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Høringssvar ang. udkast til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til udvikling og 

videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor (Erhvervsudviklingsordningen) 

NaturErhvervstyrelsen sendte den 3. juni 2016 ovennævnte bekendtgørelse i høring (J. nr.  

 j.nr. 16-8624-000007). Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer, som er 

udarbejdet i samarbejde med SEGES.  

 

Udgifter til løn til tilsagnshavers personale (§ 15 stk. 3 og § 19 stk. 3) 

Der er i bekendtgørelsen tilføjet en bestemmelse med ordlyden ”Udgifter til løn til tilsagnshavers 

personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt 

finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og 

udgifterne kan dokumenteres.” 

 

Vejledningen indeholder ikke yderligere vejledning om, hvorledes bestemmelsen skal fortolkes og 

anvendes ved opgørelsen af de støtteberettigede udgifter. Det fremgår ikke klart om offentlige 

institutioner eksempelvis også omfatter EU, Promilleafgiftsfonden og NaturErhvervstyrelsen. Det 

fremgår ikke klart, hvad der menes med ”udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige 

institutioner”. 

 

Det er uafklaret, hvorvidt bestemmelsen medfører at løn til en medarbejder ikke er tilskudsberettiget 

såfremt en medarbejders løn tidligere delvist er finansieret af offentlige tilskud fra eksempelvis EU-

tilskudsordninger, tilskudsordninger hos Promilleafgiftsfonden eller NaturErhvervstyrelsens GUDP-

ordning. De medarbejdere, der deltager i tilskudsprojekter hos Landbrug & Fødevarer og SEGES, 

vil sædvanligvis tidligere have deltaget i sådanne tilskudsfinansierede projekter. Landbrug & 

Fødevarer og SEGES vil kun i meget begrænset omfang have mulighed for at bemande LD-

projekter med relevante fagmedarbejdere, hvis bestemmelsen skal fortolkes således. 

 

Vi ønsker at bestemmelsen uddybes, så det klart fremgår at en situation, hvor en medarbejders løn 

tidligere delvist har været finansieret af projekttilskud fra tilskudsordninger administreret af 

eksempelsvis EU, Promilleafgiftsfonden eller NaturErhvervstyrelsen ikke medfører at en lønudgift 

ikke er støtteberettiget.  

 

Vi ønsker at bestemmelsen beskrives yderligere i bekendtgørelse og/eller vejledning således, at det 

klart fremgår i hvilke situationer løn til tilskudsgivers personale ikke er støtteberettiget. 

 

Beregning af timesatser (Vejledningernes kapitel 12) 

Af vejledningerne fremgår, at udgifter, der normalt er en del af en samlet lønpakke for en 

medarbejder, ikke kan indgå i årslønnen ved beregningen af timesatsen. Dette omfatter 
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eksempelvis ”Andre ikke-overenskomstmæssige ydelser” og ”Fri bil, telefon, fri kost og logi, 

personalegoder m.m.”.  

 

I Regionalfondsprojekter og Socialfondsprojekter er det tilladt at personalegoder, der indgår som A-

indkomst (eksempelvis fri bil, fri telefon og gruppelivsforsikring) indgår i beregningsgrundlaget for 

timesatserne. Den relevante vejledning findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside,  

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/regler_eu-medfinansiering_2014-

2020_regionalfond_socialfond_290615.pdf 

 

På denne baggrund vil vi opfordre til at vejledningerne til erhvervsudviklingsordningen ændres 

således at personalegoder, der indgår som A-indkomst, kan medtages i årslønnen og dermed i 

beregningen af timesatser. 

 

Nedsættelse af tilskud (§28 og §29) 

Der er ikke tidligere været bestemmelser om at nedsætte tilskuddet, såfremt projektet først afsluttes 

efter tilsagnets slutdato eller ved for sen aflevering af anmodning om udbetaling af tilskud. 

 

Der har hidtil været en praksis, hvor det efter en konkret vurdering projekt til projekt er blevet afgjort 

hvorvidt for sen aflevering eller for sen afslutning medfører nedsættelse eller bortfald af tilsagnet. Vi 

finder den hidtidige praksis tilstrækkelig. 

 

Afslutningsvist vil vi gøre opmærksom på, at der bør sker en opdatering af paragrafhenvisninger i 

bekendtgørelsens § 28, § 31 og § 32 til henholdsvis § 10, stk. 1 nr. 5, § 10, stk. 1. nr. 2 og 3 og § 

10, stk. 1, nr. 4. 
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