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Organisering af Nordsø programmet
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Omfanget af kontrol i programmet

CA + FLC

MA/IB/JTS + FLC

LP + FLC

PP + FLC A
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FLC = First Level Control

LP = Lead Partner

PP = Project Partner

MA = Managing Authority

IB = Intermediate Body (Region Midt)

JTS = Joint Technical Secr.

CA = Certifying Authority

SLC = Second Level Control

Overlapninger
indikerer
dobbeltkontrol
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Revisionsmyndighedens funktioner

Formelt fastlagt af EU (R 1083/artikel 62): ansvar for at 
efterprøve forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer
effektivt, herunder FLC

� Overensstemmelsesvurdering/Revisionsstrategi/Årlig
kontrolrapport til EU Kom. + Udtalelse + Erklæring

� System Revision (love og overensstemmelse)
� Alene på program/myndighedsniveau
� Overordnet sikring af kontrolmiljø
� Udvalgte processor/myndigheder
� Forvaltnings- kontrolsystemet fungerer effektivt

� Projekt revision (revisionsspor og omk.)
� Anmeldte udgifter fra AM til EU 
� Passende stikprøve (10-15% af tilsagnsmodtagere)
� Efterprøvelse af FLC/1. niveau kontrollen

� Koordination af 2. niveau revisionen intl. med bla. stikprøver, 
formater og årsmøder
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Proces for revisionsmyndighedens projektrevisioner

1. Stikprøveudtagelse med udgangspunkt i godkendt 
revisionsstrategi blandt relevant periode for betalinger

2. Varslingbrev omkring revisionsbesøg

3. Data indsamling, tjekliste og analyse

4. On-the-spot checks/besøg (evt. med ekstern revisor)

5. Rapportskrivning på observationer (rapportformat)

6. Høringsfase hos projekt

7. Endelig rapport til Projekt og FM

8. Evt. Tilbagebetalingskrav (via FM)

9. Follow-up (via FM)
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En typisk dagsorden for et projekt 
kontrolbesøg fra revisionsmyndigheden

1.Introduktion
2.Kort præsentation fra projektet og dets organisering, 

herunder resultater ift. ansøgning og tilsagn
3.Forretningsgange

a) Adm. Flow/godkendelse/betaling
b) Eksterne køb/moms/off. Udbud
c) Overhead og metoder
d) Interne timer (time-reg./time satser)

4.Bilagsrevision
5.Besigtige projektresultater (fysisk tilstedeværelse)
6.Tilsagnsvilkår
7.Afrunding, observationer og næste skridt
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Områder hvor der ofte ses fejl

� Tastefejl/Bogføringsfejl
� Staff costs / Timeregistrering /Lønberegning
� Offentlig indkøb/Udbud/Ny kontrakt
� Revisionsspor/Dokumentation
� Periodeafgrænsning af omkostninger
� DKK/Euro kurs
� Rabatter fratrukket og indarbejdet
� Reklame og EU logo på dokumenter, websites, etc.
� Shared costs
� Overhead/adm. eller indirekte omk.
� Indtægter registreret
� Faktisk afholdte omkostninger
� Interesseforbundne parter (Kost pris)
� Tilskud til alm. drift (alene projektet)
� Ekstravagante udgifter
� Moms
� Udgifter medtaget flere gange
� Budgetkategori ukorrekt
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National lovgivning afviger fra EU lov?

Generelt opfordres til at læse følgende:

� BEK nr 207 af 05/03/2010
� 15 Faktablade på NSRP hjemmeside
� Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter
� -------------------------------------------------------------
� Timeregistrering (BEK 207/2010 § 13)

• Faktisk lønsats x timer, registering pr medarb., kontinuerlig og 
skriftlig registr., underskrevet af medarb.+overord.

• Fuldtid på ét projekt behøves ikke tidsregistr.

� Offentlig udbud
• Tilbudsloven (Lov 338 af 18. maj 2005)

� Finansbekendtgørelsen (BEK 207/2010) kapitel 4.
• Refunderbar moms

• Renter på gæld
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Tak for jeres opmærksomhed!


