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Høringssvar: Udkast til ændring af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens re-
gelsæt ’Vilkår for bevillinger’

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til ændring af Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsens regelsæt ’Vilkår for bevillinger’. Vi har nedenstående bemærkninger til de angivne æn-
dringer i udkastets afsnit ’1.4. Væsentlige ændringer i forbindelse med revidering’.

Væsentlig ændring Danske Professionshøjskolers bemærkninger

At bevillingshaver fremadrettet skal dokumentere at 
være udpeget af samtlige projektdeltagere ved ind-
givelse af ansøgning eller senest før modtagelse af 
tilsagn, jf. afsnit 2.7. 

Der kan være usikkerhed om, hvad der betragtes 
som gyldig dokumentation herfor. Det bør som 
minimum præciseres i forbindelse med udbud af 
projekter.

Under bevillingstyper er tilføjet ”Sektorbevilling”, jf. 
afsnit 2.12.3 

Det er en god idé, at sektorbevillinger fremadrettet 
betragtes på lige fod med øvrige bevillinger. 

Reglerne for omfordelinger mellem de enkelte bud-
getposter ændres. Hvor bevillingshaver tidligere 
skulle have en forhåndsgodkendelse ved omforde-
ling af budgetposter på mere end 25 pct. på en 
rammebevilling / 10 pct. på en projektbevilling, kan 
bevillingshaver inden for det samlede projektbudget 
foretage ændringer mellem budgetposter på op til 
10 pct. af det samlede bevilgede tilskud eller op til 
25.000 kr., dog maksimalt for i alt 200.000 kr. i lø-
bet af projektperioden, jf. afsnit 3.7. 

Det er positivt, at ændringen er med til at lette ad-
ministrationen, så der ikke skal hentes en godken-
delse på mindre budgetafvigelser.

Udbetaling til danske institutioner/administratorer er 
ændret fra indsendelse af elektronisk faktura til ud-
betaling til administrators NemKonto, jf. afsnit 4.1 
og afsnit 4.1.1. 

Det er positivt, da det forventes at lette administra-
tionen. Dog er det afgørende, at udbetalingen er ty-
delig identificerbar, så det sikres, at udbetalingen 
rammer det rigtige projekt.

Der tilbageholdes altid 15 pct. (dog minimum 
15.000 kr.) af det beløb, der skal udbetales for be-
villingens sidste finansår, indtil slutregnskab og slut-
rapport er godkendt, og anden krævet dokumenta-
tion er modtaget. Formuleringen ændres til: ”Der vil 
altid blive tilbageholdt 15 pct. af det samlede pro-
jekttilskud, indtil projektet er afsluttet og den samle-
de slutrapportering er godkendt. For tilskud til små 
private virksomheder og privatpersoner tilbagehol-

Ved store projekter kan der for nogle institutioner 
opstå en likviditetsudfordring, hvor et større beløb 
vil skulle trækkes i institutionens egen likviditet.
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des dog kun 10 pct. eller op til 50.000 kr. af det 
samlede tilskud, indtil projektet er afsluttet og den 
samlede slutrapportering er godkendt, jf. afsnit 
4.2.3. 

For tilskudsbeløb på 500.000 kr. og derover skal 
der fremadrettet foruden en faglig slutrapport aflæg-
ges årlige, faglige rapporter eller en årlig status for 
projektforløbet. Hvis tilskudsbeløbet er mindre end 
100.000 kr., kan bevillingsgiver fremadrettet beslut-
te, at der i stedet for faglig rapportering afgives en 
tro- og loveerklæring ved projektafslutning, hvor der 
erklæres, at projektet er gennemført med afholdel-
se af de godkendte aktiviteter, jf. afsnit 5.1.1. 

Det er uklart hvad den årlige afrapportering skal in-
deholde. Der opfordres til at denne holdes på et så 
ubureaukratisk niveau som muligt, da det i modsat 
fald kan være uforholdsmæssigt fordyrende i for-
hold til den samlede projektsum. 

I forhold til indtægter fremgår det nu, at bevillingsgi-
ver modsat tidligere kan stille krav om delvis tilba-
gebetaling, jf. afsnit 8. 

Disse krav bør være kendte ved udbud af et pro-
jekt, herunder en præcisering af i hvilke tilfælde kra-
vet vil blive stillet, hvorledes tilbagebetaling opgø-
res, samt hvor længe tilbagebetalingskravet opret-
holdes. 

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler


	Høringssvar: Udkast til ændring af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens regelsæt ’Vilkår for bevillinger’

