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Programmen för vidareutbildning på landsbygden "förvaltas dåligt 
och kostar för mycket", säger EU:s revisorer 

De EU-finansierade programmen för vidareutbildning och rådgivning i landsbygdsområden kostar för 
mycket, överlappar ofta befintliga program och gynnar etablerade utbildningsleverantörer, enligt en 
ny rapport från Europeiska revisionsrätten. I rapporten pekar revisorerna på bristfälliga 
förvaltningsrutiner i medlemsstaterna och otillräcklig övervakning från Europeiska kommissionen.  

Lantbruk och skogsbruk spelar fortfarande en avgörande roll för ekonomin på landsbygden, men EU:s politik för 
landsbygdsutveckling handlar också om att stimulera landsbygdsområden genom vidareutbildning, 
yrkesutbildning och kunskapsöverföring. EU stöder utbildnings- och rådgivningsprojekt på landsbygden genom 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Under perioden 2007–2013 anslogs 1,3 miljarder euro till 
den verksamheten. Tillsammans med medlemsstaternas medfinansiering uppgick det totala offentliga stödet till 
2,2 miljarder euro. För 2014–2020 kan beloppet komma att överstiga 4 miljarder.    

Revisorerna bedömde om kommissionen och medlemsstaterna hade lämpliga förvaltnings- och kontrollsystem. 
De besökte fem medlemsstater – Spanien (Galicien), Österrike, Polen, Sverige och Storbritannien (England) – 
som tillsammans stod för över 65 % av utgifterna.  

Revisorerna konstaterade att utbildningsinsatserna inte förvaltades på ett tillfredsställande sätt. 
Medlemsstaterna förlitade sig i alltför stor utsträckning på leverantörernas förslag, och all typ av utbildning 
ansågs vara "bra" och ge rätt till offentlig finansiering. En otillräcklig analys av förslagen medförde en risk för att 
man finansierade irrelevanta insatser och för att insatserna överlappade befintliga utbildningar. En del av den 
utbildning som finansierades var tio gånger dyrare än motsvarande kurser som redan fanns.  

"Utbildningen ska motsvara konstaterade behov och tillhandahållas till en rimlig kostnad av kvalificerade och 
erfarna utbildare", sade Jan Kinšt, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. "Men alltför 
ofta är det inte så det går till". 

Revisorerna konstaterade också att urvalet skedde utan rättvis och öppen konkurrens vilket ledde till att det var 
kända och väletablerade leverantörer som oftast valdes ut och som mottog största delen av stödet. I Österrike 
hade vissa leverantörer privilegierad tillgång till den aktuella informationen när de utarbetade sina 
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utbildningsförslag. I Polen gynnade systemet för bidragstilldelning systematiskt kända leverantörer. I Sverige och 
Spanien tillhandahölls en stor del av utbildningen direkt av myndigheterna utan att man motiverade varför 
utbildare i den privata sektorn uteslöts.  

Projektansökningarna var ofta inte tillräckligt detaljerade för att möjliggöra en meningsfull bedömning av 
kostnaderna i förhållande till de planerade insatserna. Trots det angav myndigheterna i sina checklistor att 
kostnadernas rimlighet hade kontrollerats.  

Några exempel på när medlemsstaterna betalade för mycket: betalningarna minskades inte när det faktiska 
antalet deltagare var lägre än planerat, betalningar gjordes på grundval av otillförlitliga närvarolistor och 
kostnaderna i ersättningsanspråken var mycket högre än de belopp som faktiskt betalades till 
underleverantörerna.  Tillgänglig information, i form av till exempel direkt feedback från kursdeltagarna, 
användes sällan för att bedöma kvaliteten på de tjänster som hade tillhandahållits, utan man samlade endast in 
ganska enkla indikatorer, såsom antalet utbildade personer eller antalet finansierade utbildningsdagar.   

I rapporten rekommenderas medlemsstaterna att  

• välja utbildningsinsatser som motsvarar behov som identifierats genom en återkommande analys och 
undvika risken för att förfarandet blir leverantörsdrivet, 

• förbättra sin bedömning av utbildningsleverantörernas kvalifikationer och erfarenheter,  
• utvärdera behovet av att stödja insatser som redan finns på marknaden till ett rimligt pris.  

Utbildnings- och rådgivningsleverantörerna bör inte bara tillhandahålla information om hur nöjda deltagarna 
varit utan även kontrollera om de lärt sig vad de skulle.  

 

Särskild rapport nr 12/2015 EU:s prioritering att främja en kunskapsbaserad landsbygdsekonomi har 
påverkats av en bristfällig förvaltning av kunskapsöverförings- och rådgivningsåtgärder finns för närvarande 
tillgänglig på engelska, franska, tyska och spanska (och inom kort på övriga språk). 

 


