Allonge til
Fiskeristyrelsens
mål- og resultatplan
for 2020

Baggrund
Forudsætningerne for fastlæggelse af mål om programforslag til udmøntning af
den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF-program) er
ændrerede. Det forventede tidspunkt for indgåelse af politisk aftale om
programindhold er rykket fra september til primo 2021, hvilket bevirker at
færdiggørelse af programudkast må rykkes tilsvarende.
Da programudkastet indgår som mål i styrelsens Mål- og Resultatplan (MRP20),
justeres målet som følge af denne forsinkelse.
Den ændrerede målformulering vedrører
Mål 1 ændres, da den politiske aftale nu først forventes indgået i december.
Tidsplanen for udarbejdelse af program er på den baggrund justeret, og det
tidligere mål 1.2 vil ikke længere kunne opfyldes i 2020, hvilket skyldes eksterne
faktorer. Indholdet af delmål 1.2. bliver derfor justeret.
Ny målformulering
Mål 1
Nyt EHFAF-program
Vægt: 10 pct.
Mål
Der skal udarbejdes bidrag til dansk programforslag for anvendelse af midler fra Den
Europæiske Hav-, Akvakultur- og Fiskerifond (EHFAF) i programperioden 2021-2027. I
den forbindelse har Fiskeristyrelsen følgende mål for 2020:
1.1. Der foreligger et ministergodkendt oplæg til forhandlingerne om strategisk
retning for programforslag inden udgangen af første kvartal.
1.2. Der er udarbejdet materiale til brug for forberedelse af politiske forhandlinger og
programudkast inden udgangen af december 2020.
Metode

Fiskeristyrelsen udarbejder:
Til delmål 1.1:
- Bidrag til forberedelse af politisk beslutning om strategisk retning
- Notat om identifikation af behov på baggrund af SWOT-analyse
Til delmål 1.2:
- Notat om oplæg til anvendelse af standardomkostninger i næste programperiode
- Notat om anvendelse af finansielle instrumenter (som alternativ til tilskud) i
næste programperiode
- Oplæg til departementet om hvilke indsatser programmet skal omfatte
- Bidrag til ministerforelæggelse med henblik på politisk aftale om indsatser i
program, herunder fordeling af EU-finansiering og national finansiering

Begrundelse

Et forslag til program for 2021-2027 er en forudsætning for, at tilskudsordninger
vedrørende fiskeri, akvakultur og miljø kan medfinansieres af den kommende
Europæiske Hav-, Akvakultur- og Fiskerifond.
Programmet danner grundlag for Fiskeristyrelsens tilskudsordninger og udgør en
væsentlig finansieringskilde til myndighedsopgaver inden for fiskeriområdet.

Afrapportering

Milepæle, som opgøres ultimo kvartalet:
Første kvartal: Der foreligger et ministergodkendt oplæg til strategisk retning for
programforslag.
Fjerde kvartal: Det listede materiale til 1.2 er leveret inden udgangen af 4. kvartal
2020.
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Målet er 100 pct. opfyldt, hvis der foreligger et ministergodkendt oplæg til strategisk
retning for programforslag inden udgangen af første kvartal 2020 og materiale leveret i
henhold til delmål 1.2 inden udgangen af 4. kvartal 2020.
Målet er 50 pct. opfyldt, hvis der foreligger et ministergodkendt oplæg til strategisk
retning inden udgangen af første kvartal 2020, men der ikke er leveret materiale i
henhold til delmål 1.2 inden udgangen af 4. kvartal 2020.
Målet er 0 pct. opfyldt, hvis ingen delmål er opfyldt.

Begrundelse
Det oprindelige mål forudsatte bl.a., at den politiske aftale om indhold i
programmet skulle ligge klar i juni 2020, hvorefter programmet efter offentlig
høring ville blive sendt til Kommissionen 1. januar 2021. Der blev udarbejdet en
ændring da tidspunkt for politisk aftale blev rykket til september.
Den politiske aftale forventes nu først indgået primo 2021, og forsinkelsen gør, at
der ikke vil kunne færdiggøres et programforslag med henblik på offentlig høring
til ministergodkendelse, inden udgangen af 2020 som forudsat ved udarbejdelse af
den første allonge godkendt d. 18. september 2020.

Påtegning

Allongens varighed følger mål- og resultatplanens varighed og udløber den 31.
december 2020.
København, d.30 /11 2020

København, d.30 /11 2020

_______________________
Konstitueret departementschef,
Sarah Børner
Departementet

_______________________
Direktør, Nanna Møller
Fiskeristyrelsen
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