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Förord
Landskapsregeringen tillställer Er nedan en beskrivning över förvaltnings- och
kontrollsystemet för det operativa programmet för Europeiska regionala
utvecklingsfonden på Åland 2007-2013. CCI-nr :2007 FI 16 2 PO 005 (ERUF) och för
det operativa programmet för Europeiska socialfonden på Åland 2007 - 2013. CCI-nr:
FI 05 2 PO 002 (ESF) som erfordras enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr
1828/2006.
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BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM
Förlaga för beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem enligt artikel 21 i
kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006
1. ALLMÄNT

1.1. Uppgifterna lämnas in av
Medlemsstatens namn: Åland, Finland
Programmens namn: Operativt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden på
Åland 2007-2013. CCI-nr : FI 162 PO 005 (ERUF) och Operativt program för
Europeiska socialfonden på Åland 2007 - 2013. CCI-nr: FI 052 PO 002 (ESF)
Huvudsaklig kontaktperson, inklusive e-postadress och fax: (organ med ansvar för
samordning av beskrivningarna)
Europarättschef, Michaela Slotte, EU-enheten.
E-post: michaela.slotte@regeringen.ax, Tel. 018-25103, Fax: 018-19155
1.2. Uppgifterna beskriver situationen den (15/08/2013)
1.3. Systemets struktur (allmän information och ett diagram som visar det organisatoriska
förhållandet mellan de organ som ingår i förvaltnings- och kontrollsystemet)
Organisationsschema för Ålands landskapsregering 1
1.3.1. Förvaltningsmyndighet (namn, adress och kontaktperson inom myndigheten)
ERUF:
Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, allmänna byrån, PB 1060 AX-22111
Mariehamn
Kontaktperson: programansvarig Susanne Strand, Tel: 018-25278, Fax: 018-19155,
susanne.strand@regeringen.ax, www.regeringen.ax
ESF:
Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen, yrkesutbildningsbyrån, PB
1060, AX-22111 Mariehamn
Kontaktperson: programansvarig Tomas Fellman, Tel: 018-25238, Fax: 018-19155,
tomas.fellman@regeringen.ax, www.regeringen.ax
1.3.2. Förmedlande organ (namn, adress och kontaktpersoner inom de förmedlande organen)
Förekommer inte på Åland
1.3.3. Attesterande myndighet (namn, adress och kontaktperson inom myndigheten)
Ålands landskapsregering, Finansavdelningen, allmänna byrån, PB 1060 AX-22111
Mariehamn
Kontaktperson: finanscontroller Bodil Karlsson, Tel: 018-25220, Fax: 018-19155,
bodil.karlsson@regeringen.ax, www.regeringen.ax

1

Organisationsschema för Ålands landskapsregering , se bilaga 1.

1.3.4. Revisionsmyndighet och revisionsorgan (namn, adress och kontaktpersoner inom
dessa)
Landskapsrevisionen, PB 69, AX-22101 Mariehamn
Kontaktperson: landskapsrevisor Dan Bergman, Tel: 018-25257, Fax: 018-13302,
dan.bergman@revisionen.ax
1.4. Vägledning för förvaltningsmyndigheter, attesterande myndigheter och
förmedlande organ om sund ekonomisk förvaltning av strukturfonderna (datum och
referens)
Administrationen av stödprogrammen sker enligt de förvaltningsrättsliga principer som
allmänt tillämpas inom landskapsförvaltningen, i vilka ingår bland annat bestämmelser om
kontroll, revision och återkrav av felaktigt utbetalda medel. Vid administrationen av
stödprogrammen eftersträvas på alla nivåer en tillfredsställande verifieringskälla från beslut
till bokföring och verifikationer. Vidare eftersträvas en sund och ändamålsenlig ekonomisk
förvaltning för att säkerställa ett effektivt och korrekt genomförande av den verksamhet som
samfinansieras av fonderna.
Om sund ekonomisk förvaltning stadgas i:
-

-

Landskapslag (ÅFS 1971:42) om Ålands landskapsregering
Landskapslag (ÅFS 2012:69) om landskapets finansförvaltning
Budgetförordning (ÅFS 1979:70) för landskapet Åland
Landskapslag (ÅFS 1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets
medel samt om landskapsgaranti
Tjänstemannalag (ÅFS 1987:61) för landskapet Åland, ändrad genom (2/2005),
(68/2005), (17/2006), (52/2006), (96/2006), (56/2007) och (45/2013)
Förvaltningslag (ÅFS 2008:9) för landskapet Åland
Av landskapsregeringen årligen fastställda direktiv för förverkligandet av
landskapets budget
Ålands lagtings beslut om godkännande av lagen om vissa bestämmelser i
konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
(FFS 883/2002)
Landskapslag (ÅFS 1994:43) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen
om offentlig upphandling, ändrad genom (50/2007)
Landskapsförordning (ÅFS 1998:101) om offentlig upphandling
Landskapsregeringens beslut (ÅFS 2006:41) gällande vissa upphandlingar

EU-enheten samordnar och koordinerar EU-ärenden och organiserar flödet av EU-dokument.
EU-enheten
fungerar
även
som
stöd
vid
tolkning
av
gemenskapsrätt.
Förvaltningsmyndigheten, attesterande myndigheten och revisionsmyndigheten bevakar sina
respektive områden och de regler som gäller liksom rådets förordningar, kommissionens
relevanta förordningar, riktlinjer, beslut och rekommendationer.

2.a FÖRVALTNINGSMYNDIGHET / Europeiska regionala utvecklingsfonden

2.a.1. Förvaltningsmyndighet och dess huvuduppgifter
2.a.1.1. Datum och hur förvaltningsmyndigheten formellt fått tillstånd att utföra sina
uppgifter
Landskapsregeringens beslut av den 21 november 2007 (Dnr N10/06/1/33) att godkänna
förslag till operativt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden på Åland 20072013.
2.a.1.2. Uppgifter som förvaltningsmyndigheten skall fullgöra
Enligt programförslaget och det godkända programmet (kommissionens beslut av den 09
oktober 2007 K(2007)5052) ansvarar näringsavdelningens allmänna byrå vid Ålands
landskapsregering för programmets genomförande, förvaltning och uppföljning, vilket i
huvudsak omfattar de uppgifter som ankommer på förvaltningsmyndighet i enlighet med
artikel 59 punkt 1a i rådets förordning (EG) nr 1083/2006.
Näringsavdelningen ansvarar i enlighet med förordningens artikel 60 för att programmet
förvaltas och genomförs i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning genom att
- urvalet av insatser sker enligt kriterierna för programmet under hela programperioden
och att de är förenliga med gemenskaps- och nationella regler. Näringsavdelningen har
efter övervakningskommittens godkännande den 18 mars 2008 fastställt urvalskriterier
som garanterar att de medfinansierade insatserna är förenliga med det operativa
programmets målsättningar och innehåll.
- de medfinansierade insatserna uppfyller tillämpliga gemenskaps- och nationella regler
under hela genomförandeperioden. Landskapsregeringen har den 25 januari 2008
fastställt närmare bestämmelser om vilka utgifter som berättigar till stöd från
Europeiska regionala utvecklingsfonden utöver de regler som är bestämda i
gemenskapens förordningar.
- tillsammans med finansavdelningen se till att det finns ett projektregister för att spara
och registrera utförliga räkenskaper för varje insats i det operativa programmet och att
erforderliga
genomförandeuppgifter
för
den
ekonomiska
förvaltningen,
övervakningen, kontroll, revision och utvärdering samlas in. Näringsavdelningen
ansvarar för att sådana uppgifter samlas in genom standardiserade
ansökningsförfaranden med blanketter och anvisningar, uppföljningsrutiner och
information till stödmottagare etc.
- se till att stödmottagare och andra organ som deltar i genomförandet av insatserna
använder antingen ett separat redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för
alla transaktioner som har samband med insatsen utan att de nationella
bokföringsbestämmelserna åsidosätts.
- se till att resultaten från de utvärderingar av det operativa programmet som skall göras
före,
under
och
efter
programperioden
skickas
till
programmets
övervakningskommitté och kommissionen.

-

-

-

-

-

införa rutiner i syfte att säkerställa att samtliga de dokument rörande utgifter och
revision som krävs för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja sparas i
enlighet med kraven i artikel 90. Näringsavdelningen avser att i information om
ansökningsförfaranden samt i det enskilda finansieringsbeslutet till stödmottagaren
upplysa om skyldighet att hålla handlingarna tillgängliga fram till att stödformen
avslutas. Se närmare under punkten 2.a.5.2.
se till att den attesterande myndigheten inför attesteringen får all nödvändig
information om de förfaranden som tillämpats och de kontroller som utförts när det
gäller utgifterna. Näringsavdelningen avser upprätta och tillgängliggöra alla relevanta
handlingar, checklistor och rutindokument för den attesterande myndigheten.
vägleda arbetet i övervakningskommittén och förse den med de handlingar som krävs
för att övervaka kvaliteten på det operativa programmets genomförande mot bakgrund
av programmets särskilda mål. Näringsavdelningen innehar för detta arbete en
sekretariatsfunktion som bereder och tar fram erforderligt material och
beslutsunderlag för övervakningskommitténs arbete.
utarbeta och, efter godkännande av övervakningskommittén, skicka års- och
slutrapporterna om genomförandet till kommissionen.
säkerställa att kraven på information och offentlighet i förordningens artikel 69
uppfylls genom att utarbeta en kommunikationsplan innehållande informations- och
offentlighetsåtgärder för att synliggöra gemenskapens deltagande i finansieringen av
programmet som syftar till förbättrad ekonomisk konkurrenskraft, skapa
arbetstillfällen och stärka den inre sammanhållningen.
verifiera att medfinansierade varor och tjänster leveretats och att kraven om
stödberättigande är uppfyllda.

2.a.1.3. Uppgifter som formellt delegerats av förvaltningsmyndigheten (uppgifter,
förmedlande organ, typ av delegering)
Uppgifter har inte delegerats av förvaltningsmyndigheten.

2.a.2. Förvaltningsmyndighetens organisation
2.a.2.1. Organisationsplan och enheternas funktioner (samt en preliminär uppskattning av
antalet tilldelade tjänster)
Den förvaltande myndighetens uppgifter sköts huvudsakligen av näringsavdelningens
allmänna byrå. 2 Under år 2013 uppskattas antalet tilldelade tjänster mätt i heltidsarbete till ca.
två, varav 20 % på programansvarig, koordinator 30 %, finansieringshandläggare 80 %
fördelat på två tjänster, utredare 30-40 %, avdelningssekreterare och ök ordförande 30 %.
Därutöver sköter redovisningsbyrån vid finansavdelningen vissa uppgifter som hör till
förvaltande myndighet såsom bokföring och betalningsförmedling.

2.a.2.2. Skriftliga förfaranden som skall användas av personal vid förvaltningsmyndigheten
(datum och referens)
Landskapslag (ÅFS 1975:58) om ärendenas handläggning i landskapsregeringen,
ändrad genom (12/2008)
Ålands landskapsregerings databas för ärendehantering
Arkivlag (ÅFS 2004:13) för landskapet Åland
Landskapslag (ÅFS 1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, ändrad genom
(30/2006), (51/2007), (90/2007) och (44/2008)
Landskapslag (ÅFS 1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel
samt om landskapsgaranti
Näringsstödslag (ÅFS 2008:110) för landskapet Åland
Landskapslag (ÅFS 1998:70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning,
ändrad genom (91/2006), (13/2008)
Landskapsförordning (ÅFS 2007:97) om landskapsregeringens allmänna förvaltning
Förvaltningslag (ÅFS 2008:9) för landskapet Åland
Landskapslag (ÅFS 1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar
om personregistret, ändrad genom (29/2006)
Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd till
näringslivet avseende näringsavdelningens allmänna byrås moment i landskapets
budget av den 15.11.2012
Landskapsregeringens beslut om stödberättigande utgifter som medfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) av den 24.1.2013
Urvalskriterier fastställda av Ålands landskapsregering den 18 mars 2008
Rutindokument såsom mallar, checklistor, ansökningshandlingar etc.

2

Organisationsschema för näringsavdelningen och finansavdelningen, se bilaga 2.

2.a.2.3. Beskrivning av förfarandena för att välja ut och godkänna insatser och för att
säkerställa att de under hela genomförandeperioden uppfyller kraven i tillämpliga
gemenskapsregler och nationella regler (artikel 60 a i förordning (EG) nr 1083/2006)
När en finansieringsansökan inkommer till Ålands landskapsregering hanteras den i enlighet
med följande rutinbeskrivning. Beskrivningen är styrande för beredning av en ansökan om
medfinansiering från Europiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för det godkända
operativa programmet.
De organ eller enheter som utför de olika delmomenten finns tidigare beskrivna i
organisationsschemat under punkt 1.3 Systemets struktur.
I. Central registrering av inkommet ärende (landskapsregeringens kansliavdelning)

II.a. Besök på plats vid behov

III. Beslut
(landskapsregeringens näringsavdelning)

v

III.a. Central registrering
behandlat ärende

IV. Expedition och uppdatering av projektregistret (landskapsregeringens näringsavdelning)

V. Förvaring av ansökningshandlingarna
(landskapsregeringens näringsavdelning)
I. Central registrering av inkommet ärende
Då ansökan inkommer tilldelar registratorn vid landskapsregeringens kansliavdelning ärendet
ett diarienummer, datumstämplar och registrerar det i Ålands landskapsregerings databas för
ärendehantering. Därefter skickas ärendet till näringsavdelningen.
II. Beredning av finansieringsansökan
Ansökan bereds av en finansieringshandläggare på näringsavdelningen. Som hjälp vid
beredning av ansökningar finns rutindokument i form av en beslutspromemoria 3 som
upprättas vid varje enskild stödansökan.
Följande beaktas i beslutspromemorian och beredningen:
att projektet är förenligt med det operativa programmet
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-

-

att projektet uppfyller urvalskriterierna som godkänts av programmets
övervakningskommitté
att projektet är förenligt med gällande gemenskaps- och nationell lagstiftning
(inklusive regler för statligt stöd)
att samtliga nödvändiga uppgifter angivits i ansökan eller på annat sätt bifogats. I
avsaknad av uppgifter skall komplettering skriftligen begäras in och registreras
enligt punkt 1 ovan
projektets ändamål, syfte, målsättning, förväntat resultat, tidsplan,
kostnadsbudget etc
finansieringshandläggarens bedömning, motivering och finansieringsförslag

II.a. Besök på plats vid behov
Vid behov görs ett företags- eller projektbesök, eventuellt med vidtalad sakkunnig, för att
skapa en bättre bild av projektet. Projektägaren får då en god möjlighet att i förtroende
diskutera både det tekniska och det ekonomiska upplägget. Ett besök på plats noteras i
beslutspromemorian.
III. Beslut
På basen av uppgjord beslutspromemoria upprättar den föredragande tjänstemannen en
föredragningslista, varefter ärendet föredras i enlighet med landskapslag om ärendenas
handläggning på den nivå som följer av gällande delegeringsbeslut.
III.a. Central registrering av behandlat ärende
Efter att protokollet ifrån föredragningen är undertecknat skickas det till registratorn. Beslutet
registreras i landskapsregeringens centrala databas för ärenderegister samt i förvaltningens
projektregister.
IV. Expedition och uppdatering av projektregistret
Föredragande tjänsteman upprättar en expeditionshandling utgående från ett beslutsprotokoll.
I expeditionen bifogas besvärsanvisning. För redovisning av projektets kostnader samt
uppföljning av projektets resultat och effekt finns fastställda blanketter som också biläggs
expeditionen och som stödmottagaren använder enligt en fastställd uppföljningsplan. Efter
upprättandet av expedition uppdateras landskapsregeringens centrala databas för
ärenderegister och projektregistret.
I projektregistret införs detaljerade uppgifter som på begäran skall lämnas till kommissionen
för kontroll av handlingar och kontroller på plats (kommissionens förordning (EG) nr
1828/2006 artikel 14 bilaga III Del A). En kopia på expeditionen tillställs den attesterande
myndigheten.
V. Förvaring av ansökningshandlingarna
När projektet är slutredovisat och avslutat arkiveras samtliga till projektet hörande handlingar
i Ålands landskapsregerings arkiv. Utbildnings- och kulturavdelningen ansvarar för
landskapsregeringens arkiv. Handlingar som hänför sig till pågående projekt förvaras under
projekttiden hos näringsavdelningen.
2.a.2.4. Kontroll av insatserna (artikel 60 b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006)
Kontrollförfarandet innefattar en administrativ kontroll av ansökningar om utbetalningar av
stöd, vilken utförs som skrivbordsgranskning (omfattar samtliga ansökningar 100 %), och en
kontroll på plats av projektet efter urval.

Vid kontroll på plats meddelas projektägaren i god tid om tidpunkt för besöket.
Kontrollförfarandet på plats sker i regel innan den första utbetalningen av stöd verkställs och
skall vara ett komplement till genomförd skrivbordsgranskning och administrativ kontroll på
sekretariatet. Checklistan ”Handläggningsrapport för granskning av rekvisition” 4 bör
användas jämsides och som stöd vid kontrollbesöket.
Målsättningen är att minst 10 % av projektstocken (antal projekt) under programperioden,
oavsett storlek på beviljad offentlig finansiering blir föremål för granskning.
Kontroll på plats av enskilda insatser görs av en finansieringshandläggare vid
näringsavdelningens allmänna byrå på urvalsbasis enligt nedan beskriven urvalsmetod.
Urvalsmetoden består av tre delar:
1. Stora projekt som beviljats offentlig finansiering överstigande 100.000 €
2. Riskbedömning av nya projekt
3. Slumpmässigt urval
Alla stora projekt vilka beviljats offentlig finansiering överstigande 100.000 € samt projekt
vilka utifrån en riskbedömning kan innehålla element av risk kontrolleras på plats. En
bedömning av risk kan vara stödmottagare som sedan tidigare saknar erfarenhet att
administrera ett EU-projekt, ett pilotprojekt eller erfarenheter från tidigare projekt som
påkallar ett behov av kontroll på plats. Utöver detta görs ett slumpmässigt urval av nya
finansieringsbeslut där utbetalningar ännu inte verkställts.
Förvaltningsmyndigheten uppgör årligen inom januari en handlingsplan innehållande
information om urvalsmetod och projekt som skall kontrolleras.
Granskningen på plats av det enskilda projektet dokumenteras genom en fastställd checklista
”Granskningspromemoria för kontroll på plats” 5 där det framgår vilket arbete som utförts, när
kontrollen gjorts, slutsatser som dragits på basen av kontrollförfarandet samt slutligen
åtgärder vid eventuella oegentligheter. Promemorian dateras och undertecknas av ansvarig
tjänsteman som utfört kontrollen vid förvaltningsmyndigheten och läggs till ärendeakten. En
kopia på densamma tillställs den attesterande myndigheten och Landskapsrevisionen.
Uppgifter om genomförd kontroll bl.a. datum för kontroll enligt bilaga III del B artikel 14 i
kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 registreras i projektregistret.
Om det uppdagas att en utbetalning skett på felaktiga grunder skall stödet återkrävas i enlighet
med gällande rutiner.
Om misstanke om oegentligheter uppkommer i samband med ett kontrollförfarande så ska
oriktigheten anmälas på sätt som närmare beskrivs under kapitel 2.6 Oegentligheter och krav
på återbetalning.
För att undvika dubbelkontroll av insatser kan förvaltningsmyndigheten välja att inte granska
ett projekt som uppfyller villkoren enligt ovan beskriven modell om projektet
- tidigare granskats av förvaltningsmyndigheten utan anmärkningar och/eller
- tidigare granskats av revisionsorgan i enlighet med artikel 62 i rådets förordning (EG) nr
1083/2006) och/eller
4
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- granskats av revisorer vid Europeiska kommissionen
För att uppfylla kraven på klar fördelning och klart åtskiljande av uppgifterna i egenskap av
förvaltningsmyndighet och eventuell stödmottagare säkerställs detta genom en uppdelning av
funktioner hos enskilda tjänstemän på näringsavdelningen så att en och samma tjänsteman
inte fullgör funktioner som hör till både förvaltande myndighet och
stödmottagare/projektägare.
2.a.2.5. Behandling av ansökningar om ersättning
Beskrivning av förfarandena för att ta emot, kontrollera och validera ansökningar om
ersättning, och för att godkänna, utföra och bokföra betalningar till stödmottagare finns
återgivet i följande schema över utbetalningsprocessen. De organ eller enheter som utför de
olika delmomenten finns tidigare beskrivna i organisationsschemat under punkt 1.3 Systemets
struktur.
1.I. Central registrering av inkommen kostnadsredovisning
2. (landskapsregeringens kansliavdelning)

II. Granskning och utanordning
(landskapsregeringens näringsavdelning)

III. Beslut
(landskapsregeringens näringsavdelning)

II.a. Besök och kontroll på
plats vid behov
III.a. Central registrering
av behandlat ärende

IV. Kontroll och utbetalning (landskapsregeringens finansavdelning, Redovisningsbyrå)

V. Arkivering av redovisningshandlingarna
(landskapsregeringens näringsavdelning)

I. Central registrering av inkommen kostnadsredovisning
Registratorn vid landskapsregeringens kansliavdelning tilldelar ärendet samma diarienummer
som ansökan tilldelats, datumstämplar och registrerar det i landskapsregeringens centrala
databas för ärenderegister.
II. Granskning och utanordning
En utredare vid näringsavdelningen bereder stödmottagarens redovisning samt ansökan om
utbetalning av stöd för ett beslut om utanordning. Europeiska regionala utvecklingsfondens
och landskapsregeringens medfinansieringsandel utanordnas samtidigt.
Utredaren granskar kostnadsredovisningen och begär vid behov nödvändiga kompletteringar.

Vid oklarheter begärs ytterligare tilläggsupplysningar och tilläggsutredningar. Utredaren
kontrollerar även upp att konkurrensutsättning skett och att utgifterna är verkliga och
projektrelaterade samt stödberättigade. I regel begärs kopior in av samtliga verifikat samt
bevis för att de är betalda.

I utanordningen anges summan av godkända stödberättigande kostnader för den aktuella
redovisningsperioden samt det sammanlagda stödbeloppet från regionalfonden och
landskapsregeringen för i frågavarande period.
I bilaga till utanordningen anges summa redovisade kostnader samt godkända
stödberättigande kostnader. Till den del kostnader inte godkänns som stödberättigande anges
beloppet samt motivering i bifogad bilaga. Efter granskning och kontroll upprättar utredaren
utanordningshandlingar.
Checklistan ”Handläggningsrapport för granskning av rekvisition” 6 används i det
systematiska utredningsarbetet.
Då utredaren granskat och godkänt stödmottagarens ansökan om utbetalning, registreras
utbetalningen in i det datoriserade projektregistret varefter uppgifterna överförs elektroniskt
till redovisningsbyrån vid finansavdelningen. Därefter lämnas en utbetalningshandling (=
utanordning) till budgetansvarig finansieringshandläggare för godkännande (= beslut om
utbetalning). I projektregistret införs ytterligare uppgifter som på begäran skall lämnas till
kommissionen för kontroll av handlingar och kontroll på plats (kommissionens förordning
(EG) nr 1828/2006 artikel 14 bilaga III Del B.)
II.a. Besök och kontroll
Vid varje ansökan om utbetalning av beviljat stöd görs en avstämning huruvida projektet har
varit eller kommer att bli föremål för kontrollförfarande (se punkt 2.2.4 Kontroll av
insatserna) enligt artikel 60 b i rådets förordning nr EG 1083/2006 och artikel 13b punkt 2 i
kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006. I sådana fall där ett projekt tidigare granskats
på plats gör ansvarig handläggare en bedömning om iakttagelserna från tidigare gjord
granskning påkallar ett återbesök. Oberoende av kontrollförfarande enligt artikel 60 b i rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 kan handläggande tjänsteman alltid besluta om ett besök på
plats om detta anses tillföra nödvändig tilläggsinformation för att besluta om utbetalning av
stöd. I projektregistret införs uppgifter om genomförda kontroller på plats.
III. Beslut
Budgetansvarig tjänsteman vid näringsavdelningen kontrollerar och godkänner
utanordningarna (separata utanordningar för nationell respektive EU-finansiering) i enlighet
med landskapslag om ärendenas handläggning på den nivå som följer av gällande
delegeringsbeslut. En gemensam utanordningsexpedition skickas till avdelningssekreteraren
för distribution till stödmottagaren. I expeditionen bifogas besvärsanvisning.
III.a. Central registrering av behandlat ärende
Utanordningen registreras i landskapsregeringens centrala databas för ärenderegister och
notering görs att kostnadsredovisningen är behandlad.
IV. Kontroll och utbetalning
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En utanordning upprättad på näringsavdelningen överförs efter inregistrering i projektregistret
elektroniskt åtföljd av ett skriftligt godkännande av betalning till redovisningsbyrån vid
finansavdelningen för bokföring och verkställande av utbetalning.
Redovisningsbyrån kontrollerar genom stickprov om betalbarhet finns innan utbetalning
verkställs. Detta görs i enlighet med en särskild checklista för utbetalning; Checklista
Utanordningskontroll. 7
Checklistan innehåller ett flertal kontrollåtgärder. Bland annat kontrolleras att utbetalningen
är införd i projektregistret, och att utanordningen är korrekt i förhållande till den av utredaren
och budgetansvarig finansieringshandläggare uppgjord checklista Handläggningsrapport för
granskning av rekvisition. 8 Till den attesterande myndigheten tillställs en kopia på den
godkända utanordningsexpeditionen innefattande bilaga till Handläggningsrapporten för
granskning av rekvisition och som betecknas Bilaga till utanordning.
V. Arkivering av redovisningshandlingarna
När projektet är slutredovisat och avslutat arkiveras samtliga till projektet hörande handlingar
i landskapsregeringens arkiv, som utbildnings- och kulturavdelningen ansvarar för.
Handlingar som hänför sig till pågående projekt förvaras under projekttiden hos
näringsavdelningen.
2.a.2.6. Beskrivning av hur förvaltningsmyndigheten kommer att lämna över information till
den attesterande myndigheten
Som framgår ovan under 2.2.3 tillställs den attesterande myndigheten en kopia på fastställt
beslut samt expedition. Efter upprättandet av expedition uppdaterar näringsavdelningen
landskapsregeringens centrala databas för ärenderegister och projektregistret, vilket även den
attesterande myndigheten har tillgång till. Näringsavdelningens samtliga beslut finns vidare
offentliggjorda på avdelningens hemsida.
Inför verkställande av utbetalning till stödmottagaren tillställs den attesterande myndigheten
information på det sätt som detaljerat beskrivs ovan under 2.2.5, dvs en kopia på den
godkända utanordningsexpeditionen. Den elektroniska utanordning som går till
redovisningsbyrån för verkställande kan via projektregistret läsas av den attesterande
myndigheten.
Kopior på samtliga granskningspromemorior 9 som näringsavdelningen genomför i enlighet
med artikel 60.b tillställs den attesterande myndigheten.
Vidare registrerar näringsavdelningen samtliga kontroller i projektregistret som kan läsas av
den attesterande myndigheten. Motsvarande förfarande tillämpas även i fråga om sådana
oegentligheter som rapporteras till OLAF i enlighet med de rutiner som närmare beskrivs
nedan under 2.6.
Inför en utgiftsdeklaration och intyg enligt bilaga X i kommissionens förordning (EG) nr
1828/2006 tillställer näringsavdelningen den attesterande myndigheten en sammanställning
per prioriterat område och fördelning per år, vilket skall utgöra en rapport (Cognos) från
projektregistret (det integrerade informationssystemet) tillsammans med en avstämning från
redovisningsbyrån (utbetalningsstället). Redovisningsbyrån gör en avstämning mellan
informationssystemet och ekonomisystemet till och med det datum som materialet omfattar
utbetalningar.
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2.a.2.7. Bestämmelser om stödberättigande utgifter som fastställts av medlemsstaten och som
gäller för det operativa programmet.
Landskapsregeringens beslut om stödberättigande utgifter som medfinansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden av den 24 januari 2013. 10
2.a.4. Offentlig upphandling, statligt stöd, lika möjligheter för kvinnor och män samt
miljöregler
2.a.4.1. Anvisningar och vägledningar rörande tillämpliga bestämmelser (datum och
referens)
Offentlig upphandling regleras idag av
Landskapslag (ÅFS 1994:43) om angående tillämpning i landskapet Åland av
lagen om offentlig upphandling, ändrad genom (50/2007)
Landskapsförordning (ÅFS 1998:101) om offentlig upphandling
Ålands landskapsregerings (ÅFS 2006:41) beslut gällande vissa upphandlingar
Gemenskapens befintliga regelverk avseende statligt stöd är beaktade i landskapsregeringens
principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet avseende
näringsavdelningens allmänna byrås moment i landskapets budget av den 15.11.2012.

Statligt stöd till företag är ytterligare reglerat i
Landskapslag (ÅFS 1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets
medel samt om landskapsgaranti
Näringsstödslag (ÅFS 2008:110) för landskapet Åland
Regler för miljö är reglerade i landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd (ÅFS 30/2001),
ändrad genom (74/2002), (85/2006), (116/2007) samt i beslut 14.4.2005 (S40/05/01/18)
dokument nr MLS:4.4.6.5.
Lika möjligheter för kvinnor och män är reglerat i landskapslag (ÅFS 1989:27) om
tillämpningen i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, ändrad
genom (79/2007).
För uppföljning och efterlevnad av regler i ovannämnd lagstiftning och beslut är kraven i
rubriken 2.a.4 beaktade i ansökningshandlingar och uppföljningsblanketter, urvalskriterier,
beslutspromemoria 11 handläggningsrapport för granskning av rekvisition 12 och
granskningspromemoria för kontroll på plats. 13
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2.a.4.2. Åtgärder som planeras för att de tillämpliga reglerna skall följas, t.ex. kontroller och
revisioner
Förvaltningsmyndigheten har vid upprättandet av ansökningshandlingarna beaktat de krav
som berörs ovan under 2.a.4.1 genom att begära uppgifter om bl.a. företagets storlek för att
kunna fastställa riktig stödnivå efter statsstödsreglerna, på vilket sätt hänsyn tagits till
jämställdhet/jämlikhet och beaktandet av miljö samt specificerad kostnadsbudget för att
bedöma kostnadseffektivitet och hänsyn till konkurrensregler.
Kraven under 2.a.4.1 har även iakttagits vid fastställandet av urvalskriterier för programmet.
Vid beredningen av projektansökan dokumenteras efterlevnaden av dessa i samband med
kontroll av att urvalskriterierna är uppfyllda.
De tvingande urvalskriterierna har beaktat bestämmelserna om kostnadseffektivitet i vilken
inbegrips efterlevnad av gemenskapens konkurrensregler, projektets inverkan på
jämställdhet/jämlikhet och miljö.
I samband med den administrativa skrivbordskontrollen av projektredovisningar (ansökan om
utbetalning)
kontrolleras
slutligen
efterlevnaden
av
kostnadseffektivitet
och
konkurrensreglerna.
I anslutning till den ekonomiska redovisningen följs
projektgenomförandet upp med hjälp av lägesrapporter/slutrapport som stödmottagaren skall
lämna in. Den administrativa skrivbordskontrollen
dokumenteras slutligen i en
handläggningsrapport för granskning av rekvisition.
Vid en kontroll på plats (artikel 60 (EG) nr 1083/2006) kan efterlevnaden av dessa
bestämmelser följas upp i de fall skrivbordsgranskningen inte kunnat ge tillräcklig
upplysning.
2.a.5. Verifieringskedja
2.a.5.1. Beskrivning av hur kraven i artikel 15 skall uppfyllas för programprioriteringar och
individuella prioriteringar
Genom förfarandena beskrivna ovan under punkterna 2.2.3 och 2.2.5 säkerställer
näringsavdelningen att all nödvändig information registreras i projektregistret som är
integrerat med Ålands landskapsregerings ekonomisystem (se punkt 6.1). Med hjälp av ett
anpassat rapporteringsprogram (Cognos) och tillhörande avstämningsrutiner mot bokföringen
är det möjligt att kontrollera att de samlade belopp som attesterats för kommissionen stämmer
överens med den attesterande myndighetens räkenskaper och verifikationer för insatser som
medfinansierats inom det operativa programmet. Samma system gör det möjligt att
kontrollera utbetalningen av offentligt stöd till den enskilda stödmottagaren.
Näringsavdelningen har genom mallar för beslutsexpedition och beslutspromemoria säkrat
möjligheten att kontrollera att de av övervakningskommittén fastställda urvalskriterierna för
programmet tillämpas.
Det enskilda finansieringsbeslutet och upprättad promemoria bör ytterligare innehålla
information för varje insats, specifikationer och en betalningsplan, uppgift om att ansökan om
stöd godkänts, och eventuella handlingar som gäller offentliga upphandlingsförfaranden.
I det enskilda finansieringsbeslutet uppställs dessutom krav på lägesrapportering och att
stödmottagaren bör förse revisions- och kontrollorgan all relevant dokumentation om en
insats.

För uppfyllande av en tillfredsställande verifieringskedja finns följande rutindokument
(mallar) upprättade på näringsavdelningen
blanketter och anvisningar för ansökan om EU-finansiering
beslutspromemoria 14
finansieringsbeslut
blanketter för ansökan om utbetalning av stöd/lägesrapportering/slutrapportering
i samband med ansökan om delutbetalning/slututbetalning av stöd
handläggningsrapport för granskning av rekvisition 15
granskningspromemoria för kontroll på plats 16
checklista utanordningskontroll 17
2.a.5.2. Anvisningar om att stödmottagarna skall behålla verifikat (datum och referens)
Verifikationer som gäller utgifter och revisioner skall sparas antingen i original eller i form av
bestyrkta kopior på allmänt godkända databärare i enlighet med artikel 90 i rådets förordning
(EG) nr 1083/2006.
Landskapsregeringen har i sina beslutsexpeditioner uppsatt villkor som säger att verifikationer
och övrigt bokföringsmaterial samt övriga handlingar som är väsentliga för uppföljningen av
programmets genomförande, däribland närvarolistor, ska förvaras hos stödmottagaren
åtminstone t.o.m. den 31 december 2022. I beslutet sägs vidare att landskapsregeringen
kommer närmare att meddela stödtagarna om tidpunkten för när dokumenten inte längre
kommer att behöva sparas.
2.a.6. Oegentligheter och krav på återbetalning
2.a.6.1. Anvisningar för rapportering och korrigering av oegentligheter samt registrering av
skulder och krav på återbetalning (datum och referens)
Enligt artikel 28 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 skall medlemsstaterna
anmäla till kommissionen varje oriktighet som har varit föremål för administrativa eller
rättsliga undersökningar. Anmälningsplikten träder i kraft långt innan alla uppgifter om
oegentligheten är tillgängliga. Medlemsstaternas anmälningsplikt träder i kraft redan vid
upptäckten av oegentligheten. Utöver rapporterna enligt artikel 28 i kommissionens
förordning (EG) nr 1828/2006 skall medlemsstaterna också skicka "följdrapporter" till
kommissionen och underrätta om de förfaranden som inletts till följd av samtliga
oegentligheter som man har anmält tidigare och om viktiga förändringar som de resulterat i.
Medlemsstaterna skall enligt artikel 28 punkt 6 i kommissionens förordning (EG) nr
1828/2006 varje kvartal även underrätta kommissionen om att det inte har förekommit några
oriktigheter att rapportera om under referensperioden. I artikel 28 finns uppräknat vilka
uppgifter medlemsstaterna så långt som möjligt skall rapportera. Om en del av dessa uppgifter
inte är tillgängliga, särskilt uppgifter om hur oegentligheterna begåtts eller om hur de
upptäcktes, skall man om möjligt lämna in de uppgifter som saknas när nästa kvartalsrapport
över oegentligheter läggs fram för kommissionen. I artikel 30.1 anges vad en så kallad följd
rapport skall innehålla. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om administrativa
avgöranden eller domstolsavgöranden rörande avslutandet av sådana förfaranden, eller om de
centrala delarna i sådana beslut och skall särskilt ange om de omständigheter som konstaterats
ger upphov till misstankar om bedrägeri.
14

Beslutspromemoria ERUF, se bilaga 3.
Handläggningsrapport för granskning av rekvisition ERUF, se bilaga 4.
16
Granskningspromemoria för kontroll på plats ERUF, se bilaga 5.
17
Checklista utanordningskontroll, se bilaga 6.
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En särskild rapport skall upprättas om medlemsstaten anser att ett belopp inte kan återkrävas
eller inte förväntas kunna återkrävas i sin helhet. I den skall kommissionen informeras om det
belopp som inte återkrävts och skälen till varför beloppet bör bäras av gemenskapen eller av
medlemsstaten. 18 Kommissionen kan även uttryckligen begära att medlemsstaten fortsätter
förfarandet för att återkräva beloppet.
Medlemsstaten skall enligt artikel 29 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 genast
underrätta kommissionen och vid behov, övriga berörda medlemsstater om oriktigheter som
upptäcks eller antas ha begåtts om medlemsstaten befarar att de mycket snart kan få
återverkningar utanför dess territorium, eller att de visar att ett nytt tillvägagångssätt har
använts. Enligt artikel 30.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 skall
rapporteringen göras senast två månader efter utgången av varje kvartal.
I enlighet med artikel 36 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 skall medlemsstaten
inte rapportera oegentligheter som avser belopp som belastar Europeiska gemenskapernas
allmänna budget med mindre än 10.000 euro. Dessa oegentligheter skall endast rapporteras
ifall kommissionen uttryckligen begär det. Rapportering förutsätts både om den ekonomiska
skadan faktiskt överstiger gränsvärdet och om gränsvärdet kan ha överstigits.

Enligt artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2988/95 omfattar en oegentlighet varje
överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten som skulle ha kunnat leda till en negativ
ekonomisk effekt för gemenskapernas allmänna budget. Anmälningsplikten får inte kringgås
på konstlad väg. Inbördes sammanhängande oegentligheter som avser en längre tidsperiod
eller flera olika händelser bör anmälas om de tillsammans överstiger gränsvärdet 10.000 euro.
I artikel 28.2 anges övriga fall där rapportering inte krävs. Oegentligheter som föregår en
konkurs och fall där misstanke om bedrägeri förekommer måste dock alltid rapporteras.
Medlemsstaterna skall emellertid föra räkenskaper över belopp under denna gräns som kan
återkrävas och över belopp som återkrävts eller dragits in till följd av att stödet till en insats
upphävts och skall återbetala de återkrävda beloppen till Europeiska unionens allmänna
budget. 19

18
19

Artikel 30.2 förordning 1828/2006/EG
Oegentligheter och krav på återbetalning, se bilaga 9.

2.a.6.2. Beskrivning av förfarandet (med diagram) för att rapportera oegentligheter till
kommissionen enligt artikel 28.
1. Landskapsregeringens uppmärksammande av en eventuell oegentlighet.

2. Uppfyller handlingen eller underlåtelsen kännetecknen på en ”oegentlighet”
enligt artikel 2.7 i rådets förordning 1083/2006/EG?
-

överträdelse av gemenskapsrätt?
är det frågan om en ekonomisk aktör?
har det lett eller skulle det ha kunnat leda till en negativ
ekonomisk effekt för gemenskapernas allmänna budget?

Ett utlåtande begärs in från Landskapsrevisionen.

3. Har oegentligheten varit föremål för en administrativ eller rättslig undersökning
inom eller utanför landskapsregeringen?

4. Underskrider handlingen eller underlåtelsen gränsvärdet eller är något av de
övriga undantagen från rapporteringsskyldigheten tillämpliga? Ifall så är fallet
behöver landskapsregeringen inte rapportera dessa fall.

5. Landskapsregeringen, i praktiken den programansvarige, skall skicka en
kvartalsvis rapport till kommissionen oberoende av om oegentligheter uppdagats
eller inte uppdagats under rapporteringsperioden.

6. Ifall undantag inte är tillämpliga rapporterar landskapsregeringen, i praktiken
den programansvarige, kvartalsvis om oegentligheter som uppdagats. Dessa
rapporter om uppdagade oegentligheter kompletteras med kvartalsvisa
följdrapporter om förfaranden som inletts. En kopia skickas till EU-enheten.

2.b. FÖRVALTNINGSMYNDIGHET / Europeiska socialfonden

2.b.1. Förvaltningsmyndighet och dess huvuduppgifter
2.b1.1. Datum och hur förvaltningsmyndigheten formellt fått tillstånd att utföra sina uppgifter
Beslut av den 30 augusti 2007 U10/07/1/10 att godkänna förslag till operativt program för
Europeiska socialfonden på Åland 2007-2013.
2.b.1.2. Uppgifter som förvaltningsmyndigheten skall fullgöra
Utbildnings- och kulturavdelningen handhar i stöd av gällande lagstiftning
landskapsregeringens allmänna ledning, tillsyn och utveckling av utbildningen på Åland. Till
avdelningens verksamhetsområde hör även kultur-, ungdoms-, idrotts-, arkiv-, och
museiverksamhet samt det fria bildningsarbetet och vuxenutbildningen.
Enligt programförslaget (beslut se ovan) ansvarar utbildnings- och kulturavdelningen vid
Ålands landskapsregering för programmets genomförande, förvaltning och uppföljning, vilket
i huvudsak omfattar de uppgifter som ankommer på förvaltningsmyndighet i enlighet med
artikel 59 punkt 1a i rådets förordning (EG) nr 1083/2006. Utbildnings- och
kulturavdelningen ansvarar i enlighet med förordningens artikel 60 för att programmet
förvaltas och genomförs i enlighet med principerna om sund ekonomiskt förvaltning genom
att
-

-

-

-

-

-

urvalet av insatser sker enligt kriterierna för programmet under hela programperioden
och att de är förenliga med gemenskaps och nationella regler. Utbildnings- och
kulturavdelningen har efter övervakningskommittens godkännande den 10.6.2008
fastställt urvalskriterier som garanterar att de medfinansierade insatserna är förenliga
med det operativa programmets målsättningar och innehåll.
de medfinansierade insatserna uppfyller tillämpliga gemenskaps- och nationella regler
under hela genomförandeperioden. Utbildnings- och kulturavdelningen har den
2.9.2008 fastställt närmare bestämmelser om vilka utgifter som berättigar till stöd från
Europeiska socialfonden utöver de regler som är bestämda i gemenskapens
förordningar.
tillsammans med finansavdelningen se till att det finns ett projektregister för att spara
och registrera utförliga räkenskaper för varje insats i det operativa programmet och att
erforderliga
genomförandeuppgifter
för
den
ekonomiska
förvaltningen,
övervakningen, kontrollen, revisionen och utvärderingen samlas in. Utbildnings- och
kulturavdelningen ansvarar för att sådana uppgifter samlas in genom standardiserade
ansökningsförfaranden med blanketter och anvisningar, uppföljningsrutiner och
information till stödmottagare etc.
se till att stödmottagare och andra organ som deltar i genomförandet av insatserna
använder antingen ett separat redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för
alla transaktioner som har samband med insatsen utan att de nationella
bokföringsbestämmelserna åsidosätts.
se till att resultaten från de utvärderingar av det operativa programmet som skall göras
före,
under
och
efter
programperioden
skickas
till
programmets
övervakningskommitté och kommissionen.
införa rutiner i syfte att säkerställa att samtliga de dokument rörande utgifter och
revision som krävs för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja sparas i
enlighet med kraven i artikel 90. Utbildnings- och kulturavdelningen avser att i
information om ansökningsförfaranden samt i det enskilda finansieringsbeslutet till
stödmottagaren upplysa om skyldighet att hålla handlingarna tillgängliga fram till att
stödformen avslutas. Se närmare under punkten 2.b.5.2.

-

-

-

-

se till att den attesterande myndigheten inför attesteringen får all nödvändig
information om de förfaranden som tillämpats och de kontroller som utförts när det
gäller utgifterna. Utbildnings- och kulturavdelningen avser upprätta och
tillgängliggöra alla relevanta handlingar, checklistor och rutindokument för den
attesterande myndigheten.
vägleda arbetet i övervakningskommittén och förse den med de handlingar som krävs
för att övervaka kvaliteten på det operativa programmets genomförande mot bakgrund
av programmets särskilda mål. Utbildnings- och kulturavdelningen innehar för detta
arbete en sekretariatsfunktion som bereder och tar fram erforderligt material och
beslutsunderlag för övervakningskommitténs arbete.
utarbeta och, efter godkännande av övervakningskommittén, skicka års- och
slutrapporterna om genomförandet till kommissionen.
säkerställa att kraven på information och offentlighet i förordningens artikel 69
uppfylls genom att utarbeta en kommunikationsplan innehållande informations- och
offentlighetsåtgärder för att synliggöra gemenskapens deltagande i finansieringen av
programmet som syftar till förbättrad ekonomisk konkurrenskraft, skapa
arbetstillfällen och stärka den inre sammanhållningen.
verifiera att medfinansierade varor och tjänster leveretats och att kraven om
stödberättigande är uppfyllda.

2.b.1.3. Uppgifter som formellt delegerats av förvaltningsmyndigheten (uppgifter,
förmedlande organ, typ av delegering)
Uppgifter har inte delegerats av förvaltningsmyndigheten.
2.b.2. Förvaltningsmyndighetens organisation
2.b.2.1. Organisationsplan och enheternas funktioner (samt en preliminär uppskattning av
antalet tilldelade tjänster)
Den förvaltande myndighetens uppgifter sköts av utbildnings- och kulturavdelningens
yrkesutbildningsbyrå. 20 Under året 2007 - 2008 uppskattas antalet tilldelade tjänster som
arbetar med förvaltningen av EU-projekt, mätt i heltidstjänster, till 2st
Därutöver sköter redovisningsbyrån vid finansavdelningen vissa uppgifter som hör till
förvaltande
myndighet
såsom
bokföring
och
betalningsförmedling.

2.b.2.2. Skriftliga förfaranden som skall användas av personal vid förvaltningsmyndigheten
(datum och referens)
Landskapslag (ÅFS 1975:58) om ärendenas handläggning i landskapsregeringen,
ändrad genom (12/2008)
Ålands landskapsregerings databas för ärendehantering
Arkivlag (ÅFS 2004:13) för landskapet Åland
20

Organisationsschema för utbildnings- och kulturavdelnmingen och för finansavdelningen, se bilaga 10.

-

Landskapslag (ÅFS 1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, ändrad genom
(30/2006), (51/2007), (90/2007) och (44/2008)
Landskapslag (ÅFS 1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel
samt om landskapsgaranti
Landskapslag (ÅFS 1998:70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning,
ändrad genom (91/2006), (13/2008)
Landskapsförordning (ÅFS 2007:97) om landskapsregeringens allmänna förvaltning
Näringsstödslag (ÅFS 1996:35) för landskapet Åland
Förvaltningslag (ÅFS 2008:9) för landskapet Åland
Landskapslag (ÅFS 1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar
om personregister, ändrad genom (29/2006)
Statligt stöd nr NN 134/2001 - Finland, Kompetensutveckling inom arbetslivet på
Åland
Beslut om stödberättigande utgifter som medfinansieras av Europeiska socialfonden
av den 2 septemeber 2008
Urvalskriterier för programperioden 2007-2013 fastställda av Ålands
landskapsregering den 10 juni 2008
Rutindokument såsom mallar, checklistor och promemorior (se bilaga 2-8)

2.b.2.3. Beskrivning av förfarandena för att välja ut och godkänna insatser och för att
säkerställa att de under hela genomförandeperioden uppfyller kraven i tillämpliga
gemenskapsregler och nationella regler (artikel 60 a i rådets förordning (EG) nr 1083/2006)
För att säkerställa att projekt uppfyller kraven i det operativa programmet har urvalskriterier
gjorts upp för de olika inriktningarna. När ett ärende inkommer till Ålands landskapsregering
/Utbildnings- och kulturavdelningen hanteras detta vad gäller ärendehantering enligt
processen nedan. Efter detta följs de aktuella kriterierna upp mot programmet för att
säkerställa att projektet fyller de krav som ställs både vad gäller gemenskaps- som nationella
(Landskapslag (ÅFS 1998:70) om Ålands allmänna förvaltning) regler. Beslut fattas av
Ålands landskapsregering och berörda instanser meddelas detta.

Beslutsprocess
När ett ärende inkommer till Ålands landskapsregering hanteras detta enlig nedanstående
rutinbeskrivning.
1. Central registrering av inkommet ärende
Organ: Administrativa enheten vid kansliavdelningen

2. Beredning hos handläggare

2.1. Besök på plats vid behov

Organ: Förvaltningsenheten

Organ: Förvaltningsenheten

3. Beredningsgruppsmöte (vid behov)
Organ: Samtliga förvaltningsenheter

4. Beslut

4.1. Central registrering av behandlat ärende

Organ: Förvaltningsenheten

Organ: Förvaltningsenheten

5. Expedition och uppdatering av beslutsregister
Organ: Förvaltningsenheten

6. Information och uppföljning och redovisning till stödmottagaren
Organ: Förvaltningsenheten

7. Förvaring av ansökningshandlingar
Organ: Förvaltningsenheten

I. Central registrering av inkommet ärende
Då ansökan inkommer tilldelar registratorn ärendet ett diarienummer, datumstämplar och
registrerar det i Ålands landskapsregerings databas för ärendehantering. Därefter skickas
ärendet till utbildnings- och kulturavdelningen för behandling.
II. Beredning av finansieringsansökan
ESF - ansökningarna bereds av föredragande tjänsteman. Följande beaktas vid beredningen:
− att projektet faller inom åtgärdsprogrammet

− att projektet är förenligt med gällande EU och nationell lagstiftning
− att samtliga nödvändiga uppgifter angivits i ansökan eller på annat sätt bifogats. Saknas
uppgifter ska komplettering begäras in och registreras enligt punkt 1 ovan.
− att projektet uppfyller villkorade kriterier och åtminstone en av de prioriterade
urvalskriterierna.
När bedömningen är klar upprättas en beslutspromemoria 21 som beskriver projektets ändamål,
projektägarens
motivering,
programansvariges/handläggarens
bedömning
och
finansieringsförslag.
II.a. Besök på plats vid behov
Besök, eventuellt med vidtalad sakkunnig, utförs vid behov för att skapa en bättre bild av
projektet.
III. Beredningsgruppsmöte
Föredragande tjänsteman kontaktar därefter vid behov sekreteraren i beredningsgruppen för
att initiera ett möte. Vid beredningsguppens möte presenteras projektet och gruppen behandlar
ansökan. Gruppen tar därefter ett rådgivande beslut.
IV. Beslut
Efter att ärendet är berett och behandlat i beredningsgruppen fördras det av föredragande
tjänsteman i enlighet med tillämpliga bestämmelser.
IV.a. Central registrering av ärendet
Efter att protokollet ifrån föredragningen är undertecknat skickas det till registratorn. Beslutet
registreras i det allmänna ärenderegistret samt i förvaltningens projektregister.
V. Expedition och uppdatering av beslutsregister
Föredragande tjänsteman upprättar en expeditionshandling utgående från protokollet. Till
expeditionen bifogas besvärsanvisning. För redovisning av projektets kostnader samt för
uppföljning av projektets resultat och effekt (indikatorer) finns fastställda blanketter som
också biläggs expeditionen och som projektägaren använder enligt en fastställd
uppföljningsplan. Efter upprättandet av expeditionen uppdateras diariesystemet och
projektregistret. En kopia på expeditionen tillställs den attesterande myndigheten.
VI. Information om uppföljning och redovisning till stödmottagaren
När bidrag beviljats informeras stödmottagaren om vilka regler som är gällande för projektet.
Syftet är att även muntligen ge information som givits skriftligen.

VII. Förvaring och arkivering av projekthandlingar
När programperioden är avslutad arkiveras samtliga till projektet hörande handlingar hos
Ålands landskapsregering. Handlingar som hänför sig till pågående projekt förvaras under
projekttiden hos förvaltningsenheten.
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Beslutspromemoria ESF, Se bilaga 11.

2.b.2.4. Kontroll av insatserna (artikel 60 b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006)
Förvaltningsenheten utför dessa kontroller. 22 Kontroll på plats utförs gemensamt av ESFprogrammets handläggare och utredare. För att uppfylla kraven på klar fördelning och klart
åtskiljande av uppgifterna i egenskap av förvaltningsmyndighet och eventuell stödmottagare
säkerställs detta genom en uppdelning av funktioner hos enskilda tjänstemän på Utbildningsoch kulturavdelningen så att en och samma tjänsteman inte fullgör funktioner som hör till
både förvaltande myndighet och stödmottagare/ projektägare.
2.b.2.5. Behandling av ansökningar om ersättning
Utbetalningsprocess
När en begäran om utbetalning inkommer till Ålands landskapsregering hanteras det enligt
nedanstående rutinbeskrivning.
1. Central registrering av inkommen kostnadsredovisning
Organ: Administrativa enheten vid kansliavdelningen, registrator

2. Granskning och utanordning

2.1. Besök på plats vid behov

Organ: Förvaltningsenheten, utredare

Organ: Förvaltningsenheten

3. Godkännande

3.1. Central registrering av behandlat ärende

Organ: Förvaltningsenheten, handläggare

Organ: Förvaltningsenheten

4. Kontroll och utbetalning
Organ: Finansavdelningen, redovisningsbyrån

5. Arkivering av redovisningshandlingar
Organ: Förvaltningsenheten redovisningsbyrån

I. Central registrering av inkommen kostnadsredovisning
Registratorn tilldelar ärendet samma diarienummer som ansökan tilldelats, datumstämplar och
registrerar i diariesystemet.
II. Granskning och utanordning
Utredaren vid Utbildnings- och kulturavdelningen granskar kostnadsredovisningen och begär
vid behov nödvändiga kompletteringar. Kostnaderna granskas för att säkerställa att de är
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Kontroll av insatserna ESF, se bilaga 12.

godtagbara kostnader i enlighet med beslutet för respektive projekt samt att utgifterna är
verkliga och projektrelaterade.
Utredaren bereder ansökan om utbetalning av medel, som inkommer i samband med
stödmottagarens redovisning, för beslut om utanordning. Socialfondens och
landskapsregeringens finansieringsandel utanordnas samtidigt.
I utanordningen anges summan av godkända stödberättigande kostnader för den aktuella
perioden samt det sammanlagda stödbeloppet från socialfonden och landskapsregeringens
medel för ifrågavarande period. I bilaga till utanordningen anges även summa redovisade
kostnader,
godkända
stödberättigande
kostnader
och
motsvarande
offentlig
finansieringsandel. Till den del kostnader inte godkänns som stödberättigande anges beloppet
samt motivering i bifogad bilaga. Efter granskning och kontroll upprättar utredaren
utanordningshandlingar.
Checklistan Handläggningsrapport för granskning av rekvisition 23, används i det systematiska
utredningsarbetet.
I regel begärs kopior in av verifikat samt en projekthuvudbok. Vid oklarheter begärs
ytterligare tilläggsupplysningar och tilläggsutredningar. Utredaren kontrollerar även upp att
konkurrensutsättning skett och att utgifterna är verkliga och projektrelaterade samt
stödberättigande.
II.a. Besök och kontroll vid behov
Besök och kontroll på plats görs för att säkerställa att projektet är genomfört/genomförs i
enlighet med beslut. Samtliga projekt kontrolleras. Sökande får då en god möjlighet att i
förtroende diskutera både det tekniska och ekonomiska upplägget av projektet. Kontroller och
besök på plats dokumenteras och iakttagelser noteras i en granskningsrapport.
Dokumentationen om kontroll på plats införs i uppföljningsdokument på sekretariatet och
rapporterna bifogas ärendeakten. 24
Ålands ESF-program är litet med få projektägare och ett begränsat antal projekt, varvid täta
kontakter upprätthålls från ansökan till projektavslut, inkluderat personliga träffar och
projektbesök mellan handläggare och projektansvarig. I samband med handläggning av
betalningsansökningar sker en noggrann kontroll av efterlevnaden av EU:s regelverk, särskilt
ifråga om stödberättigande kostnader samt villkoren i respektive finansieringsbeslut. Därtill
utförs kontroller enligt artikel 60b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

III. Godkännande
Den budgetansvarige tjänstemannen vid utbildnings- och kulturavdelningen kontrollerar och
godkänner utanordningarna för både nationell och EU finansiering till projektägarna och en
gemensam utanordningsexpedition skickas till projektägaren. Utredaren registrerar
utanordningen i projektregistret varefter den överförs till redovisningsbyrån vid
finansavdelningen för bokföring och verkställande av utbetalning.
III.a. Central registrering av behandlat ärende
23
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Handläggningsrapport för granskning av rekvisition ESF, se bilaga 13.
Kontroll av insatserna ESF, se bilaga 12.

Utanordningen registreras och en notering görs att kostnadsredovisningen är behandlad i
Ålands landskapsregerings diariesystem.
IV. Kontroll och utbetalning
Därefter lämnas den godkända utanordningen till finansavdelningen, som kontrollerar om
betalbarhet finns innan utbetalning verkställs. Detta görs i enlighet med en särskild checklista
för utbetalning; Checklista utanordningskontroll. 25
Denna checklista innehåller ett antal olika kontroller. Bland annat kontrolleras att
utbetalningen är införd i projektregistret och att utanordningen är korrekt i förhållande till de
av utredarna uppgjorda checklistorna. Därefter verkställs utbetalningen.
V. Arkivering av redovisningshandlingar
När programperioden är avslutad arkiveras samtliga till projektet hörande handlingar hos
Ålands landskapsregering. Handlingar som hänför sig till pågående projekt förvaras under
programperioden hos förvaltningsenheten.
2.b.2.6. Beskrivning av hur förvaltningsmyndigheten kommer att lämna över information till
den attesterande myndigheten
Som framgår ovan under 2.b.2.3 tillställs den attesterande myndigheten en kopia på fastställt
beslut samt expedition. Efter upprättandet av expedition uppdaterar utbildnings- och
kulturavdelningen landskapsregeringens centrala databas för ärenderegister och
projektregistret, vilket även den attesterande myndigheten har tillgång till. Utbildnings- och
kulturavdelningens samtliga beslut finns vidare offentliggjorda på avdelningens hemsida.
Inför verkställande av utbetalning till stödmottagaren tillställs den attesterande myndigheten
information på det sätt som detaljerat beskrivs ovan under 2.2.5, dvs. en kopia på den
godkända utanordningsexpeditionen. Den elektroniska utanordning som går till
redovisningsbyrån för verkställande kan via projektregistret läsas av den attesterande
myndigheten.
Kopior på samtliga granskningspromemorior 26 som utbildnings- och kulturavdelningen
genomför i enlighet med artikel 60.b tillställs den attesterande myndigheten.
Vidare registrerar utbildnings- och kulturavdelningen samtliga kontroller i projektregistret
som kan läsas av den attesterande myndigheten. Motsvarande förfarande tillämpas även i
fråga om sådana oegentligheter som rapporteras till OLAF i enlighet med de rutiner som
närmare beskrivs nedan under 2.b.6.
Inför en utgiftsdeklaration och intyg enligt bilaga X i kommissionens förordning (EG) nr
1828/2006 tillställer utbildnings- och kulturavdelningen den attesterande myndigheten en
sammanställning per prioriterat område och fördelning per år, vilket skall utgöra en rapport
(Cognos) från projektregistret (det integrerade informationssystemet) tillsammans med ett
intyg 27 och avstämning från redovisningsbyrån (utbetalningsstället). Redovisningsbyrån gör
en avstämning mellan informationssystemet och ekonomisystemet till och med det datum som
materialet omfattar utbetalningar.
Utöver sammanställningen tillställer utbildnings- och kulturavdelningen ytterligare den
attesterande myndigheten ett skilt intyg över att insatserna som registerförts har valts ut enligt
programmets urvalskriterier, att de utgifter som registerförts är stödberättigande i enlighet
med Rådets förordning (EG) nr 1083/2006, att alla kontroller och åtgärder som utbildnings25
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och kulturavdelningen i egenskap av förvaltande myndighet svarar för är utförda och
registerförda samt rapporterade till den attesterande myndigheten och att utbildnings- och
kulturavdelningen följt de rutiner som finns fastslagna i systembeskrivningen.
2.b.2.7. Bestämmelser om stödberättigande utgifter som fastställts av medlemsstaten och som
gäller för det operativa programmet.
Beslut om stödberättigande utgifter som medfinansieras av Europeiska socialfonden har
antagits av Ålands landskapsregering den 2 september 2008. 28
2.b.4. Offentlig upphandling, statligt stöd, lika möjligheter för kvinnor och män
samt miljöregler
2.b.4.1. Anvisningar och vägledningar rörande tillämpliga bestämmelser (datum och
referens)
Offentliga upphandlingar regleras idag av
Landskapslag (ÅFS 1994:43) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen
om offentlig upphandling, ändrad genom (50/2007)
Landskapsförordning (ÅFS 1998:101) om offentlig upphandling
Ålands landskapsregerings beslut (ÅFS 2006:41) gällande vissa upphandlingar
Statligt stöd till företag är ytterligare reglerat i
Landskapslag (ÅFS 1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets
medel samt om landskapsgaranti
Landskapslag (ÅFS 1996:35) om näringsstöd
Regler för miljö är reglerade i landskapslag (ÅFS 2001:30), om miljöskydd och miljötillstånd,
ändrad genom (85/2006), (116/2007) samt i beslut den 14 april 2005 (S40/05/01/18)
dokument nr MLS:4.4.6.5.
Lika möjligheter för kvinnor och män är reglerat i landskapslag (ÅFS 1989:27) om
tillämpningen i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, ändrad
genom (79/2007).
För uppföljning och efterlevnad av regler i ovannämnd lagstiftning och beslut är kraven i
rubriken 2.b.4 beaktade i rutindokument, mallar, checklistor, urvalskriterier och
ansökningshandlingar.
2.b.4.2. Åtgärder som planeras för att de tillämpliga reglerna skall följas, t.ex. kontroller och
revisioner
Förvaltningsmyndigheten har vid upprättandet av ansökningshandlingarna beaktat de krav
som berörs ovan under 2.b.4.1 genom att begära uppgifter om bl.a. företagets storlek för att
kunna fastställa riktig stödnivå efter statsstödsreglerna, på vilket sätt hänsyn tagits till
jämställdhet/jämlikhet och beaktandet av miljö samt specificerad kostnadsbudget för att
bedöma kostnadseffektivitet och hänsyn till konkurrensregler.
Kraven under 2.b.4.1 har även iakttagits vid fastställandet av urvalskriterier för programmet.
Vid beredningen av projektansökan dokumenteras efterlevnaden av dessa i samband med
28
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kontroll av att urvalskriterierna är uppfyllda. De tvingande urvalskriterierna har beaktat
bestämmelserna om kostnadseffektivitet i vilken inbegrips efterlevnad av gemenskapens
konkurrensregler, projektets inverkan på jämställdhet/jämlikhet och miljö.
I samband med den administrativa skrivbordskontrollen av projektredovisningar (ansökan om
utbetalning)
kontrolleras
slutligen
efterlevnaden
av
kostnadseffektivitet
och
konkurrensreglerna.
I anslutning till den ekonomiska redovisningen följs
projektgenomförandet upp med hjälp av lägesrapporter/slutrapport som stödmottagaren skall
lämna in. Den administrativa skrivbordskontrollen dokumenteras slutligen i en
handläggningsrapport för granskning av rekvisition.
Vid en kontroll på plats (artikel 60 (EG) nr 1083/2006) kan efterlevnaden av dessa
bestämmelser följas upp i de fall skrivbordsgranskningen inte kunnat ge tillräcklig
upplysning.
2.b.5. Verifieringskedja
2.b.5.1. Beskrivning av hur kraven i artikel 15 skall uppfyllas för programprioriteringar och
individuella prioriteringar
Genom förfarandena beskrivna ovan under punkterna 2.2.3 och 2.2.5 säkerställer utbildningsoch kulturavdelningen att all nödvändig information registreras i projektregistret som är
integrerat med finansavdelningens affärsbokföring. Med hjälp av ett anpassat
rapporteringsprogram och avstämningsrutiner mot bokföringen är det möjligt att kontrollera
att de samlade belopp som attesterats för kommissionen stämmer överens med den
attesterande myndighetens räkenskaper och verifikationer för insatser som medfinansierats
inom det operativa programmet. Samma system gör det möjligt att kontrollera utbetalningen
av offentligt stöd till den enskilda stödmottagaren.
Utbildnings- och kulturavdelningen har genom mallar för beslutsexpedition och
beslutspromemoria säkrat möjligheten att kontrollera att de urvalskriterier som fastställts av
övervakningskommittén för det operativa programmet tillämpas.

Det enskilda finansieringsbeslutet och upprättad promemoria bör ytterligare innehålla
information för varje insats specifikationer och en finansieringsplan, uppgift om att ansökan
om stöd godkänts, och eventuella handlingar som gäller offentliga upphandlingsförfaranden. I
det enskilda finansieringsbeslutet uppställs dessutom krav på lägesrapportering och att
stödmottagaren bör förse revisions- och kontrollorgan all relevant dokumentation om en
insats.
För uppfyllande av en tillfredsställande verifieringskedja finns följande rutindokument
(mallar) upprättade på utbildnings- och kulturavdelningen.
- blanketter och anvisningar för ansökan om EU-finansiering
- finansieringsbeslut
- beslutspromemoria 29
- blanketter för ansökan om utbetalning av stöd/lägesrapportering/slutrapportering i samband
med ansökan om delutbetalning/slututbetalning av stöd
- granskningspromemoria för kontroll på plats (artikel 60b kontroll) 30
29
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- handläggningsrapport för granskning av rekvisition 31
2.b.5.2. Anvisningar om att stödmottagarna skall behålla verifikat (datum och referens)
Verifikationer som gäller utgifter och revisioner skall sparas antingen i original eller i form av
bestyrkta kopior på allmänt godkända databärare tillängliga för kommissionen och
revisionsrätten åtminstone t.o.m. den 31 december 2022. Stödmottagaren informeras i beslutet
om projektfinansiering om att landskapsregeringen närmare kommer att meddela stödtagarna
om tidpunkten för när dokumenten inte längre kommer att behöva sparas.
2.b.6. Oegentligheter och krav på återbetalning
2.b.6.1. Anvisningar för rapportering och korrigering av oegentligheter samt registrering av
skulder och krav på återbetalning (datum och referens)
Enligt artikel 28 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 skall medlemsstaterna
anmäla till kommissionen varje oriktighet som har varit föremål för administrativa eller
rättsliga undersökningar. Anmälningsplikten träder i kraft långt innan alla uppgifter om
oegentligheten är tillgängliga. Medlemsstaternas anmälningsplikt träder i kraft redan vid
upptäckten av oegentligheten. Utöver rapporterna enligt artikel 28 i kommissionens
förordning (EG) nr 1828/2006 skall medlemsstaterna också skicka "följdrapporter" till
kommissionen och underrätta om de förfaranden som inletts till följd av samtliga
oegentligheter som man har anmält tidigare och om viktiga förändringar som de resulterat i.
Medlemsstaterna skall enligt artikel 28 punkt 6 i kommissionens förordning (EG) nr
1828/2006 varje kvartal även underrätta kommissionen om att det inte har förekommit några
oriktigheter att rapportera om under referensperioden. I artikel 28 finns uppräknat vilka
uppgifter medlemsstaterna så långt som möjligt skall rapportera.
Om en del av dessa uppgifter inte är tillgängliga, särskilt uppgifter om hur oegentligheterna
begåtts eller om hur de upptäcktes, skall man om möjligt lämna in de uppgifter som saknas
när nästa kvartalsrapport över oegentligheter läggs fram för kommissionen. I artikel 30.1
anges vad en så kallad följd rapport skall innehålla. Medlemsstaterna skall underrätta
kommissionen om administrativa avgöranden eller domstolsavgöranden rörande avslutandet
av sådana förfaranden, eller om de centrala delarna i sådana beslut och skall särskilt ange om
de omständigheter som konstaterats ger upphov till misstankar om bedrägeri.
En särskild rapport skall upprättas om medlemsstaten anser att ett belopp inte kan återkrävas
eller inte förväntas kunna återkrävas i sin helhet. I den skall kommissionen informeras om det
belopp som inte återkrävts och skälen till varför beloppet bör bäras av gemenskapen eller av
medlemsstaten. 32 Kommissionen kan även uttryckligen begära att medlemsstaten fortsätter
förfarandet för att återkräva beloppet. Medlemsstaten skall enligt artikel 29 i kommissionens
förordning (EG) nr 1828/2006 genast underrätta kommissionen och vid behov, övriga berörda
medlemsstater om oriktigheter som upptäcks eller antas ha begåtts om medlemsstaten befarar
att de mycket snart kan få återverkningar utanför dess territorium, eller att de visar att ett nytt
tillvägagångssätt har använts. Enligt artikel 30.1 i kommissionens förordning (EG) nr
1828/2006 skall rapporteringen göras senast två månader efter utgången av varje kvartal.
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Artikel 30.2 förordning 1828/2006/EG
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I enlighet med artikel 36 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 skall medlemsstaten
inte rapportera oegentligheter som avser belopp som belastar Europeiska gemenskapernas
allmänna budget med mindre än 10.000 euro. Dessa oegentligheter skall endast rapporteras
ifall kommissionen uttryckligen begär det. Rapportering förutsätts både om den ekonomiska
skadan faktiskt överstiger gränsvärdet och om gränsvärdet kan ha överstigits. Enligt artikel
1.2 i rådets förordning (EG) nr 2988/95 omfattar en oegentlighet varje överträdelse av en
bestämmelse i gemenskapsrätten som skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt
för gemenskapernas allmänna budget. Anmälningsplikten får inte kringgås på konstlad väg.
Inbördes sammanhängande oegentligheter som avser en längre tidsperiod eller flera olika
händelser bör anmälas om de tillsammans överstiger gränsvärdet 10.000 euro.
I artikel 28.2 anges övriga fall där rapportering inte krävs. Oegentligheter som föregår en
konkurs och fall där misstanke om bedrägeri förekommer måste dock alltid rapporteras.
Medlemsstaterna skall emellertid föra räkenskaper över belopp under denna gräns som kan
återkrävas och över belopp som återkrävts eller dragits in till följd av att stödet till en insats
upphävts och skall återbetala de återkrävda beloppen till Europeiska unionens allmänna
budget. 33
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2.b.6.2. Beskrivning av förfarandet (med diagram) för att rapportera oegentligheter till
kommissionen enligt artikel 28.
2. Landskapsregeringens uppmärksammande av en eventuell oegentlighet.

2. Uppfyller handlingen eller underlåtelsen kännetecknen på en ”oegentlighet”
enligt artikel 2.7 i rådets förordning 1083/2006/EG?
-

överträdelse av gemenskapsrätt?
är det frågan om en ekonomisk aktör?
har det lett eller skulle det ha kunnat leda till en negativ
ekonomisk effekt för gemenskapernas allmänna budget?

Ett utlåtande begärs in från Landskapsrevisionen.

3. Har oegentligheten varit föremål för en administrativ eller rättslig undersökning
inom eller utanför landskapsregeringen?

4. Underskrider handlingen eller underlåtelsen gränsvärdet eller är något av de
övriga undantagen från rapporteringsskyldigheten tillämpliga? Ifall så är fallet
behöver landskapsregeringen inte rapportera dessa fall.

5. Landskapsregeringen, i praktiken den programansvarige, skall skicka en
kvartalsvis rapport till kommissionen oberoende av om oegentligheter uppdagats
eller inte uppdagats under rapporteringsperioden.

6. Ifall undantag inte är tillämpliga rapporterar landskapsregeringen, i praktiken
den programansvarige, kvartalsvis om oegentligheter som uppdagats. Dessa
rapporter om uppdagade oegentligheter kompletteras med kvartalsvisa
följdrapporter om förfaranden som inletts. En kopia skickas till EU-enheten.

3. FÖRMEDLANDE ORGAN – Förekommer ej på Åland

4. ATTESTERANDE MYNDIGHET

4.1. Attesterande myndighet och dess huvuduppgifter
4.1.1. Datum och formulär för att formellt ge den attesterande myndigheten tillstånd att
utföra sina uppgifter
Landskapsregeringens beslut av den 21 november 2007 (Dnr N10/06/1/33) att godkänna
förslag till operativt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden på Åland 20072013 samt beslut av den 30 augusti 2007 U10/07/1/10 att godkänna förslag till operativt
program för Europeiska socialfonden på Åland 2007-2013. Allmänna byrån på
finansavdelningen utför uppgifterna som ankommer den attesterande myndigheten för de
operativa programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska fiskerifonden för åren
2007-2013.
4.1.2. Uppgifter som den attesterande myndigheten skall fullgöra
Enligt programförslaget och det godkända programmet (kommissionens beslut av den 9
oktober 2007 K(2007)5052 och kommissionens beslut av den 09 september 2007
K(2007)5517) ansvarar finansavdelningen vid Ålands landskapsregering för attesterande
myndighetens uppdrag. För att säkerställa principen om åtskillnad av funktioner i enlighet
med artikel 58 punkt b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 handhar allmänna byrån vid
finansavdelningen den attesterande myndighetens uppdrag, vilket omfattar ansökan om
utbetalning av medel från ERUF, ESF och EFF och härtill hörande utgiftsdeklarationer samt
deklaration om verkställda och öppna återkrav. Ansvaret omfattar i huvudsak de uppgifter
som ankommer på attesterande myndigheten i enlighet med artikel 59 punkt 1b i rådets
förordning (EG) nr 1083/2006.
Finansavdelningens allmänna byrå ansvarar i enlighet med förordningens artikel 61 för att
upprätta en attesterad utgiftsdeklaration, som är korrekt, uppgjord med hjälp av ett tillförlitligt
bokföringssystem och grundar sig på kontrollerbara verifikationer, samt att utgifterna
överensstämmer med tillämpliga gemenskapsregler och nationella regler och följer de
fastställda kriterier och regler som respektive program omfattar. Förvaltningsmyndigheten
ska, inför rekvirering av medel, skriftligen intyga att förvaltningsmyndighetens ansvar har
uppfyllts för de utgifter som ingår i utgiftsdeklarationen, Förvaltningsmyndighetens intyg till
attesterande myndigheten. Inför attesteringen tillhandahåller förvaltningsmyndigheten
uppgifter om de förfaranden som tillämpats och de kontroller som utförts för de utgifter som
ingår i utgiftsdeklarationen. Attesterande myndighet ska ta i beaktande resultat från revisioner
utförda av revisionsmyndigheten och kontroller utförda av förvaltningsmyndigheten samt
göra egna oberoende stickprovskontroller. Omfattningen av stickprovskontrollerna uppgår till
minst 5 % av antalet projekt under programmens implementeringsperiod på basen av urval
enligt riskbedömning och slumpmässigt urval. Utbetalningsstället intygar skriftligen,
Utbetalningsställets intyg till attesterande myndigheten 34 att den har utfört och dokumenterat
utanordningskontroller, Checklista utanordningskontroll. 35
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Attesterande myndigheten ska dessutom spara räkenskaperna elektroniskt för de utgifter som
deklarerats till kommissionen och de belopp som kan återkrävas eller som har dragits tillbaka
helt eller delvis. Attesterande myndigheten återbetalar de återvunna beloppen till Europeiska
unionens allmänna budget före programavslut, genom att dra av dem från påföljande
utgiftsdeklaration.
Attesterande myndigheten sammanställer årligen senast den 31 mars en deklaration över de
belopp som dragist in eller återkrävts samt belopp som återstår att återkrävas enligt artikel
20.2 i kommissionens förordning 1828/2006.
4.1.3. Funktioner som formellt delegerats av den attesterande myndigheten (funktioner,
förmedlande organ, typ av delegering)
Ingen delegering har skett utan samtliga uppgifter som hör till attesterande myndigheten sköts
av allmänna byrån vid finansavdelningen.
4.2. Den attesterande myndighetens organisation
4.2.1. Organisationsplan och enheternas funktioner (samt en preliminär uppskattning av
antalet tilldelade tjänster)
Den attesterande myndighetens uppgifter sköts av finansavdelningens allmänna byrå. Under
åren 2007-2008 uppskattas antalet tilldelade tjänster mätt i heltidsarbete motsvara 10 procent
av en heltidstjänst för respektive program.
4.2.2. Skriftliga förfaranden som skall användas av personal vid den attesterande
myndigheten (datum och referens)
Landskapslag (ÅFS 1971:43) om landskapets finansförvaltning
Budgetförordning (ÅFS 1979:70) för landskapet Åland
Förverkligandet av landskapets budget för år 2007
Förverkligandet av landskapets budget för år 2008
Rutindokument såsom mallar, checklistor, intyg, etc.
4.3. Attestering av utgiftsdeklarationer
4.3.1. Beskrivning av förfarandena för att utforma, attestera och lämna in
utgiftsdeklarationen till kommissionen
Attesterande myndigheten använder en mall för utgiftsdeklarationen och intyg enligt bilaga X
i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006. Attesterande myndigheten ska rekvirera
medel från kommissionen tre gånger per år och när förvaltande myndigheten har ett
rekvisitionsmaterial färdigt, får attesterande myndigheten meddelande om det samt ett
sammanställt underlag till rekvisitionen. Underlaget omfattar en sammanställning per
prioriterat område och fördelning per år, vilket attesterande myndigheten använder som
underlag för avstämning mot sina rapporter och kontroller. Underlaget omfattar också intyg
från förvaltande myndigheten och intyg från utbetalningsstället. Redovisningsbyrån gör en
avstämning mellan informationssystemet och ekonomisystemet till och med det datum som
materialet omfattar utbetalningar. Attesterande myndigheten har en checklista, Checklista
inför rekvisition 36, som tar upp de väsentliga punkter som attesterande myndigheten behöver
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kontrollera och beakta innan utgiftsdeklarationen kan utformas och attesteras. Attesterande
myndighetens granskningar och kontroller dokumenteras och sparas tillsammans med det
övriga rekvisitionsunderlaget.
Attesterande myndigheten skriver ut rapporter som baseras på de uppgifter som finns i
informationssystemet, för att ha som underlag till de kontroller och rutiner som attesterande
myndigheten ska utföra inför attestering. En rapport omfattar rekvisitionsmaterialet per insats
som ska ligga till grund för betalningsansökan per prioriterat område för innevarande år och
kumulativt. Dessutom används rapporter över de inregistrerade återkraven för perioden,
utförda och inregistrerade kontroller och granskningar.
Inregistrerade återkrav under perioden dras av från ifrågavarande prioriterat område.
Attesterande myndigheten gör en oberoende granskning av rapporter från utförda kontroller
och drar av beloppen från betalningsansökan för det prioriterade område som kontrollen
gällde ifall betydande avvikelser finns och ingen åtgärd ännu vidtagits för att dra av
återkravet. Ifall attesterande myndigheten är mer restriktiv i sin bedömning än
förvaltningsmyndigheten, meddelas de skriftligen om den avvikande bedömningen
innefattande motiveringar till den avvikande bedömningen. Attesterande myndigheten får
kopior på beslut och utanordningarna samt Bilaga till utanordning kontinuerligt.
Attesterande myndigheten utgår från siffrorna från föregående betalningsansökan och
kontrollräknar den kumulativa summan per prioriterat område och jämför mot rapporter som
omfattar kumulativa siffror.
Därefter fyller attesterande myndigheten i intyg och deklaration enligt bilaga X i
kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006, attesterar dem och sänder dem till Finlands
ständiga representation i Bryssel för vidare distribution till kommissionen samt kopior på till
förvaltningsmyndigheten.

4.3.2. Beskrivning av den attesterande myndighetens åtgärder för säkerställa att kraven i
artikel 61 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 37 uppfylls
Förvaltande myndighetens rutiner beskrivs och regleras i systembeskrivningen och eventuella
avvikelser eller förändrade rutiner beaktas när systembeskrivningen revideras.
Dessutom får attesterande myndigheten en försäkran från förvaltande myndigheten,
Förvaltningsmyndighetens intyg till attesterande myndigheten och utbetalningsstället,
Utbetalningsställets intyg till attesterande myndigheten 38 där de intygar att de följt sina
dokumenterade rutiner för ifrågavarande redovisningsperiod och utbetalningar. Attesterande
myndigheten granskar samtliga rapporter från kontroller som rör stödhanteringen och
stödmottagarna, som utförts av förvaltningsmyndigheten och revisionsmyndigheten.
Attesterande myndigheten gör dessutom en oberoende bedömning för eventuella rapporterade
avvikelser för att försäkra sej om att inga betydande avvikelser finns noterade för de utgifter
som rekvisitionen omfattar.
Ifall förvaltningsmyndigheten har avvikande hantering för en stödåtgärd får attesterande
myndighet ett skriftligt meddelande om tillämpad hantering och orsak till ifrågavarande
avvikande hantering.
Attesterande myndigheten utför egna stickprovskontroller för att kunna verifiera att
förvaltningsmyndigheten följer sina beskrivna rutiner och regelverk. Rapporter från dessa
kontroller dokumenteras och registreras in i informationssystemet. Frekvensen av
stickprovskontrollen intensifieras om brister i förvaltningsmyndighetens hantering upptäcks
och dokumenterade instruktioner om hur bristerna ska rättas till ges. Frekvensen på
stickprovskontrollerna avgörs på basen av en riskbedömning på förvaltande myndighetens
rutiner.
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Artikel 61
Den attesterande myndighetens uppgifter
Den attesterande myndigheten för ett operativt program skall särskilt ansvara för följande:
a) Att upprätta attesterade utgiftsdeklarationer och ansökningar om utbetalning samt överlämna dessa till
kommissionen.
b) Att intyga
i) att utgiftsdeklarationen är korrekt, har utarbetats med hjälp av tillförlitliga bokföringssystem och grundar sig
på kontrollerbara verifikationer,
ii) att de utgifter som deklarerats överensstämmer med tillämpliga gemenskapsregler och nationella regler och
har uppstått i samband med insatser som valts ut för finansiering i enlighet med de kriterier som är tillämpliga
för programmet och i överensstämmelse med gemenskapsregler och nationella regler.
c) Att se till att den inför attesteringen har mottagit tillräckliga uppgifter från förvaltningsmyndigheten om de
förfaranden som tillämpats och de kontroller som utförts när det gäller de utgifter som ingår i
utgiftsdeklarationen.
d) att vid attesteringen ta hänsyn till resultaten från samtliga revisioner som utförts av revisionsmyndigheten eller
under dennas ansvar.
e) Att elektroniskt spara räkenskaper för utgifter som deklarerats till kommissionen.
f) Att föra räkenskaper över de belopp som kan återkrävas och de belopp som har dragits tillbaka efter helt eller
delvis upphävande av stödet för en insats. De återvunna beloppen skall återbetalas till Europeiska unionens
allmänna budget före avslutandet av det operativa programmet genom att de dras av från den följande
utgiftsdeklarationen.
38

Intyg, se bilaga 7.

Process

Flödesschema över landskapsregeringens stödhanteringsprocess

Projektägaren

Beviljande

Stödansökan

Kostnadsredovisning, LR,
interna projekt

Revisionsmyndigheten

Attesterande
myndigheten
Finansavdelningen,
allmänna byrån

Beredning och
beviljande

Inregistrering i
projektregistret

Kostnadsredovisning från
projektägarna

Utbetalning

Förvaltningsmyndigheten
Näringsavdelningen/
Utbildnings- och
Finansavdelningen,
Kulturavdelningen
redovisningsbyrån

Granskning,
godkännande
& registrering i
projektregistret

Överföring till
bokföring

Verkställande av
utbetalning

Överföring till
bokföring

Projektuppföljning, LR,
interna projekt

Rekvisition

Kontroller

Kontroll på plats av
projektet skrivbordskontroll

Stickprovskontroller av
utanordningar

Revision av
projekt
Avstämning av
bokföring och
projektregistret

Underlag för
rekvisition

Systemrevision

Granskning
av
rapporter
från
kontroller
och
revisioner

Utgiftsdeklaration,
ansökan om
utbetalning

4.3.3. Åtgärder för att den attesterande myndigheten skall få tillgång till detaljerade uppgifter
om insatser samt kontroller och revisioner som genomförs av förvaltningsmyndigheten, de
förmedlande organen och den attesterande myndigheten
Attesterande myndigheten har tillgång till samma informationssystem som
förvaltningsmyndigheten. Förvaltningsmyndigheten registrerar in uppgifter om sina kontroller

i informationssystemet. Dessutom distribueras rapporter från samtliga utförda kontroller till
attesterande myndigheten för en oberoende bedömning utgående från rapporten.

Förvaltningsmyndigheten
Näringsavdelningen/
Utbildnings- och
Finansavdelningen,
Kulturavdelningen
redovisningsbyrån

Kontroller

Kontroll på plats av
projektet

Skrivbordskontroller

Revisionsmyndigheten

Attesterande
myndigheten
Finans-avdelningen,
allmänna byrån
Stickprovsk
ontroller

Stickprovskontroller av
utanordningar

Revision av
projekt

Avstämning
bokföring projektregistret

Systemrevision

Informationssystemet

Process

Flödesschema över information om kontroller

Granskning
av rapporter
från
kontroller och
revisioner

4.4. Redovisningssystem
4.4.1. Beskrivning av det redovisningssystem som skall införas och som kommer att ligga till
grund för attesteringen av utgifter åt kommissionen
Ålands landskapsregering förskotterar alla utbetalningar till stödmottagarna. När
kommissionen reglerar en betalningsansökan, görs en utbetalning till det bankkonto där
fondmedlen förvaltas. Ålands landskapsregerings förskott regleras efter att kommissionen
gjort en utbetalning på basen av en betalningsansökan, genom att en överföring av
rekvisitionssumman görs från bankkontot med fondmedel till ett av landskapets egna
bankkonton.
Redovisningssystemet som ligger till grund för attestering av utgifter till kommissionen är
integrerat med informationssystemet. I informationssystemet kommer det att finnas en separat
modul, ”Underhåll betalningsansökan”, för att hantera de utgifter som ligger till grund för
betalningsansökan. De utbetalningstransaktioner som ännu inte ingått i en rekvisition, visas
för vald period. Ifall en utgift på grund av kontrollåtgärder inte ska ingå i en rekvisition har
förvaltningsmyndigheten spärrat den och då kommer den inte med i rekvisitionsunderlaget.
De utgifterna som slutligen ingår i en rekvisition tilldelas ett rekvisitionsdatum, vilket medför
att det går att härleda till vilken rekvisition en utbetalning hör. När en utgift har ingått i ett
rekvisitionsmaterial syns rekvisitionsdatumet på den ursprungliga utbetalningstransaktionen i
informationssystemet.

− Kopplingen mellan redovisningssystemet och det informationssystem som skall upprättas
(punkt 6).
Redovisningssystemet är integrerat med informationssystemet. Separata funktioner för att
hantera rekvisitionsmaterialet och att skapa en rekvisitionsfil kommer att utvecklas.
− Identifiering av strukturfondstransaktioner, om systemet är gemensamt för flera fonder.
Informationssystemet är gemensamt för alla fonder, men enbart insatser som rör vald fond
visas. Systemstrukturen är sådan att man först väljer operativprogram och fond och sedan kan
enbart insatser som finansieras via vald fonden registreras in. Enbart insatser för vald fond
visas.
4.4.2. Redovisningssystemets detaljnivå:
− Sammanlagda utgifter per prioriterat område och per fond
Rapportering från redovisningssystemet fungerar på samma sätt som i informationssystemet
då redovisningssystemet är integrerat. Respektive utbetalningstransaktion blir knuten till en
rekvisition men är fortsättningsvis knuten till fond, stödmottagare, prioriterat område och
åtgärd och kan därför ligga till grund för rapportering även för attesterande myndighetens del
med hänsyn till vilken rekvisition utbetalningarna hör till.
4.5. Återkrav
4.5.1. Beskrivning av systemet för att snabbt återkräva gemenskapens stöd
Redovisningssystemet är integrerat med informationssystemet vilket medför att attesterande
myndigheten har direkt information om inregistrerade resultat från kontroller som förvaltande
myndigheten utfört. I de fall förvaltande myndigheten rapporterat om en åtgärd med påföljd
som innebär återkrav, registreras återkravet in i informationssystemet på aktuell insats och
hanteras i enlighet med vad som regleras i nationell lagstiftning och beslut, t.ex. avdrag från
kommande utbetalning eller ett direkt krav på återbetalning om insatsen är avslutad. Enligt
överenskommelse med stödmottagaren kan ett oreglerat återkrav dras av på stödmottagarens
kommande kostnadsredovisning, vilket minskar det kommande utbetalda stödet till
stödmottagaren.

Rapporterade avvikelser

Process

Flödesschema över återkravshantering

Förvaltningsmyndigheten
Näringsavdelningen/
Utbildnings- och
Finansavdelningen,
Kulturavdelningen
redovisningsbyrån

Oegentligheter upptäcks
vid kontroll på plats
Oegentligheter
upptäcks vid skrivbordskontroller

Revisionsmyndigheten

Attesterande
myndigheten
Finans-avdelningen,
allmänna byrån

Oegentligheter upptäcks vid
utbetalning av stöd till
projektägaren
Felaktigheter upptäcks vid
avstämningar mot
bokföringen

Felaktigheter upptäcks
vid revision av
projektet
Felaktigheter
upptäcks vid
systemrevision

Oegentligheter
upptäcks i samband
med stickprovskontroller

Rekvisition

Åtgärder

Beslut om vilka åtgärder som ska vidtas

Återkrav av redan
slutbetalt stöd

Avdrag från kommande
utbetalningar

Minskning av
beviljat bidrag

Underlag för rekvisition, rapportering av återkrav,
avdrag av återkrav från betalningsansökan

Utgiftsdeklaration,
ansökan om
utbetalning

4.5.2. Åtgärder för att upprätthålla en kundreskontra och dra av återkrävda belopp
i utgiftsdeklarationen
Informationssystemet har en funktion för att hantera återkrav och återbetalningar. Återkraven
registreras in i informationssystemet och dras av på följande utgiftsdeklaration. När ett
återkrav blir betalt så registreras det in en återbetalning och återkravet är därmed reglerat.
De insatser som belastas med återkrav, regleras genom att återkravet dras av från utbetalt
belopp för insatsen och prioriterat område och redovisas separat till kommissionen i samband
med betalningsansökan.

5. REVISIONSMYNDIGHET OCH REVISIONSORGAN

Revisionsmyndighet för de i denna administrationsmodell beskrivna operativa programmen är
Landskapsrevisionen, en fristående myndighet under Ålands lagting. Myndigheten ansvarar
för de uppgifter som anges i artikel 62 rådets förordning (EG) nr 1083/2006.
Landskapsrevisionen är fristående från förvaltningen och rapporterar direkt till de granskade.
En särskild landskapslag reglerar landskapsrevisionens verksamhet, se punkt 5.2.2.
5.1. Beskrivning av huvuduppgifterna och förhållandet mellan revisionsmyndigheten
och de revisionsorgan som myndigheten ansvarar för
Landskapsrevisionen utför sina i artikel 62 angivna uppgifter med hjälp av personalen vid
myndigheten och vid behov genom att anlita utomstående revisor(er) från revisionssamfund.
Granskningarna planeras av landskapsrevisorn, som också ansvarar för de övriga uppgifter
som anges i artikel 62. Revisionsmyndigheten är ansvarig speciellt för följande:
-

säkerställa att revisioner genomförs i syfte att kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystemet för det
operativa programmet fungerar effektivt,
säkerställa att ett lämpligt urval av insatser omfattas av revision i syfte att kontrollera de deklarerade
utgifterna,
presentera för kommissionen en revisionsstrategi, som omfattar de organ som utför revisioner
beträffande system och insatser, den metod som kommer att användas vid revisionen, urvalsmetoden för
revisioner av insatser och den preliminära planeringen av revisionerna i syfte att säkerställa att de
viktigaste organen blir föremål för revision
och att revisionerna är jämt fördelade under
programperioden.

I de fall där ett gemensamt system tillämpas för flera operativa program får en enda
revisionsstrategi lämnas in.
5.2. Organisation hos revisionsmyndighetens och de revisionsorgan den ansvarar för
Landskapsrevisionen är en fristående myndighet under Ålands lagting. Inga andra
revisionsorgan finns inom landskapsförvaltningen. Organisationen framgår av följande
schema:
Ålands lagting

Lag- och kulturutskottet

Social- och miljöutskottet

Finans- och näringsutskottet

Kanslikommissionen
Presidiet + 2 ledamöter

Landskapsrevisionen

Lagtingets
kansli

5.2.1. Organisationsplan (med antalet tilldelade tjänster)

Landskapsrevisionen leds av landskapsrevisorn som är chef för myndigheten.
Landskapsrevisionen beslutar själv om sin organisation. Andra tjänster än tjänsten som

landskapsrevisor inrättas och dras in av Landskapsrevisionen. Utomstående revisionssamfund
kan vid behov anlitas för revisioner av EU:s strukturfondsprogram och inom ramen för medel
i budgeten. Detta sker i så fall genom särskild upphandling. Ca 60 % av en heltidstjänst
beräknas behöva reserveras för revisionen av de operativa programmen för ERUF och ESF.
5.2.2. Bestämmelser för att säkerställa oberoende
Landskapsrevisionens verksamhet är lagstadgad och framgår av Landskapslag (ÅFS 2013:25)
om Landskapsrevisionen. Revisionen utförs med beaktande av god revisionssed. Genom
lagen och den fristående ställningen under Ålands lagting har man avsett trygga revisionens
oberoende gentemot förvaltningen.
5.2.3. Meriter eller erfarenheter som krävs
Behörig för tjänsten som landskapsrevisor är den som vid universitet eller därmed jämförbar
högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagt en examen som motsvarar
minst fyra års heltidsstudier och innehåller en lämplig ämneskombination, är väl förtrogen
med offentlig ekonomi och landskapsförvaltningen samt har erfarenhet av ledarskap.
5.2.4. Beskrivning av förfaranden för övervakning av hur de rekommendationer och
korrigerande åtgärder som föreslås i revisionsberättelserna genomförs
En särskild promemoria (revisions-PM) ska uppgöras efter att en revision i enlighet med
artikel 62 i rådets förordning (EG) 1083/2006 utförts av revisionsmyndigheten. Av PM, som
uppgörs av de ansvariga granskade tjänstemännen inom förvaltningsmyndigheten eller
attesterande myndigheten, ska framgå vad som framkommit vid revisionen, kommentarer
eller förtydliganden till revisorns påpekanden eller anmärkningar och de åtgärder som
kommer att vidtas av de granskade jämte tidsplanen för dessa. PM distribueras till samma
myndigheter och ansvarspersoner som revisionsrapporten samt till Landskapsrevisionen.
Landskapsrevisionen följer upp att de åtgärder som avses vidtas är tillräckliga och att de
utförs.
5.2.5. Beskrivning av förfaranden (i förekommande fall) för övervakning av arbetet vid de
andra revisionsorgan som revisionsmyndigheten ansvarar för
Inga andra revisionsorgan än Landskapsrevisionen finns inom landskapsförvaltningen. En
särskild revisionsmanual har utarbetats för EU-revisionen. Vid utarbetandet av manualen har
EU-kommissionens särskilda riktlinjer förutom de regler som finns i EU-förordningarna
beaktats. Uppdatering av manualen sker då behov föreligger. Då utomstående revisorer
anlitas, uppgörs ett särskilt avtal om hur revisionerna ska utföras och rapporteringen ska ske.
Anvisning ges om att den uppgjorda revisionsmanualen ska användas vid revisionsarbetet. På
detta sätt säkras att revisionerna utförs på ett riktigt och likartat sätt.
5.3. Årlig kontrollrapport och yttrande samt slutligt utlåtande
Årlig kontrollrapport ska enligt artikel 62 punkten 1 d) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006
läggas fram för kommissionen senast den 31 december varje år med början senast den 31
december 2008. Rapporten utarbetas av Landskapsrevisionen enligt den förlaga som finns
som bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 och de riktlinjer som

kommissionen i övrigt ger. Det slutliga utlåtande, som enligt rådets ovannämnda förordning
artikel 62 punkten 1 e) ska läggas fram för kommissionen senast den 31 mars 2017 utarbetas
likaså av Landskapsrevisionen enligt den förlaga som anges som bilaga VIII till
kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 och de riktlinjer som kommissionen i övrigt
ger.
5.3.1. Beskrivning av förfarandena för utarbetande av den årliga kontrollrapporten, det
årliga yttrandet och det slutliga utlåtandet
Den årliga kontrollrapporten utarbetas av Landskapsrevisionen. Grunden för rapporten utgörs
av de projektrevisioner och systemrevisioner som utförts under revisionsperioden. Ytterligare
begärs tilläggsuppgifter in av förvaltningsmyndigheten och attesterande myndigheten.
Rapporten uppgörs utgående från den förlaga som nämns ovan. Det innebär bl.a. att perioden
för det slumpmässiga urvalet för kontroller ska anges liksom vilka operativa program som
omfattas av rapporten. Uppgifterna redovisas skilt per fond och program så att av rapporten
framgår och rapporteras för de områden som finns i förlagan under punkterna 2-9.
Förvaltningsmyndigheten och attesterande myndigheten är skyldiga att anmäla alla större
förändringar av förvaltnings- och kontrollsystemen jämfört med beskrivningen enligt artikel
71.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 samt ange från vilket datum förändringarna gäller.
Förvaltningsmyndigheten och attesterande myndigheten ska likaså redogöra för åtgärder som
vidtagits med anledning av de revisioner som utförts.
Det årliga yttrandet utarbetas av Landskapsrevisionen utgående från den förlaga som finns
som bilaga VII till kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006. Vid utarbetandet av
utlåtandet utgör den årliga kontrollrapporten och de uppgifter och dokument som finns som
grund till denna underlag.
Det slutliga utlåtandet utarbetas av Landskapsrevisionen utgående från den förlaga som
nämns ovan. Underlag för detta utlåtande utgörs av de årliga kontrollrapporterna och de årliga
yttrandena samt de ytterligare kontroller och uppföljningar samt rättelser som gjorts med
anledning av dessa rapporter och yttranden. Förvaltningsmyndigheten och attesterande
myndigheten bistår med uppgifter till den del dessa inte redan finns hos Landskapsrevisionen.
Vid partiellt avslut av stödform uppgör Landskapsrevisionen ett särskilt utlåtande enligt
reglerna om sådana.

5.4. Samordnande revisionsorgan

5.4.1. Beskrivning av det samordnande revisionsorganets roll, om tillämpligt
Inga andra revisionsorgan än Landskapsrevisionen finns inom landskapsförvaltningen. Det
finns därför inte behov av samordning av revisionsorgan utöver det som gäller anlitande av
utomstående revisionssamfund och som beskrivits ovan.
Ett flödesschema över revisionsmyndighetens fullgörande av sina uppgifter beskrivna såsom
punkterna 1-6 utgående från artikel 62 i rådets förordning (EG) 1083/2006 finns bifogat

såsom bilaga nr 16. Av schemat framgår också kommunikationen med och mellan
myndigheterna och EU-kommissionen.

6. INFORMATIONSSYSTEM (Artikel 60 c i rådets förordning (EG) nr 1083/2006)

6.1. Beskrivning av informationssystemet inklusive diagram
Ålands landskapsregering har ett integrerat ekonomisystem i AS400-miljö. Användare har
tillgång till ekonomisystemet via ett gemensamt internt nätverk. Centraldatorn skyddas av en
inbyggd brandvägg, vilken begränsar varifrån användare har tillgång till den. Tillgång till
ekonomisystemet ges via administration av systembehörigheter och rättigheter.
Ålands landskapsregering utför säkerhetskopiering av ekonomisystemet en gång per dygn och
senaste kopia finns kvar när påföljande säkerhetskopia görs. De löpande säkerhetskopiorna
lagras i ett kassavalv på finansavdelningen i Ålands landskapsregering. Dessutom görs en
gång per månad en extra säkerhetskopia som lagras i Ålands Polismyndighets fastigheter.
Det
integrerade
ekonomisystemet
består
av
modulerna
kundfakturering,
leverantörsfakturering,
bokföring,
lönehantering,
lånereskontra,
elektronisk
betalningsförmedling till banker och Cognos rapportverktyg. För att hantera stöd och bidrag
använder Ålands landskapsregering en modifierad modul, projektregistret, som anpassas så att
det motsvarar behovet av tillförlitliga och utförliga räkenskaper för varje insats inom det
operativa programmet samt för uppföljning av övervakning, kontroller och revision. Ålands
landskapsregering använder ett gemensamt projektregister för flera operativprogram för
hantering av stöd med EU-finanisering. 39
Applikationer och dataflöde
Lånereskontra

Namnregister

Lönesystem

Projektregistret

Leverantörsreskontra

Kundreskontra

Bankprogram

Bokföring

Cognos

SFC2007

Projektregistret är en separat modul i ekonomisystemet, men har integration till Ålands
landskapsregerings ekonomisystem för överföring av utbetalningar till bankprogrammet,
39

Projektregistermanual, se bilaga 17.

överföring av bokföringstransaktioner från projektregistret till bokföringsmodulen och
returnering av referensnummer till projektregistret. Dessutom ingår moduler för attesterande
myndighetens behov för att koppla respektive utbetalning för insatser till en viss
betalningsansökan. All data angående stödhanteringen sparas i projektregistret.
Projektregistret användes även under programperioden år 2000-2006 och ny funktionalitet
utvecklas och implementeras i systemet för att möta de nya kraven på uppföljning och
rapportering. Projektregistret förväntas vara i drift under kvartal fyra år 2008. Rapportering
från projektregistret förväntas också vara uppbyggd under kvartal fyra år 2008.
Revisorn har läsrättigheter i projektregistret. Den attesterande myndigheten har läs- och
skrivrättigheter i både projektregistret och ekonomisystemet. Till den del stödhanteringen
handhas av olika förvaltningsmyndigheter har respektive förvaltningsmyndighet enbart
behörighet till sitt eget operativprograms stödhantering, medan de som verkställer
utbetalningar och bokföring har behörighet till alla operativprogram eftersom Ålands
landskapsregering har en centraliserad hantering av verkställandet av utbetalningar och
bokföring. Förvaltande myndigheten som omfattar de som arbetar med stödhantering, de som
verkställer utanordningar och bokförare har både läs- och skrivrättigheter i projektregistret.
De som verkställer utanordningar och bokför stöden har läs- och skrivrättigheter i
ekonomisystemet och den övriga delen av förvaltande myndigheten har enbart läsrättigheter i
ekonomisystemet.
Yrkesutbildningsbyrån vid utbildnings- och kulturavdelningen respektive allmänna byrån och
fiskeribyrån vid näringsavdelningen registrerar in insatserna i projektregistret och
redovisningsbyrån
vid
finansavdelningen
verkställer
överföringen
av
bokföringstransaktionerna från projektregistret till ekonomisystemet enligt skriftligt direktiv
från respektive avdelning. Redovisningsbyrån verkställer även utbetalningar enligt skriftligt
direktiv från respektive avdelning. Redovisningsbyrån har läs- och skrivrättigheter men
övriga förvaltningsmyndigheten har enbart läsrättigheter i ekonomisystemet.
Redovisningsbyrån gör avstämningar av projektregistret mot registrerade transaktioner i
ekonomisystemet.
Redovisningsbyrån får beslut som rör EU-stöd för uppföljning, och kontroll. Allmänna byrån
vid finansavdelningen får årsrapporter, övriga årliga rapporter, granskningsrapporter från
utförda kontroller och revisioner för uppföljning av anmärkningar och rekommendationer.
Projektregistret omfattar underhåll och registrering av:
Allmänna uppgifter som registreras in för de olika operativprogrammen
- användare
- systembehörigheter
- operativprogrammets namn
- operativprogrammets CCI-nummer (F01)
- fondens namn (F03) och förkortning
- finansieringsform
- typ av område
- kod för region/NUTS (F04)
- programram, nationell del, finansiering från fonden, privat finansiering
- årlig budget
- förvaltningsmyndighet (F06)(F12)
- utbetalningsställe

-

attesterande myndighet (F05)
revisionsorgan
stödordning
stödform
åtgärd/axel
klassificering av varugrupper; för att identifiera beviljande, utbetalning, restbokning
av kvarvarande saldo efter avslutad insats, återkrav och återbetalning
artiklar, beviljande, utbetalningar, återföring av rest till fond, återkrav, återbetalning,
åtgärdskategorier/prioriterat område
klassificering av jämlikhet
klassificering av hållbar utveckling
juridisk form som ska definieras på stödmottagaren
näringsgren eller bransch
prioritet
insatsens lokalisering
indikatorer

Uppgifter som registreras eller genereras automatiskt från grunduppgifterna för insatsen
- CCI-nummer
- operativprogram
- fond
- finansieringsform
- typ av område
- åtgärd/axel
- åtgärdskategori/prioriterat område (F02)
- förvaltningsmyndighet
- utbetalningsställe
- projektansvarig inom förvaltande myndighet
- projektets identifikationsnummer (F08) och namn
- stödsökandens kundnummer och namn
- hemkommun
- organisation/juridisk form
- näringsgren eller bransch
- momsregistrerat projekt J/N
- stödmottagarens bankkonto
- personsignum/FO-nummer (F14)
- typ av stöd för nationell skatteredovisning
- ansökningsdatum
- beslutsdatum (F13)
- planerad period, från datum (F10), till datum (F11 eller förlängd) för insatsen
- slutdatum vid förlängd period (F11)
- status för insatsen: pågående, avslutad, avslagen, borttagen, 1-års uppföljning gjord, 2års uppföljning gjord
- statuskod för typ av insats: (H/P) huvudprojekt/projektering
- diarienummer för ärendet
- stödordning
- klassificering av projektet med hänsyn till hållbar utveckling
- klassificering av projektet med hänsyn till jämlikhet
- projektets genomförandekommun
- bokföringskontering för andelen eu-medel som ingår i insatsen

-

bokföringskontering för andelen av landskapets medel som ingår i insatsen
grad av måluppfyllelse för slutförda insatser % (F41)

Kunduppgifter
- insatsens ansvarsperson, namn och kontaktuppgifter
- insatsens redovisare, namn och kontaktuppgifter
- förvaringsplats för verifikationer (F24)
Insatsens budget
- personalutgifter för egen personal
- reseutgifter för egen personal
- personalutgifter för extern personal
- administrativa utgifter
- schablonmässiga indirekta utgifter
- lokalutgifter
- varor, material, inventarier och tjänster
- investeringar exklusive mark
- utgifter för mark (F30)
- övriga utgifter
- summa stödberättigande utgifter (F16)(F17)
- ej godtagbara kostnader
- totalkostnader för insatsen
- projektintäkter
- stödberättigande utgifter för insatsen, projektintäkter avdraget
Insatsens finansiering
- EU-andel i euro och procent av total offentlig finansiering
- landskapets andel i euro och procent av total offentlig finansiering
- budgetförbindelse totalt i euro och procent av hela finansieringen
- övrig nationell offentlig finansiering i euro och procent av
- total offentlig finansiering (F18), beräknad i euro och procent av total offentlig
finansiering
- privat finansiering i euro och procent av hela finansieringen
- total finansiering i euro och procent för kontroll att insatsen inte är överfinansierad
Ändamål
- insatsens ändamål beskrivs (F09)
Kostnadsredovisningen omfattar:
- Insatsens budget, se ovan uppräknat
- delredovisning nr.
- redovisningsperiod
- utbetalningsdatum
- redovisningens ankomstdatum
- periodens redovisade kostnader enligt budgetuppställning (F22)(F32)(F33)
- insatsens kumulativa kostnader (F23)
- budgetavvikelse
- insatsens finansiering
- avdrag för förskott
- avdrag för ej godtagbara kostnader

-

avdrag för tidigare utbetalda rater
avdrag för öppna återkrav
utbetalas EU-andel (F35, F36 från samtliga insatsens delredovisn.) och landskapsandel

Transaktionstyper
- beviljande
- utbetalningar
- återbokning till fond vid restsaldo för en avslutad insats
- återkrav
- återbetalning
Beviljandetransaktioner
- beviljande artikel EU-finansiering eller LR-finanisering
- datum för beviljande
- belopp uppdelat enligt EU-finansiering och LR-finansiering
- text
- kontering
Utbetalningstransaktioner
- inregistreringsdatum (F21)
- utbetalningsartikel för EU-finansiering eller LR-finanisering
- utbetalningsdatum
- belopp uppdelat enligt EU-finansiering och LR-finansiering
- betalningsreferens (F101:gäller för LBU-programmet)
- Internt referensnummer (F20)
- typ av betalning
- ursprungligt beviljat
- aktuellt beviljat
- fördelning EU/LR
- kumulativt utbetalt inklusive denna
- återstår (av beviljat saldo)
- text
- kontering
- rekvisitionsdatum (F37)
Återkrav
- återkravsartikel EU-finansiering eller LR-finansiering
- datum för återkrav
- belopp uppdelat enligt EU-finansiering och LR-finansiering
- betalningsreferens
- ursprungligt beviljat
- aktuellt beviljat
- fördelning EU/LR
- kumulativt utbetalt inklusive denna
- återstår (av saldo)
- kod för orsak till återkrav
- text för orsak till återkrav
- text eller motivering
- kontering

Återbetalningstransaktioner
- återbetalningsartikel för EU-finansiering eller LR-finanisering
- datum för återbetalning
- belopp uppdelat enligt EU-finansiering och LR-finansiering
- betalningsreferens
- ursprungligt beviljat
- aktuellt beviljat
- fördelning EU/LR
- kumulativt utbetalt inklusive denna
- återstår (av beviljat saldo)
- text
- kontering
Restbokningar
- ursprungligt beviljat
- aktuellt beviljat
- utbetalt
- återstår
- EU-finansiering
- LR-finansiering
- Återbokning av EU-finansiering till fond
- Återbokning av LR-finansiering till landskapets finansieringsbudget
Kontroller
- typ av kontroll
- kontrollbenämning
- kontrollant
- organ som utfört kontrollen eller revisionen (F40)
- inregistreringsdatum
- kontrolldatum (F38)(F39)
- kod för påföljd (ingen eller vidtagen åtgärd vid avvikelse)
- typ av påföljd
- orsak till påföljd
- beskrivning av rapporterade avvikelser
- datum för verkställda åtgärder

Avslag
- status för projekt som fått avslag = 8
- projektets identifikationsnummer och namn
- stödsökandens kundnummer och namn
- stödform
- CCI-nummer
- operativprogram
- fond
- datum för beslut
- diarienummer
- kod för avslag
- projektansvarig
- motivering till avslaget

Uppföljning
- status för att 6 månaders uppföljning gjorts = 3
- status för att 2-års uppföljning gjorts = 4
Avslutade projekt
- status för avslutade projekt = 9

Revisionsmyndighet

Förvaltningsmyndighet

Projektregistret och flöde av information in i systemet

Revisionsrapporter
och PM-svar

Projekt, ansökan, avslag,
beviljande,
finansiering,budget,
uppföljning

Avvikelser från
stickprovskontroller, på
plats kontroller,
skrivbordskontroller

Kostnadsredovisningar,
utbetalningar,
restbokningar, återkrav

Underlag för
rekvisition,

Revisionsrapporter

Systemrevision

Kommissionen

Attesterande myndighet

Projektregistret

Revisionsrapporter och
PM-svar

Inregistrering av resultat
från stickprovskontroller

Underlag för
bedömning till
rekvisition

Granskning av
rekvisitionsmaterial

Sammanställning av
utgiftsdeklaration,
ansökan om utbetalning

Utgiftsdeklaration,
ansökan om utbetalning

