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Uddannelsesprogrammerne i landdistrikterne "forvaltes dårligt og 
koster for meget," siger EU's revisorer 

EU-finansierede programmer for erhvervsuddannelse og rådgivning i landdistrikter koster for meget i 
drift, kopierer ofte eksisterende programmer og er til fordel for etablerede 
uddannelsesleverandører, hedder det i en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret. 
Revisorernes beretning identificerer dårlige forvaltningsprocedurer i medlemsstaterne og 
utilstrækkeligt tilsyn fra Europa-Kommissionens side.  

Landbrug og skovbrug er stadig centrale for økonomien i landdistrikterne, men EU's politik for udvikling af 
landdistrikter har også fokus på at revitalisere landdistrikter gennem erhvervsuddannelse og videnoverførsel. EU 
støtter uddannelses- og rådgivningsprojekter i landdistrikterne gennem Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne. I perioden 2007-2013 var der afsat 1,3 milliarder euro til sådanne aktiviteter. 
Medlemsstaternes medfinansiering bragte den samlede offentlige støtte op på 2,2 milliarder euro. I 
perioden 2014-2020 vil beløbet måske være over 4 milliarder euro.  

EU's revisorer vurderede, om Kommissionen og medlemsstaterne havde indført passende forvaltnings- og 
kontrolsystemer. De besøgte fem medlemsstater: Spanien (Galicia), Østrig, Polen, Sverige og Det Forenede 
Kongerige (England), som tegner sig for over 65 % af de relevante udgifter.  

Samlet set konstaterede revisorerne, at forvaltningen af uddannelsen var utilstrækkelig. Medlemsstaterne satte i 
for høj grad deres lid til lærernes forslag og betragtede enhver form for uddannelse som "god" og berettiget til 
offentlig finansiering. Utilstrækkelig analyse af forslagene medførte en risiko for, at der blev finansieret 
irrelevante aktiviteter og duplikeret uddannelsesaktiviteter, der allerede fandtes. Noget af den uddannelse, der 
blev støttet, var 10 gange dyrere end tilsvarende kurser, der allerede fandtes.  

"Uddannelse bør imødekomme påviste behov og bør leveres til en rimelig pris af kvalificerede og erfarne lærere," 
siger Jan Kinšt, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Men alt for ofte er det bare 
ikke tilfældet." 

Revisorerne noterede også, at mangel på en retfærdig og gennemsigtig udvælgelse betød, at mangeårige og 
veletablerede leverandører blev udvalgt igen og igen og modtog hovedparten af finansieringen. I Østrig havde 
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bestemte leverandører privilegeret adgang til relevante oplysninger, når de udarbejdede forslag til uddannelse. I 
Polen favoriserede støttetildelingsordningen systematisk veletablerede leverandører. I Sverige og Spanien blev 
meget af uddannelsen leveret af forvaltningen, uden at det blev begrundet, at lærere fra den private sektor blev 
udelukket.  

Projektansøgningerne var ofte ikke tilstrækkeligt detaljerede til, at der kunne foretages en hensigtsmæssig 
vurdering af omkostningerne i forhold til de planlagte aktiviteter. Imidlertid angav de nationale myndigheder på 
deres tjeklister, at omkostningerne var blevet kontrolleret.  

Som eksempler på, at medlemsstater betalte for meget, kan nævnes: Betalinger blev ikke nedsat, når det reelle 
deltagerantal var lavere end planlagt, betalinger blev afholdt på grundlag af upålidelige deltagerlister, og der 
blev anmeldt omkostninger, der var meget højere end de beløb, som reelt blev betalt til underleverandørerne. 
Tilgængelige oplysninger, såsom direkte feedback fra kursusdeltagerne, blev sjældent anvendt til at vurdere 
kvaliteten af de leverede tjenesteydelser, og der blev kun indsamlet temmelig forenklede indikatorer, såsom 
antal kursusdeltagere eller antal finansierede uddannelsesdage.  

I beretningen anbefales det, at medlemsstaterne bør: 

• udvælge uddannelsesktiviteter, der modsvarer behov for færdigheder, der er identificeret gennem en 
tilbagevendende analyse, og de bør undgå risikoen for, at udvælgelsesprocessen bliver styret af 
leverandørerne  

• forbedre deres vurdering af uddannelsesleverandørernes kvalifikationer og erfaring  
• vurdere behovet for at støtte aktiviteter, som allerede findes på markedet til en rimelig pris.  

Leverandørerne af uddannelse og rådgivning bør ikke kun oplyse om deltagernes tilfredshed, men også teste, 
om deltagerne har lært, hvad de skulle.  

 

Særberetning nr. 12/2015: EU's prioritet om at fremme en videnbaseret økonomi i landdistrikterne er blevet 
påvirket af dårlig forvaltning af videnoverførsels- og rådgivningsforanstaltninger foreligger på nuværende 
tidspunkt på engelsk, fransk, tysk og spansk (de øvrige sprogudgaver vil snart foreligge). 

 


