
7. maj 2019
Hotel Plaza, Odense

Kompetenceudviklingsdage d. 7-8. maj 2019

Opfølgning på revisioner



Nyt på personalefronten

▪ Ulla Bartels, NVC og sagsbehandling

▪ Louise Jakobsen, elev

▪ Lea Mariager Pedersen, jurist

▪ Maria Beck Møller, sagsbehandling

▪ Christina Sonberg Andersen, sagsbehandling

▪ Morten Boye Hansen, kontorchef per 1. juni
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Status på sagsbehandlingen

▪ Tilsagnssager 

▪ Udbetalingssager

▪ Ændringer

▪ Drift

▪ Klagesager
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Koordinatoransættelser

▪ Indhentning af oplysninger på koordinatoransættelser, jf. 

mail fra Ulla den 26. april 2019

▪ Grundet større fokus fra revisionerne

▪ Deadline til Ulla den 13. maj 2019
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Formål og baggrund for dagen

▪ Hvad har revisionerne fundet?

▪ Hvordan vil vores sagsbehandling være fremadrettet?

▪ Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at sikre, at 
projektholderne får deres penge?

Program

▪ Før frokost: Statistik på høringsbreve, faktura og rimelige 
priser

▪ Efter frokost: Projektansættelser/konsulent og 10% 
sanktionen

▪ Efter kaffe: Workshop med gruppearbejde
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Høringer – udbetaling
Sep. 18 – Dec. 18

LAG

▪ September 2018 til og med december 2018 er der sendt 91 
høringer, der er i samme periode, samt januar, udbetalt 131 
sager = 69,47%

▪ 236 mangler i de 91 høringer  = 2,6 mangler pr. sag i snit (1,8 
på alle sager)

FLAG

▪ September 2018 til og med december 2018 er der sendt 9 
høringer ud, i samme periode er 29 sager blevet behandlet = 
31,03%

▪ 19 mangler i alt på de 9 sager = 2,1 mangler pr. sag i snit (0,7 
på alle sager)
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Udbetaling - Typer af mangler – LAG
Sep. 18 – Dec. 18
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Udbetaling - Typer af mangler – FLAG
Sep. 18 – Dec. 18
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Høringer – tilsagn
Sep. 18 – Dec. 18

LAG

▪ September 2018 til og med december 2018 var der sendt 63 
høringer, der er i samme periode, samt januar, udbetalt 124 
sager = 50,81%

▪ 88 mangler i de 63 høringer  = 1,4 mangler pr. sag i snit (0,7 
på alle sager)

FLAG

▪ September 2018 til og med december 2018 er der sendt 3 
høringer ud, i samme periode er 33 sager blevet behandlet = 
9,09 %

▪ 5 mangler i alt på de 3 sager = 1,67 mangler pr. sag i snit 
(0,15 på alle sager)
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Tilsagn - Typer af mangler – LAG
Sep. 18 – Dec. 18
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Tilsagns ansøgninger i januar og februar 2019 er der 41 sager, hvor af der har 

været høring på 20 sager på LAG.



Tilsagn - Typer af mangler – FLAG
Sep. 18 – Dec. 18

▪ Der er kun 3 høring på 33 tilsagn

▪ Manglerne er Rimelige priser, udgiftspost specifikationer, 
Generel redegørelser

▪ Tilsagns ansøgninger i februar 2019 er der 8 sager, hvor af 
der har været høring på 6 sager på FLAG
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Fejl og mangler – Revision vs Høring

▪ Fejl i fakturaer

▪ Mangelfuld vurdering af rimelige priser

▪ Mangelfuld dokumentation for løn til projektansatte og for 

udgifter til konsulentbistand
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Fejl og mangler i fakturaer

▪ Tilskud udbetales på baggrund af fakturaer. 

▪ Kravene til en korrekt faktura står i Tilskudsvejledningen på side 48.

▪ Erhvervsstyrelsen kan kun godkende en faktura, hvis den indeholder følgende: 

▪ Tilsagnshavers navn og adresse, svarende til købers navn og adresse 

▪ Sælgers (fakturaudsteders) navn, adresse og CVR nr. (eller CPR. nr. ved B-

indkomst) 

▪ Udstedelsesdato (fakturadato) 

▪ Beskrivelse af leverancen, herunder mængden og arten af de leverede varer 

▪ Betalingsdato 

▪ Bankoplysninger 

▪ BetalingsID – betalingsinformation om fakturaudsteders kontonummer og 

fakturanummer 

▪ Prisen uden moms (= momsgrundlaget) 

▪ Momsbeløbet, der skal betales 

▪ Prisen inkl. moms 

▪ Eventuelle rabatter og prisnedslag
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Eksempler på korrekte fakturaer
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Faktura er godkendt uden for projektperioden

▪ Projektperioden udløb den 1. november

▪ Fakturaen er udsted den 8. november

▪ Fakturaen burde være afvist, fordi udgiften er afholdt uden 
for projektperioden.
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Kreditnota som 
betalingsdokumentation

▪ En kreditnota dokumenterer, at sælger skylder 
køber et beløb. Den viser ikke, hvilke udgifter 
køber har afholdt. En kreditnota kan derfor 
ikke godkendes som dokumentation for, at en 
udgift til projektet er afholdt. 
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Faktura, hvor leverancen ikke 
fremgår

▪ Fakturaen beskriver leverancen som “I.H.T. 
aftale seddel nr. 12”. 

▪ Det fremgår ikke af sagen, hvad “aftale seddel 
nr. 12” indebærer. Leverancen er derfor ikke 
beskrevet tilstrækkeligt tydeligt.
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Ordreseddel i stedet for 
faktura

▪ En ordreseddel er ikke tilstrækkelig 
dokumentation for, at udgiften er afholdt. 

▪ Dog kan en ordreseddel godkendes som 
faktura, hvis ordren er afgivet på internettet.
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Ikke specificeret faktura

▪ Faktura vedr. forplejning har forkert angivelse af leverance.

▪ Fakturaen mangler desuden dato, udgiftsart og antal.

▪ Leverancen er angivet som ”projektmøder og workshop”. 

Fakturaen er udstedt af et cateringfirma, så det må antages, at der 

er tale om mødeforplejning og ikke leje af lokale. 

▪ Projektholder kan bede leverandøren om at fremsende de 

manglende oplysninger om leverance, dato, udgiftsart og antal.

▪ Projektholder kan selv redegøre for, at der har været afholdt et 

arrangement den pågældende dag. Fx ved at fremsende 

dagsorden for arrangementet, mødereferat, deltagerliste mv.
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Faktura vedr. forplejning 
mangler angivelse af 
udgiftsart

▪ Fakturaen angiver, at der er leveret 50, men 
ikke, hvad der er leveret.

▪ Underliggende kommunikation vedr. bestilling 
af møde kan udgøre dokumentationen.

▪ Hvis underliggende dokumentation mangler, 
kan Thereses køkken specificere leverancen.

20



Hvorfor er det vigtigt, at fakturaer vedrørende 
forplejning er udspecificerede?

▪ Der gælder de samme krav til fakturaer for mødeforplejning, 
som for alle andre typer fakturaer. 

▪ Desuden kan der kun gives tilskud til øl og vin på i alt 500 kr. 
pr. arrangement, jf. tilsagnsbekendtgørelsens § 17, nr. 14. 

▪ Projektholder skal derfor kunne godtgøre, at der ikke søges 
om tilskud til øl og vin, som overstiger 500 kr. pr. 
arrangement. Det kræver, at fakturaen for forplejning angiver 
præcist, hvad der er leveret.

▪ Det er ikke tilstrækkeligt, at der fx bare står ”drikkevarer”, for 
det kan både være alkoholiske og ikke-alkoholiske 
drikkevarer.
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Eksempler på korrekte fakturaer
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Proformafaktura er ikke en faktura

▪ En proformafaktura er en foreløbig faktura, 
som modtageren ikke er forpligtet til at betale. 
En proformafaktura ikke kan erstatte en 
endelig faktura.
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Sammenfatning om fejl ved fakturaer

▪ Fakturaer er grundlaget for, at vi kan udbetale tilskud til et 
projekt. 

▪ Derfor er det vigtigt, at fakturaerne indeholder alle 
oplysninger.

▪ Hvis en faktura ikke er korrekt, vil den blive afvist. 
Projektholder får dermed ikke dækket de udgifter, som 
fremgår af fakturaen. 

▪ Hvordan kan I hjælpe projekterne med at sikre, at fakturaerne 
er korrekte, så projektet får udbetalt det fulde tilskud?
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Dokumentation for rimelige priser

▪ I april måned i år har Kommissionen bedt Deloitte om at 
udtage 30 nye stikprøver af sager, hvor der er udbetalt 
tilskud i 2017. 

▪ Revisionen vedrørte udelukkende dokumentation for 
rimelige priser.

▪ Der blev udtaget 5 LAG-sager. Deloitte konstaterede fejl i 3 af 
sagerne.

▪ Vores stikprøver med fejl udgør over 50% af det underkendte 
beløb.

▪ Desuden fandt Deloitte i revisionen i 2018 flere sager, hvor 
der ikke var dokumentation for rimelige priser. 
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Krav til dokumentation for rimelige priser

▪ EU forordning* kræver, at vi vurderer, om udgifter er rimelige, inden vi udbetaler 

tilskud. 

▪ Tilskudsvejledningen (side 28) fastsætter de nærmere krav til dokumentationen 

for rimelige priser.

▪ Rimelige priser betyder, at priserne skal afspejle markedsprisen for den 

pågældende vare eller tjenesteydelse.

▪ Ved udgifter på 50.000 kr.  og derover skal der foreligge to tilbud. Ansøger kan 

kun få tilskud, som svarer til det billigste tilbud. 

▪ Vi skal også vurdere, om udgifter under 50.000 kr. (eksklusiv moms) er rimelige. 

Vi kan bede ansøger dokumentere, at priser under 50.000 kr. er rimelige.

▪ Vurderingen af rimelige priser på tilsagnstidspunktet er ikke det samme som 

krav om to tilbud efter tilbudsloven. Dokumentation for udbud efter 

tilbudsloven skal først foreligge ved ansøgning om udbetaling af tilskud.
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*Kommissionens gennemførelsesforordning (EU), nr. 809/2014, artikel 48, stk. 2,e



Tilbud skal være direkte sammenlignelige

▪ Leverandørerne skal have forskelligt CVR nr.

▪ Leverandørerne skal være uafhængige, og der skal være 
armslængde mellem leverandørerne og ansøger.

▪ Det skal fremgå tydeligt,  at tilbuddene vedrører den samme 
vare (fysiske ting) eller ydelse (fx konsulentarbejde eller 
anlægsarbejde).

▪ Hvis det ene tilbud indeholder poster/elementer, som det 
andet ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for 
disse poster fra, så priserne kan sammenlignes. Hvis fx det 
ene tilbud indeholder udstyr og installering af dette udstyr, 
og det andet tilbud kun indeholder udstyr uden installering, 
skal prisen for installering oplyses separat i tilbuddet, så det 
er muligt at sammenligne prisen på selve udstyret.
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Vi indhenter supplerende oplysninger fra ansøger

▪ Hvis to tilbud ikke er direkte sammenlignelige vil vi bede 
ansøger om at redegøre for, hvordan de to tilbud er 
sammenlignelige. 

▪ Hvis det ikke er muligt for ansøger, vil vi kræve, at der 
indsendes nye tilbud, som dokumenterer rimelig pris for den 
pågældende udgift.
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To tilbud på ændring af en eltavle er ikke direkte 
sammenlignelige

▪ Deloitte vurderer, at de to tilbud ikke er sammenlignelige. 

▪ Det er ikke tydeligt, at tilbuddene vedrører det samme 
projekt. 

▪ Udgifterne til materialer og øvrige poster er ikke 
sammenlignelige i de to tilbud. 
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Tilbud nr. 1 består af én side
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Tilbud nr. 2 er på tre sider, og beskriver mere 
detaljeret det arbejde, der skal udføres 

31



To tilbud på en formidlingsopgave er ikke 
sammenlignelige

▪ To tilbud på reklame/formidling er ikke sammenlignelige. Det 
ene tilbud er langt mere detaljeret, end det andet tilbud. 
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Tilbud nr. 1

▪ Tilbud nr. 1 indeholder ingen beskrivelse af, 
hvad opgaven indebærer.
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Tilbud nr. 2

▪ Tilbuddet beskriver, hvad opgaven indebærer.

▪ I tilbuddet er der angivet en tidsplan for 
arbejdet.

▪ Tilbuddet beskriver, hvilke produkter, der er 
indeholdt i prisen.
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Der mangler to tilbud på flere små udgifter, som 
tilsammen udgør mere end 50.000 kr.

▪ En lang række udgifter fordelt på ca. 15 fakturaer fra tre 
forskellige tømrerhandlere udgør tilsammen over 100.000 kr. 

▪ Der skulle have være indhentet to tilbud på udgifterne. 
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Eksempler på tømrerudgifter, som tilsammen udgør 
mere end 50.000 kr.
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Ikke tydeligt, at to tilbud på gulvstøbning vedrørte 
samme opgave

▪ To tilbud på støbning af gulve var ikke sammenlignelige, 
fordi det ikke var tydeligt, at tilbuddene vedrørte de samme 
rum. Dermed var det uklart, om der var givet tilbud på den 
samme opgave.
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Tilbud nr. 1 angiver de to rum i m2
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Tilbud nr. 2 vedrører en kostald og et rum, hvor der 
skal laves vådrumssikring

39



Vi indhentede supplerende oplysninger i sagen

▪ Projektholder oplyste pr. mail, at: 

projektet indebar, at en kostald på gammel 
landbrugsejendom skulle ombygges til et værksted på ca. 
250m2 og et område med køkken og bad. 

De to tilbudsgivere blev kontaktet telefonisk, og de 
besigtigede bygningen, inden de afgav tilbud. 

Projektholder kunne fremvise billeder af kostalden, som 
den så ud, da de to tilbudsgivere besigtigede stedet.

▪ På baggrund af projektholders redegørelse accepterede 
Deloitte de to tilbud som sammenlignelige.  
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Sammenfattende om dokumentation for rimelige 
priser

▪ Hvis to tilbud skal kunne sammenlignes direkte, skal de indeholde de 

samme typer af poster. 

▪ Hvis det ene tilbud er meget mere detaljeret end det andet, er de to 

tilbud som udgangspunkt ikke direkte sammenlignelige.

▪ Hvis flere fakturaer på mindre beløb vedrører samme udgiftstyper, fx 

materialer, købt i en tømrerhandel, kan der være krav om dokumentation 

for rimelige priser med to tilbud, hvis beløbene tilsammen udgør mere 

end 50.000 kr.

▪ Hvis vi vurderer, at to tilbud ikke er direkte sammenlignelige, vil vi bede 

ansøger om at redegøre for, hvorfor tilbuddene er sammenlignelige.

▪ Hvordan kan I hjælpe projekterne med at dokumentere rimelige priser, så 

projekterne får udbetalt det fulde tilskudsbeløb?
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Projektansættelse eller konsulent?

▪ På ansøgningstidspunkt skal I vejlede ansøger om forskellen 
på projektansættelse og konsulent.

▪ Hvis projektet ønsker at ændre fra det ene til det andet efter 
tilsagn, skal der laves en budgetændring, ellers vil udgiften 
ikke være støtteberettiget.

▪ På udbetalingstidspunkt – tjek tilsagn (herunder ændret 
tilsagn), og hvis projektholder ikke har gjort som i tilsagn, 
skal udgiften tages ud af udbetalingsanmodningen, således 
at 10% sanktionen ikke udløses.
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Krav til projektansættelse

▪ En konkret, tidsbegrænset og skriftlig ansættelseskontrakt 

▪ Tillæg til almindelig kontrakt, hvis medarbejder allerede er 
ansat

▪ Kontrakt eller tillæg skal angive arbejdsopgaver, timepris og 
antal timer, obs. på max timepris (se næste slide)

▪ Hvis der beregnes det tilladte overhead på 15%, skal dette 
eksplicit fremgå af budgettet på ansøgningstidspunktet.

▪ Timeregnskab skal føres på månedsbasis – antal timer, dato 
og angivelse af arbejdsopgaver skal fremgå

▪ Timeregnskab skal dateres, underskrives af ansatte og 
overordnet
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Projektansættelser - timepriser

Vejledning på ansøgningstidspunktet

▪ Almindeligt ledelsesarbejde inden for administration, erhvervsorienterende 
funktioner og produktions- og servicevirksomhed = 560 kr./time

▪ Arbejde, der forudsætter viden på højt niveau inden for pågældende 
område, naturvidenskab og ingeniørvirksomhed (inden for naturvidenskab, 
ingeniør, økonomi, administration, jura, samfundsvidenskab) = 386 kr./time

▪ Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau (teknisk arbejde inden for 
videnskab, i ingeniørvirksomhed, skib- og luftfart, forretnings-service, 
økonomi, administration og salg, jura, samfundsvidenskab, kultur, 
information og kommunikationsteknikerarbejde) = 351 kr./time

▪ Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde (sekretærarbejde, regnskab) = 
292 kr./time
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Projektansættelser - særlige fokuspunkter ved 
udbetalingstidspunktet

▪ At timesats ikke overstiger tilsagnet

▪ At timeantal ikke overstiger tilsagnet

▪ At der findes timesedler

▪ At timesedler har to underskrifter
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Konsulent

▪ En person, der repræsenterer en anden virksomhed eller 
organisation end ansøger

▪ Ved udgifter på 50.000 kr. og derover gælder reglen om 
rimelige priser

▪ Det skal specificeres, hvilke opgaver konsulenten skal 
varetage, antal konsulenttimer og timepris.

▪ Timepris til konsulent skal indeholde alle udgifter, fx 
transportudgifter og fortæring
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Krav til konsulent

▪ På ansøgningstidspunktet:

▪ Dokumentation af rimelige priser – dvs. minimum to 
sammenlignelige tilbud, som indeholder beskrivelse af 
opgave, timepris og antal timer.

▪ På udbetalingstidspunktet:

▪ Faktura for udført opgave med angivelse af 
opgavebeskrivelse, antal timer og timepris.

▪ Betalingsdokumentation 
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10 % sanktionen

▪ Udløses hvis der anmodes om udbetaling af tilskud til 
udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det anmodede 
beløb overstiger det beløb, som tilsagnshaver er berettiget til 
mere end 10 %.

▪ Det betyder, at tilskuddet sættes yderligere ned med 
forskellen mellem det beløb, man er berettiget til, og det 
beløb man har bedt om at få udbetalt. 

▪ Pengene ryger ud af projektet – og sanktionen
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Eksempel fra virkeligheden

Der er ansøgt om at få udbetalt et tilskud på 435.475,75 kr., men man er kun berettiget til 273.489,02 kr. (efter 

sagsbehandling)

Forskellen mellem det støtteberettigede beløb og det, der bedes om, er 161.986,73 kr. 

For det første får man ikke de penge, man havde bedt om, og for det andet udgør det også sanktionen, som man trækker 

fra. (435.475,75 -273.489,02)

Procenten, som afgør om der skal sanktioneres, beregnes sådan: 161.986,73 x 100 / 273.489,02 = 59,23 %. Da denne procent 

er mere end 10 % procent, skal der sanktioneres efter 10 %-reglen, og hele beløbet (161.986,02) skal trækkes ud (igen).

Oversigt over beregning af tilskud 

Tilsagn 500.000,00 kr. 

Beløb, der ansøges om at få udbetalt 435.475,75 kr. 

Støtteberettiget beløb 590.051,83 kr. 

Beløb til udbetaling før sanktion jf. tilskuds-% 273.489,02 kr. 

10 % sanktion (anmodet om for meget) 161.986,73 kr. 

Beløb til udbetaling 111.502,29 kr. 

Tilsagn der bortfalder 226.510,98 kr.
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Generel orientering

▪ Forkerte logoer på hjemmeside – opdater når muligt

▪ Klar til slutrapport – lad være med automatisk at sætte alle 
projekter i den status, da der så ikke kommer notifikationer til 
projektholder om, at projektet snart er slut. 

▪ Efterrapport skal udfyldes af mål A projekter, – ikke 
rammeprojekter (mål B) på LAG, og alle FLAG projekter

▪ Stefan ikke fuld tid hos os mere – derfor skriv altid til ham 
med lagtilskud@erst.dk på i kopi.
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Man skal godkende/indsend til ERST frem for at ændre 

status på projekterne i PROMIS, hvis der er rød tekst (altså 

steder, der er fejl i ansøgningsskemaet
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Hvordan kan vi minimere mangler generelt? 
(Gruppearbejde)

▪ Hvordan gør I hver især konkret, når I kvalitetssikrer?

▪ Hvad er svært?

På ansøgningstidspunktet

På udbetalingstidspunktet?

▪ Fokus på

Faktura

Rimelige priser

Projektansættelser / konsulent

Mangelfuld dokumentation generelt

▪ Hvordan kan ERST være behjælpelige - skemaer, tjeklister, 
kompetenceudvikling... ??
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