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Referat
1.

Velkomst ved formanden Nanna Møller

Nanna Møller bød velkommen til det 8. møde i Overvågningsudvalget for EHFF. Nanna er ny direktør for
Fiskeristyrelsen, formand for OU og erstatter Anders Munk Jensen. Der blev særligt budt velkommen til nye
medlemmer og de nye observatører fra Europa-Kommissionen DG MARE: Isabelle Garzon og Annakarin
Hedin (som erstatter Viktoria Varga-Lencses og Egle Puosiunaite).

Afgående medlemmer

Nye medlemmer

Anders Munk Jensen (Landbrugs- og

Nanna Møller (Fiskeristyrelsen)

Fiskeristyrelsen))
Katrine Kaldahl (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen)

Joan Reimann (Fiskeristyrelsen)

Pernille Ventzel Hansen (Erhvervsstyrelsen)

Allan Phillips (Erhvervsstyrelsen)

Anne Mette Bæk Jespersen (Marine Ingredients)

John Voss (Marine Ingredients)

Marie Louise Madsen (KL)

Lars Kaalund (KL)

Bjørn B. Christiansen (Danske Havne)

Hans Arne E. Kristiansen (Danske Havne)

Esben Sverdrup-Jensen (Danmarks Pelagiske PO)

Anders Rune Bjerrum (Danmarks Pelagiske PO)
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Mette Blæsbjerg (WWF)

Cecilie Petersen (WWF)

Ivan B. Sørensen (Dansk Akvakultur)

Niels Dalsgaard (Dansk Akvakultur)

-

Iben Rathje (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri)

-

Stina Østergaard (Udenrigsministeriets departement)

-

Anders Viborg Kristensen (Søfartsstyrelsen)

2.

Godkendelse af dagsorden

Nanna Møller (FST) oplyste, at dette 8. møde i Overvågningsudvalget er det første møde i udvalget siden
oprettelsen af Fiskeristyrelsen. Mødet var oprindeligt planlagt til at finde sted i andet halvår af 2017, men
blev aflyst på grund af opdelingen af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Nanna spurgte, om der er
bemærkninger til det eller dagordenen i øvrigt.
Thomas Jespersen (DSA) kunne ikke godkende dagsordenen. I lighed med 2017 havde Thomas anmodet om
at få en drøftelse af de enkelte ordninger og effekterne af disse på dagsordenen.
Nanna Møller (FST) oplyste, at styrelsen har til hensigt at forelægge evalueringer af ordninger på et
Overvågningsudvalgsmøde, når data og evalueringer er klar. På det aktuelle møde er det hensigten at
gennemgå 3-4 afsluttede projekter.
Der var ikke andre bemærkninger til dagsordenen, som herefter blev godkendt.
3.

Forretningsorden

Nanna Møller (FST) fortalte, at udkastet til ny forretningsorden alene indeholder nogle justeringer af teknisk
karakter. Der var tale om at opdatere oplysninger medlemmer og styrelsens navn og tydeliggøre, at
Kommissionen – i overensstemmelse med forordningsteksten – er observatør.
Ole Lundberg Larsen (DFPO) foreslog, at IFRO får plads i udvalget.
Jørgen Dalskov (DTU Aqua) oplyste, at DTU Aqua er registreret som national correspondent (national
tovholder for det samlede bidrag til dataindsamlingsprogrammet) i udvalget og ikke som medlem. Der skal
afklares, om DTU skal være medlem eller national correspondent. Det samme vil i givet fald gælde IFRO, da
der kun kan være én national correspondent.
Nanna Møller (FST) oplyste, at styrelsen vil tilbyde IFRO en plads i udvalget og vende tilbage til udvalget om
dette. Hvis aktuelt vil styrelsen derefter drøfte med DTU Aqua og IFRO, om hvem der bør være national
korrespondent.
4.

Meddelelser

a) Status på organisation
Nanna Møller (FST) oplyste, at den kgl. resolution om dannelse af Fiskeristyrelsen er dateret den 7. august
2017, men den endelige deling skete først den 24. november 2017. Fiskeriområdet blev i den forbindelse
flyttet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet. Styrelsen har fået to nye kontorchefer;
kontorchef Mikkel Friberg, Fiskerikontrolkontoret og kontorchef Oluf Engberg, Hav- &
Fiskeritilskudskontoret.
Udvalget blev præsenteret for styrelsens organisationsdiagram, og det er aftalt, at dette udsendes til
medlemmerne med referatet i form af Powerpoint-præsentationen.
b) Politisk aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet af 17. maj 2017
Nanna Møller (FST) oplyste, at det som følge af det aflyste møde i efteråret først nu formelt var muligt at
orientere udvalget om den seneste politiske aftale fra 17. maj 2017.
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Der er indgået en bred politisk aftale, der fastlægger de politiske fokusområder i perioden 2018-2020. Der er
stadig stort fokus på tilskud til projekter, der bidrager til at opfylde landingsforpligtelsen, og der er fokus på
bæredygtighed og gode vilkår for kystfiskeri og skånsomt fiskeri. Der er afsat i gennemsnit ca. 324 mio. kr.
om året, i alt ca. 971 mio. kr. for 2018-2020. Aftalen omfatter følgende ordninger: Fartøjsordningen,
akvakulturordningen, udviklingsordninger (fiskeri, natur og miljø og fællesindsatser fiskeri og akvakultur),
afsætningsfremme, produktions- og afsætningsplaner, havne, lokale aktionsgrupper (FLAG) og
vandløbsrestaurering. Hertil kommer de obligatoriske indsatser – fiskerikontrol, dataindsamling og
integreret maritim politik (IMP).
Thomas Jespersen (DSA) efterlyste ordninger med sigte på forarbejdningsindustrien. TJ kunne slet ikke i det
nu foreliggende genkende de anbefalinger, der blev givet under workshop d. 6. september 2016, og ønskede
indsigt i beslutningsgrundlaget for den politiske aftale, herunder hvad der blev videresendt fra en workshop
den 6. september 2016 til brug for forhandlingerne.
TJ spurgte til budgetpost vedrørende fiskerikontrol hvor der i 2018 var afsat 130 mio. kr. til nyt
fiskerikontrolskib. TJ stillede spørgsmål til behovet, når der tidligere var bevilget til et kontrolskib, som ikke
blev leveret og man har fået 135 mio. kr. retur fra det spanske skibsværft. De penge må være til rådighed.
Joan Reimann (FST) oplyste, at midlerne til det kontrolskib, som blev opgivet, er leveret tilbage til EU og til
statskassen. Der startes nu forfra med et nyt projekt.
Nanna Møller (FST) noterede sig synspunkt og oplyste, at fordelingen af midler på de enkelte ordninger
alene beror på politiske beslutninger. Et referat fra den nævnte workshoppen blev i sin tid sendt til
departementet og kan også sendes til udvalget. Det vedhæftes referatet.
Isabelle Garzon (Kommissionen) stillede spørgsmålstegn ved, om udvalget er det rigtigt forum at drøfte
politiske beslutninger, der er truffet for over et år siden.
c) Revisioner på EHFF siden sidste OU-møde
Nanna Møller (FST) berettede, at Rigsrevisionen reviderede Vandløbsrestaureringsordningen i november
2017 som en del af den almindelige årsrevision. Revisionen så på juridiske, forvaltningsmæssige og
finansielle forhold. Rigsrevisionen identificerede ingen kritiske forhold i den juridiske og
forvaltningsmæssige del af revisionen. For den finansielle del af revisionen, var der en række forhold, som
revisionen bad styrelsen om at håndtere, og som styrelsen er i gang med at følge op på. Det var eksempelvis
afstemning af konti, kompetenceudvikling af sagsbehandlere og en bedre beskrivelse af de administrative
opgaver.
Endvidere udførte Rigsrevisionen en screening af alle EHFF tilskudsordninger for programperioden 20142017 i nov.-dec. i 2017. På baggrund af denne screening udvalgte Rigsrevisionen fire tilskudsordninger
(Fartøjer, Investeringer i akvakultur, Fiskerikontrol – myndighed, og Produktions- og afsætningsplaner),
som de har kigget nærmere på siden januar 2018. Rigsrevisionen forventer at aflægge beretning til
statsrevisorerne i efteråret.
Der er i styrelsen gået mange ressourcer til arbejdet med revisionerne, og det er en væsentlig årsag til, at
styrelsen bagud med kerneopgaverne.
Thomas Jespersen (DSA) spurgte, om Forarbejdningsordningen var blevet undersøgt af Rigsrevisionen.
Nanna Møller (FST) oplyste, at det ikke er tilfældet.
Det blev aftalt, at Rigsrevisionens beretning sendes til udvalget, når den foreligger i endelig form.

Side 4 af 10

d) Status for EHFF-Årsrapport 2017
Nanna Møller (FST) oplyste, at udarbejdelsen af EHFF-Årsrapporten for 2017 desværre bliver forsinket.
Styrelsen skulle senest 31. maj 2018 forelægge rapporten for Kommissionen, men forventer nu først at kunne
sende et udkast til skriftlig høring i udvalget efter denne frist. Efter høringen vil styrelsen sende rapporten til
Kommissionen.
Isabelle Garzon (Kommissionen) understregede behovet for at overholde fristerne, herunder at udvalget
inden for denne frist skal have mulighed for at forholde sig til rapportens oplysninger om status for
programmet.
e) Evaluering og kontraktforlængelse af EHFF-facilitator Poul Tørring
Nanna Møller (FST) oplyste, at der er et forordningskrav om, at medlemslandene skal informere om
mulighederne for at søge støtte under EHFF. I Danmark har vi valgt, at en del af denne
informationsforpligtelse sker gennem en facilitator, Poul Tørring. Vedkommende vejleder potentielle
ansøgere om mulighederne for at søge tilskud fra ordninger under det danske EHFF-program.
Nina Astrid Fenger (FST) oplyste, at styrelsen har gennemført en rundspørge i branchen om tilfredsheden
med facilitatorfunktionen. Respondenterne havde en positiv opfattelse af facilitatoren og vil fremadrettet
anvende denne, da vejledningen fra facilitatoren overvejende har stor betydning for deres motivation for igen
at ville søge EHFF-tilskud. På denne baggrund er kontrakten med facilitator forlænget med et år.
Thomas Jespersen (DSA) ønskede at vide mere om facilitatoren, idet forarbejdningsindustrien har forsøgt at
kontakte denne uden held.
Svend Bjørnager (FLAG) fortalte, at FLAG har brugt Poul Tørring og var begejstrede for hans idéer. Poul
Tørring opfattes meget engageret og han udfører sit job tilfredsstillende.
Nanna Møller (FST) oplyste, at styrelsen ville give disse oplysninger videre til Poul Tørring.
f) Status for arbejdet med EHFF Post 2020
Anne-Marie Knuth-Winterfeldt (FST) oplyste, at Kommissionen den 2. maj 2018 fremlagde forslag til EUbudget for 2021-2028. Forslag til forordning om fælles bestemmelser for De Europæiske Struktur- og
Investeringsfonde (ESI-fondene) og herunder EHFF, forventes at blive og præsenteret ultimo maj/primo
juni. Samtidig forventes forslag til forordning om en ny Europæisk Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden
2021-2028. Inddragelsen af interessenter i forberedelse af dansk holdning til forhandlinger vil ske gennem
den almindelige EU-procedure (EU-fiskeriudvalget, nedsat i henhold til i §5 i Fiskeriloven, der rådgiver
ministeren om stillingtagen til EU-fiskeripolitik). Forhandlingerne om forslagene forventes at starte i 2.
halvår 2018. Overvågningsudvalget vil blive holdt løbende orienteret om arbejdet på møder i udvalget.
Ole Lundberg Larsen (DFPO) berettede om en workshop i Estland, hvor der blev delt erfaringer fra hele EU især i forhold til administration. Det er nu, at der er mulighed for at ændre på administrationen, hvorfor der
skal være fokus på det nu. Der ønskes bl.a. klarere forordningstekster. Også forud for det nuværende
program var det meningen, at det skulle være simpelt. Det lykkedes ikke. I det nye regelsæt er der brug for
mindre kontrol omkring indikatorer, målsætninger mv.
Nanna Møller (FST) oplyste, at regeringen er enig i, at simplificering ønskes, og det er en del af den danske
position i forbindelse med forhandlingerne.
Anne-Marie Knuth-Winterfeldt (FST) oplyste, at OMNIBUS-forslaget på kort sigt vil indebære visse
forenklinger. I dag er der en regel om, at indtægter i projekter på over 1 mio. euro skal modregnes i tilsagnet.
Denne regel bortfalder, når OMNIBUS-forslaget træder i kraft.
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5.

Opfølgning på sidste møde i Overvågningsudvalget

Nanna Møller (FST) oplyste, at det på sidste OU-møde den 16. maj 2017 blev besluttet, at der skulle
gennemføres en teknisk gennemgang af den kommende programændring af Hav- og
fiskeriudviklingsprogrammet. Disse vil blive gennemgået under dagsordenens punkt 7. Det blev endvidere
besluttet, at der skal være tematiske drøftelser én gang om året, samt at udvalget starter med at drøfte temaet
om ”Administration af EHFF-projekter”. Dette er punkt 11 i dagsordenen.
6.

Nyt fra EU-Kommissionen

Isabelle Garzon (Kommissionen) oplyste, at implementeringen af programmet generelt i EU ikke er nået så
langt. Der er mindre end 30 pct. tilsagnsgivning på nationalt niveau. Danmark klarer sig relativt fint med
sine 54 pct.
Hans Arne E. Kristiansen (Danske Havne) spurgte, om over halvdelen af EU’s tilskud går til klassisk
skattefinansierede indsatser i andre medlemslande.
Hans Arne E. Kristiansen (Danske Havne) spurgte, om tilskud bør gå til indsatser som kontrol, monitorering
osv.
Isabelle Garzon (Kommissionen) oplyste, at mulighederne for EU-støtte besluttes politisk, og at der kan
findes information om nationale tilskudsordninger på Kommissionens hjemmeside.
Isabelle Garzon (Kommissionen) præsenterede EU’s plastikstrategi, som er et vigtigt fokus for de næste 10
år. Området ligger tæt på fiskeriindustrien, og det kræver handling nu. EU genererer alt for meget og
genbruger alt for lidt. Plastisk ender i havet. 85 % af al affald, der findes på strande globalt set, er plastik.
Budskaber er: Brug mindre plastik og brug genbrugt plastik. Udfør ændringerne, fordi det er miljømæssigt og
økonomisk fornuftigt og giver teknologiske fordele. Medlemsstaterne skal lede investeringer og innovation
på området. Der er krav om, at fiskere rapporterer tabte redskaber. Plastik har betydning for
fisketilstandene. Indsatser kan ske via unionsprioritet 6, hvor der ydes tilskud til vidensindsamling om
tilstanden af det marine miljø.
Jørgen Dalskov (DTU Aqua) oplyste, at det vil være effektfuldt at forbyde anvendelsen af plastikbaserede
fiskeredskaber, da det fremadrettet vil betyde, at mindre plastik kommer ud i havet. Eksempelvis kan man
stoppe med at anvende Dolly reb.
Isabelle Garzon (Kommissionen) sagde, at plastikstrategien handler om at introducere alternativer. Måske
man en dag vil forbyde typer af redskaber, men det bliver ikke inden for de næste 10 år. EU ønsker at
promovere ændringer gennem innovation frem for forbud. Der er talt meget om simplificeringer.
7.

Teknisk gennemgang af kommende programændring

Nanna Møller (FST) fortalte, at styrelsen skal foretage en ændring af det danske EHFF-program som følge af
den politiske aftale 2018-2020 fra 17. maj 2017. Udvalgets rolle i forbindelse med programændringer er, at
udvalget skal høres om programændringer og udvalget kan afgive en udtalelse om programændringen.
Anne-Marie Knuth-Winterfeldt (FST) gennemgik de ændringer, der foretages i programmet som følge af den
politiske aftale for 2018-2020.
Der vil blive udsendt et notat til overvågningsudvalgets udtalelse og siden til ministerens godkendelse.
Derefter kommer programændringen i formel behandling og til godkendelse hos Kommissionen.
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De tematiske mål ændres efter den politiske aftale, hvorfor TM 3 Styrke små og mellemstore virksomheders
konkurrenceevne og fiskeri- og akvakultursektor forøges, og TM 6 Beskyttelse af miljøet og
ressourceeffektivtiet reduceres.
Ole Lundberg Larsen (DFPO) spurgte hvilke ordninger, der indgår under TM 3 og hvorfor det hedder små og
mellemstore virksomheder
Anne-Marie Knuth-Winterfeldt (FST) oplyste, at TM3 bl.a. omfatter Investeringer på fiskerfartøjer,
Investeringer på fiskerihavne og landingssteder, Investeringer i Akvakultur og Fælles indsatser akvakultur,
og at udtrykket små og mellemstore virksomheder omfatter alle fondene, små og mellemstore virksomheder
samt fiskeri og akvakultur.
Thomas Jespersen (DSA) protesterede mod den foreslåede ændring, som førte til, at unionsprioritet 5 var
blevet reduceret med mere end 50 mio. kr. (selvom det er det eneste område, der gavner forarbejdnings- og
afsætningsleddet), at forarbejdning og afsætningsvirksomheder genererer omkring 25-30 mia. kr. om året,
men nu ikke kan få tilskud til sine udviklings- og investeringsaktiviteter mm. under
fiskeriudviklingsprogrammet. Da fiskeforarbejdning og afsætning ydermere har en væsentlig lavere de
minimis tærskel (på 30.000 euro) end andre sektorer (fx fødevareforarbejdning med de minimis tærskel på
200.000 euro) har fiskeforarbejdnings- og afsætningsvirksomheder væsentlig ringere adgang til en række
andre erhvervsfremmeordninger. De manglende tilskudsmuligheder forringer konkurrenceevnen og er en
betydelig forskelsbehandling i forhold til andre fødevarevirksomheder.
Torben Kronborg Pihl (Danske Regioner) pointerede, at der med udgangspunkt i Vækstpartnerskabsaftale
mellem Regeringen og Region Nordjylland arbejdes med to værdikædenetværk for Fiskerisektoren og for
Akvakultursektoren. Derunder identificeres udfordringer og perspektiver for de to sektorer, som
konkretiseres videre til konkrete aktiviteter for implementering. Det sker ud fra en helhedsbetragtning om
faglig udvikling og for at skabe synergi. Det er i den forbindelse vigtigt, at der er tilstrækkelige muligheder for
at medfinansiere de relevante aktiviteter og projekter. Herunder ikke mindst fra EHFF-programmet, hvorfor
det er vigtigt, at der er de rette ordninger og at de er åbne i tilstrækkelig omfang gennem perioden. Den
problematik omkring plastik, som nævnes af kommissionen, kan med fordel adresseres i disse netværk.
Nanna Møller (FST) oplyste, at styrelsen vil sende et notatet om foreslåede programændringer i høring i
udvalget, men der vil ikke være tale om en egentlig godkendelsesproces. Bemærkninger fra dette møde og de
bemærkninger, som høringen måtte give anledning til, vil blive videreformidlet til ministeren.
Isabelle Garzon (Kommissionen) oplyste, at Kommissionen træffer den endelige beslutning om godkendelse
af en programændring. Det vil indgå i vurderingen, om projekter vil have en chance for at blive gennemført.
Det handler ikke kun om at flytte penge fra tematisk mål til tematisk mål, men det handler om at vurdere,
hvilke ordninger der underpræsterer og hvilke der overpræsterer og om der er sammenhæng mellem
indsatser og mål. Fokus bør være på projektgennemførsler. Kommissionen ser frem til at finde løsninger
sammen med styrelsen.
8.

Status for udmøntning af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet

Susanne Kamstrup-Braad (FST) gennemgik tabellen i det udleverede bilag 2 Tilsagnsgivning EHFF januar
2014 til april 2018, der viser samtlige tilskudsordninger siden programmets start. Hun gjorde opmærksom
på, at det samlede antal af ansøgninger i virkeligheden er højere, da ansøgninger fra Vandløbsrestaurering,
grundet andet IT-system, ikke er medregnet.
Allan Phillips (Erhvervsstyrelsen) påpegede, at tallene for FLAG burde være 53 projekter for 2016 og 52 for
2017, ligesom der er opgivet til EHFF Årsrapporten 2017.
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Thomas Jespersen (DSA) spurgte, om de tidligere års uforbrugte midler fra Forarbejdning vil kunne bruges
til samme ordning i den kommende runde.
Susanne Kamstrup-Braad (FST) bekræftede dette, men det er principielt en politisk beslutning, hvad
uforbrugte midler skal anvendes til.
Pinar Tilif (FST) gennemgik tabellen i bilag 3 Status på EHFF tilsagn og udbetalinger for den politiske
aftale 2014-2017Fra 2014 til 2017 blev der givet bruttotilsagn for 1.203,3 mio. kr., ud af en samlede ramme
på 1.327,2mio. kr. Afvigelsen mellem tilsagnsrammen og det realiserede forbrug skyldes hovedsageligt, at en
del af forbruget er udskudt fra 2017 til 2018. Derudover var der i 2017 været underansøgning inden for en
række ordninger.
Nanna Møller (FST) oplyste supplerende, at der generelt under EHFF-programmet i 2017 har været et
forsinkelser i tilsagnsgivningen bl.a. som følge af etableringen af Fiskeristyrelsen.
Præsentationen af tabellerne gav anledning til en række spørgsmål og drøftelser af mere teknisk karakter.
Isabelle Garzon (Kommissionen) oplyste, at Kommissionen ønsker et overblik over, hvor langt Danmark er
med programmet. Det er også udvalgets opgave at følge med i dette. Tabeller over Performance monitoring
mv. skal danne grundlag for dette overblik. Det bør således fremover fokuseres mere på fremdrift i
programmet.
Nanna Møller (FST) oplyste, at styrelsen er enig i dette, og at tabellerne fremover ville tage udgangspunkt i
fremdriften i forhold til programmet.
9.

Performance monitering

Pinar Tilif (FST) gennemgik tabellerne i bilag 5 Status på anvendelse af programmidler, Opfyldelse af N+3
kravet og Status på opfyldelse af resultatreserven. Med hensyn til anvendelse af programmidler viser
oversigten, at der pt. er givet 54 % af tilsagnene, hvorfor vi er lidt bagud i forhold vores egen plan. Efter 2.
kvartal er der en forventning om, at tallet stiger. Styrelsen forventer at nå målet for N+3 i 2018 (tilsagn
meddelt i 2015 skal være udbetalt i 2018). Med hensyn til resultatreserven (hvor Kommissionen
tilbageholder 6 % af den samlede ramme i programmet, som kun udbetales, hvis Danmark lever op til
bestemte mål i resultatrammen) er denne indbudgetteret i de politiske aftaler.
Annakarin Hedin (Kommissionen) gjorde opmærksom på, at de angivne 36 % for i alt udbetalinger i Tabel 1.
retteligt bør være 19 %.
Pinar Tilif (FST) tilkendegav, at det var en fejl. Tallet vil blive rettet i tabellen og en opdateret udgave sendes
ud sammen med referatet.
Jørgen Dalskov (DTU Aqua) kommenterede, at lang sagsbehandlingstid giver forsinkelser i processen.
Jørgen spurgte, om det er muligt at sende bilag ind for første halvdel af projektperioden og så senere
indsende bilag for anden halvdel.
Iben Rathje (FSK) oplyste, at der ved anmodning om ændringer er lang sagsbehandlingstid, der gør, at
projektet forsinkes.
Isabelle Garzon (Kommissionen) bemærkede, at der er vigtigt, at der er fokus på resultatrammen, både beløb
og antal projekter. Hun pegede på, at unionsprioriteterne 1, 3 og 6 ser ud til at kunne opfyldes, mens det
kniber med 2, 4 og 5. Der bør foregå en løbende evaluering af programmet og fremdriften i dette. Det handler
så tidligt som muligt at få set på, hvad der kan forbedres.
Nanna Møller (FST) oplyste, at styrelsen har fokus på også at kunne indfri resultatreserven og herunder
muligheden for at håndtere forsinkelser i sagsbehandlingen. Styrelsen vil samtidig appellere til, at
tilsagnshavere får afsluttet projekterne i tide og anmodet om udbetaling. Styrelsen er også opmærksom på, at
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man har en opgave med evaluering af programmet. Styrelsen vil senere vende tilbage til udvalget vedrørende
dette.
Isabelle Garzon (Kommissionen) tilføjede, at Kommissionen også vil bruge evalueringen til at forbedre det
nuværende program. Hun opfordrede endvidere til, at udvalget gav input til, hvad den kommende evaluering
skal indeholde.

Det blev besluttet, at projekteksemplerne og årshjulet for 2018 ikke gennemgås på mødet, men rundsendes
til medlemmerne, således at man kunne nå at drøfte temapunktet.
10. Årshjul
Årshjul EHFF 2018 blev ikke drøftet, men rundsendes efter mødet.
11. Tematisk drøftelse
Nanna Møller (FST) indledte med at oplyse, at styrelsen fremover vil have fokus på mulighederne for at
forenkle administrationen. Vi har nok gjort det for besværligt for os selv, og vi kan i hvert fald konstatere, at
vi har for lange sagsbehandlingstider med negative konsekvenser for erhvervet til følge. Endvidere er vi
udfordret af et komplekst regelsæt, hvilket også har konsekvenser for erhvervet og hermed erhvervets
udviklingsmuligheder.
Der er derfor behov for overveje initiativer for at forenkle og effektivisere administrationen af EHFFmidlerne. Styrelsen har udsendt et kort diskussionsoplæg, der kan danne grundlag for en åben drøftelse af
mulige forbedringer i administrationen af EHFF-midlerne. Vi har peget på to hovedspor: 1. Færre og enklere
ordninger og 2. Digitalisering og regelforenkling. Men man er meget velkommen til at bringe andre mulige
idéer ind i diskussionen.
Ole Lundberg Larsen (DFPO) udtalte, at det er svært for ham at se, om der er potentiale i spor 1, men han
tænker, at der er potentiale i spor 2. Ordningerne for fiskerierhvervet er svære at gøre enklere.
Ansøgningsskemaet er blevet tre sider længere. Det er ærgerligt, at ordninger kun er åbne én gang per tre år.
Det fører til et element af tilfældighed i ansøgningerne, af hvem der lige kan ansøge. Det særskilte regnskab
undrer ham. Der er kommet flere og sværere regler af håndtere, hvilket fører til at de store virksomheder har
størst fornøjelse af tilskudsordningerne. Der er meget at hente via digitalisering. Måske styrelsen selv kan
hente nogle af data, men måske persondataloven går i mod dette. Det er lavt hængende frugter.
Standardomkostninger kan viderediskuteres. Teknologilisten for Fartøjer fungerede godt.
Iben Rathje (FSK) sagde, at effektiv sagsbehandling er helt centralt. Mindre fartøjer og virksomheder har
ikke likviditet til at vente på langtrukken sagsbehandling. De fleste ordninger åbner kun én gang på tre år.
Der er ikke kapacitet til at overskue, at der kun kan ansøges én gang på tre år. Nogle ordninger kan måske
godt slås sammen. Digitalisering kombineret med forsimpling kan være en vej frem. Mange småskala fiskere
har det svært med skriftligt materiale. En mulighed er at give småskala fiskere hjælp via borgerservice. Det
kan hjælpe til at Danmark kan nå det politiske mål. Standardomkostninger lyder spændende, men det er
tvivlsomt, om det kan lade sig gøre.
Brian Thomsen (Dansk Akvakultur) kunne ikke støtte spor 1. Det vil være utilfredsstillende at skulle parkere
videns- og investeringsprojekter i flere år. Dansk Akvakultur kunne i højere grad støtte digitalisering og
anvendelse af standardomkostninger.
Torben Kronborg Pihl (Danske Regioner) kommenterede, at ordningerne generelt skal være så brede, at de
kan rumme alle nødvendige aktiviteter. Han har god erfaring med hele værdikædeprojekter. Helt åbne
ordninger ville være skønt. Ærgerligt at ordninger kun er åbne én gang per tre år.
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Thomas Jespersen (DSA) ønskede bestemt ikke spor 1. Der er brug for fokuserede ordninger og strukturen
frem til nu har været tilfredsstillende. Det er uhensigtsmæssigt, at ordninger kun er åbne én gang per tre år,
hvis der skal tages hensyn til virksomheders behov. DSA kan støtte regelforenkling. Der er gode muligheder
for forenkling i Vandløbsrestaureringsordningen. 70-80 % af vandløbsprojekterne er på under 100.000 kr.
Der burde være en minimumsstørrelse på projekter, fx 200.000-300.000 kr., og så kunne kommuner
udarbejde samlede ansøgninger, hvis der er flere små indsatsområder. Det vil reducere sagsbehandlingen.
Sagsbehandling på teknisk niveau omkring tilbud bør kunne effektiviseres. Man får ikke tilskud på baggrund
af budget, men forbrugte midler. Vores revisorer kan ikke se nødvendigheden i alle data.
Standardomkostninger passer ikke ind i individuelle innovationsprojekter. Sagsbehandlingsprocessen, især
den faglige, må ikke kastes over bord.
Isabelle Garzon (Kommissionen) sagde, at flere medlemslande nævner de samme diskussionspunkter, som
nævnt på dette møde. Programmet kræver en genvurdering, da der findes ulemper. EHFF er en lille fond, der
rækker ud efter små virksomheder. Danmark skal ikke skræmme de små virksomheder væk. De skal kunne
søge hele tiden. Åben fremgangsmåde med bestemte mål eller bestemt tidsperspektiv. Kommissionen kan
sætte Danmark i kontakt med andre medlemslande for at vidensdele.
Nanna Møller (FST) afrundede med tak for input. Det tages med i de videre arbejde. Tak til Kommissionen
for eventuel viderebringen af vidensdeling. I forhold til tematiske drøftelser på senere møder kan evaluering
af de enkelte ordninger ift. resultater og effekter mv. eventuelt blive taget op som en tematisk drøftelse på et
fremtidigt OU-møde, hvis dette er et ønske fra udvalget. Dette vil passe meget godt sammen med
henvendelsen fra Thomas Jespersen om punkter til dagsordenen.
12. Kommende møder
Nanna Møller (FST) fortalte, at styrelsen snarest vil vende tilbage med datoer for kommende møder.
13. Eventuelt
Det var ikke bemærkninger i relation til udvalgets arbejde.
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