
 

 

 

 

 

 

 

 

13. oktober 2014 

Høringssvar for udkast til bekendtgørelse om tilskud til udvikling og 
videnoverførsel (Erhvervsudviklingsordningen) 

Nedenfor er anført vores høringssvar til den udsendte bekendtgørelse.  

 

Hertil kommer, at vi er bekendt med, at der i udkast til vejledning lægges op til yderligere 

stramninger i form af bl.a. indførelse af faste maksimale timepriser. Vi finder dette unød-

vendigt og en overimplementering.  

 

Projekterne er i forvejen underlagt almindelig offentlig forvaltning og dermed pålagt krav om 

at sikre rimelige priser og hensyn til sparsommelighed. Os bekendt findes der overhovedet 

ikke andre danske eller EU finansierede tilskudsordninger, som har en maksimal timesats.  

 

Såfremt NaturErhvervstyrelsen fastholder maksimale timepriser, bør det som minimum 

sikres, at timeprisen fuldt ud modsvarer markedspris for spidskompetencer inden for det 

meget brede spektrum af specialkompetencer, som er relevant under ordningen. Alternativ 

risikeres, at regeringen ikke får løftet vigtige specialiserede opgaver, som netop skal løftes i 

henhold til bekendtgørelsen.  

 

Ovennævnte kan på sigt betyde, at vidensinstitutioner organiserer sig ud af det ved at læg-

ge opgaver eksternt, hvilket sammenlagt kan betyde højere omkostninger. Herunder kan vi 

henføre til, at NAER tilsvarende anvender en maksimal timetakst for ekstern konsulentbi-

stand på 1.200 kr.  

 

Vi har i øvrigt ikke kommenteret udkast vejledning i vedlagte. Vi vil dog ikke undlade at 

bemærke, at det er væsentligt, at man under afsnit om udgifternes rimelighed får tilføjet; 

”at der kan dispenseres fra krav om to tilbud ved specialydelser, analyser mv., hvor der ikke 

findes sammenlignelige udbydere eller markedet allerede er afdækket på anden vis og 

ansøger med afsæt heri redegør for, hvorledes krav om sparsommelighed er efterkommet”. 

 

Desuden fremhæves EU’s udbudsregler og dansk tilbudslov på en måde, så det fremstår 

som om relevante projektaktiviteter ofte vil falde inden for disse, hvilket ikke er tilfældet.  

 

 

Venlig hilsen 

  

                                                   

Adm. direktør Jan Mousing / Sekretariatschef Jytte Gad Lauridsen 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Projektdesign@naturerhverv.dk 

j. nr. 14-8117-000012  
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Høringssvar for udkast til bekendtgørelse om tilskud til udvikling og 
videnoverførsel (Erhvervsudviklingsordningen) 

Kapitel 1 

§2. Indsatsområderne bør give mulighed for fremadrettet at afsætte bevillingsmæssige 

rammer til  indsatsområdet ”produktivitet og effektivitet”. 

 

§3. Der står, at styrelsen ”forud for ansøgningsperioden kan offentliggøre indikative beløbs-

rammer for indsatsområder”. Af hensyn til aftaler med partnere, kvalitetssikring af ansøg-

ninger og ikke mindst frist for ansøgning om medfinansiering bør eventuelle indikative 

rammer meldes ud mindst 4 måneder inden frist for ansøgning til landbrugets fonde. Fon-

denes ansøgningsfrister ligger traditionelt i anden halvdel af august. 

 

Kapitel 3  

§6. stk. 1. Ansøgningsmaterialet bør fremadrettet offentliggøres mindst 8 uger før fristen.   

 

Kapitel 4  

§9 stk. 2. Der står, at for projekter om videnoverførsel ”er det en betingelse, at projektet 

ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for programområdet, i fem år fra slutud-

betaling af tilskud”.  

Vi kan ikke forstå meningen med dette, når vi tænker på hvilke aktiviteter, som gennemfø-

res i projekter om videnformidling.   

 

§9 stk. 5  

Der kan ved kommende ansøgningsrunder være behov for at indsende ansøgninger under 

Erhvervsudviklingsordningen inden der foreligger tilsagnsskrivelse fra Promille- og afgifts-

fonde. Ligeså kan manglende godkendelse af budgetterede udgifter medføre behov for 

indsendelse af ændringsansøgninger og dermed ændret grundlag for medfinansiering.  

Derfor bør det tilføjes i kapitel 4 stk. 5, at ”dokumentation for bevilling af medfinansiering 

kan eftersendes, såfremt den endnu ikke foreligger”.  

 

Kapitel 5  

§10. Der står, at der kan ydes tilskud til udvikling af nye teknologier, processer og praksis-

ser inden for den primære jordbrugssektor. Udvikling af ”nye produkter” mangler, selvom 

det står nævnt i landdistriktsforordningens artikel 35 nr. 2b; udvikling af nye produkter, pro-

cesser og teknologier samt ny praksis i landbrugssektoren og fødevare- og skovbrugssektoren.  

Udvikling af nye produkter var nævnt i den tidligere bekendtgørelse og bør absolut fortsat 

medtages for at sikre hjemmel til at dække udvikling af rådgivningskoncepter, -værktøjer og 

lignende.  

 

§11. stk.1 pkt. 1 og 2. De tilskudsberettigede udgifter bør også omfatte kørsel til tilsagnsha-

vers personale samt udgifter til møder o.lign.  Disse udgifter må betragtes som omfattende 

og nødvendige for et udviklingsprojekt, hvor centrale aktiviteter forudsætter involvering og 

dialog med partnere samt gennemførelse af forsøg og test ude på bedrifter i alle dele af 

landet.  
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§11 stk. 1. pkt. 4. Køb af nye materialer. Der bedes anført følgende ”Køb af nye materialer 

o.l.” Dette punkt skal også omfatte udgifter til ”transport og brug af udstyr”. 

Det er vigtigt, at de anførte tilskudsberettigede udgifter til analyser, udstyr, materialer o.lign. 

(pkt. 3,4 og 5) opfattes som én omkostningsart. Disse udgifter udgør ofte en relativ lille 

andel og opsplitning i flere omkostningsarter vil betyde, at selv små ændringer vil give en 

afvigelse på 10 pct. og dermed kræve indsendelse af ændringsansøgning, hvilket kommer i 

strid med krav om, at der kun kan sendes én ændringsansøgning pr. år.  

 

§11 stk.4. Det er vigtigt, at scrapværdien fastsættes i dialog med ansøger, således at til-

skudsmodtager ikke risikerer underkendelse af indsendt tilskudsregnskab. 

 

§12 stk. pkt. 10. Punktet om, at tilskudsberettigede udgifter ikke kan omfatte ”almindelige 

driftsudgifter” bør præciseres, således at der står; ”almindelige driftsudgifter, udover dæk-

ningsberettiget overhead”. 

 

§12 pkt. 12-15 bør udgå. Den ønskede forenkling kan i stedet opnås ved at indføre risiko-

baseret stikprøvekontrol frem for fuld bilagskontrol.   

Særligt udgifter under pkt. 12 og 13 er kerneaktiviteter i en række projekter, og såfremt pkt. 

14 og 15 fastholdes er den ønskede forenkling allerede opnået via disse.  

Dækning af betydelige rejseudgifter vil være en forudsætning for at sikre en effektiv ind-

samling af ny international viden og tilsvarende vil udgifter til forplejning og lokaleleje være 

en forudsætning for centrale implementeringsaktiviteter, som netop er prioriteret som et nyt 

indsatsområde i Udviklingsprojekter, jf. kapitel 2 pkt. 2. 

 

Kapitel 6 

§15. De tilskudsberettigede udgifter bør også omfatte kørsel, forplejning og lokaleleje.  

 

§16 pkt. 3. Tilskuddet kan ikke omfatte udgifter til leje og leasing af brugt udstyr. Gælder det kun 

for tilsagnshaver? Kan ekstern bistand leje en specialmaskine og medtage udgiften hertil i sin 

faktura? 

 

§16 pkt. 12-15 bør udgå, da vi ønsker at kunne medtage disse udgifter i vores tilskudsregn-

skab. Øget forenkling kan i stedet opnås ved at indføre en risikobaseret stikprøvekontrol 

frem for fuld bilagskontrol. 

Særligt udgifter til rejser, forplejning og lokaleleje (pkt. 12 og 13) er afgørende for viden-

spredning, som er hele formålet med ordningen jf. kapitel 2 § 4 stk.4.  

Herunder vil mundtlig formidling ofte sikre størst effekt og dermed fordre, at vi kan få dæk-

ket omkostninger til erfa-møder, seminarer, kursusaktiviteter, konferencer etc.  

 

Kapitel 7 

§18 omtaler, at ved ændring af et projekt skal ændringen godkendes inden den kan iværksæt-

tes. Her bør ansøger sikres mod problemer med lang sagsbehandling.  

Bekendtgørelsen bør dels fastlægge, hvor lang tid styrelsen har til sagsbehandling – en rimelig 

grænse kunne være, at hvis man ikke hører noget indenfor 10 arbejdsdage, så er ændringen 

godkendt. Tilsvarende bør ansøger kunne disponere for egen regning og risiko, når der er mod-

taget kvitteringsskrivelse for den indsendte ændringsansøgning. Dette vil eksempelvis være 

relevant i en række tilfælde, hvor der opstår pludselige udefrakommende ændringer, som opsi-

gelser, der afstedkommer behov for at flytte opgaver fra interne til eksterne ressourcer.  
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Kapitel 8  

§21 En meget stor meromkostning i forbindelse med indsendelse af udbetalingsanmodnin-

ger er kravet i §21 om fremsendelse af ”dokumentation for betaling”.  

Det ville lette processen væsentligt for såvel ansøger som NAER, hvis dokumentation for 

betaling fortsat kunne attesteres af tilskudsmodtagers revisor og eventuel yderligere kontrol 

af betalingsdokumentation kunne baseres på en efterfølgende stikprøve. 


