakt med stödmyndigheten administrativ och inte behöver få besök av en kontrollant.
Förslaget till nytt kontroll- och sanktionssystem är utformat med hänsyn till genomförandemodellen vilket
innebär att kontrollerna fokuserar på att säkerställa resultatet av insatserna snarare än regelefterlevnad,
detta bidrar därför till att målen med EU-fonderna nås.
Avdragen och sanktionerna blir mer proportionerliga genom att den administrativa sanktionen tas bort
och att avdragen i större utsträckning än idag anpassas till respektive intervention. Förslaget medför
också att små felaktigheter leder till mer proportionerliga minskningar av stödet än idag eftersom
storleken på detta bestäms utifrån en summering av alla felaktigheter per ärende. Avdragen och
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sanktionerna fyller en avskräckande funktion genom att de fastställs och kommuniceras med
stödmottagare i förväg. Detta medför även ökad rättssäkerhet i kontroll- och sanktionssystemet. De
kommer också att fungera mer effektivt eftersom minskningen av stödet ska fastställas i förväg, vilket
minskar behovet av bedömningar i det enskilda ärendet.
Om dessa förslag genomförs är Jordbruksverkets bedömning att kontroll- och sanktionssystemet
kommer att innebära förenkling både för stödmottagare och för stödmyndigheter samtidigt som vi
säkerställer att sanktionerna är effektiva, avskräckande och proportionerliga.
Följande frågor behöver utredas framöver:




Hur vi ska genomföra innehållet i det nya kontroll- och sanktionssystemet för landsbygdsstöden.
Prioritering och uppskattning av resurs- och tidsåtgång för genomförande av förslagen, särskilt
för de förslag med koppling till IT-utveckling.
Anpassning av förslaget till nytt kontroll- och sanktionssystemet när fler förutsättningar är klara.
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