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Tillväxtverkets plan för bedrägeribekämpning inom den
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Att motverka mutor, jä v och andra oegentligheter ä r en viktig frå ga fö r Tillvä xtverket.
Det gä ller bå de inom myndigheten och i den stö dverksamhet som myndigheten
ansvarar fö r. Tillvä xtverkets riktlinjer om jä v1 samt riktlinje och policy mot mutor2
syftar till att motverka missfö rhå llanden inom myndigheten. Nä r det gä ller att bekä mpa
fusk och bedrä gerier inom stö dverksamheten så har en sä rskild riktlinje3 tagits fram.
Det har ä ven inrä ttats en anmä lningsfunktion dit man kan vä nda sig vid misstanke om
interna missfö rhå llanden eller vid misstanke om brott inom stö dverksamheten.
Information om hur man gå r tillvä ga vid misstanke om brott finns på Tillvä xtverkets
webbplats4.

Bakgrund
Enligt artikel 59.2 i budgetfö rordningen5ska medlemsstaterna vidta nö dvä ndiga
å tgä rder fö r att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen. Atgä rderna bestå r i
att fö rebygga, upptä cka och korrigera bedrä gerier.
Artikel 72 h i fö rordningen om gemensamma bestä mmelser6, reglerar att den
fö rvaltande myndighetens fö rvaltnings- och kontrollsystem ska innehå lla instruktioner
om förebyggande, upptäckande och korrigerande av oriktigheter, inklusive bedrägeri, och
återkrävande av felaktigt utbetalda stödbelopp, tillsammans med eventuell ränta vid sen
betalning.
I artikel 125.4 c i samma fö rordning som ovan anges att de fö rvaltande myndigheterna
ska infö ra ”effektiva och proportionella bestämmelser om bedrägeribekämpning med
beaktande av konstaterade risker”.
Europeiska kommissionen har, med anledning av ovanstå ende, utfä rdat en vä gledning7
dä r man rekommenderar fö rvaltande myndigheter att infö ra ”en proaktiv, strukturerad
och målinriktad strategi för att hantera bedrägeririsker. När det gäller fonderna bör
målet vara proaktiva och proportionella bedrägeribekämpningsåtgärder med
kostnadseffektiva medel.”
Utifrå n denna rekommendation har Tillvä xtverket vidtagit å tgä rder fö r att, dels genom
Riktlinjer fö r Tillvä xtverkets beslutsfattare och handlä ggare om jä v, 2009-09-11
Tillvä xtverkets riktlinje och policy mot mutor, 2016-05-16
3 Riktlinjer vid misstanke om brott i Tillvä xtverkets stö dverksamhet D.nr 1.3.6 – A 2015-538
4 https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/organisation/uppfoljning-och-kontroll.html
5Europaparlamentets och rå dets fö rordning (EU) 966/2012
6 Europaparlamentets och rå dets fö rordning (EU) 1303/2013
7 Vä gledning fö r medlemsstater och programmyndigheter: Bedö mning av risken fö r bedrä gerier samt effektiva och
proportionella bestä mmelser om bedrä geribekä mpning EGESIF_14-0021-00
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fö rebyggande å tgä rder, dels genom granskande å tgä rder, fö rebygga och motverka
bedrä gerier och oegentligheter.

Begreppsdefinitioner
Oegentlighet
Artikel 1.2 i fö rordning (EG) nr 2988/95 definierar begreppet oegentlighet som: varje
överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten som är följden av en handling eller en
underlåtenhet av en ekonomisk aktör, och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en
negativ ekonomisk effekt för Europeiska gemenskapernas allmänna budget genom att den
allmänna budgeten belastas med en otillbörlig utgift.
Det innebä r alltså att begreppet omfattar bå de avsiktliga och oavsiktliga oegentligheter
som begå s av ekonomiska aktö rer.
Bedrägeri
Enligt artikel K3 i fö rdraget om Europeiska unionen8 ä r bedrä geri varje uppså tlig
handling eller uppså tlig underlå tenhet som hä nfö rs till:
-

användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller
dokument om detta leder till att medel från Europeiska gemenskapernas allmänna
budget otillbörligen uppbärs eller innehålls,

-

undanhållande av information som skall lämnas i enlighet med särskilda föreskrifter,
om gärningen har samma effekt,

-

användning av sådana medel för andra syften än dem som medlen ursprungligen har
beviljats för.

Självbedömning av risken för bedrägerier
Tillvä xtverket har, utifrå n den vä gledning som kommissionen lä mnat, tillsatt ett så kallat
Risk Assessment Team med uppgift att svara fö r det kontinuerliga arbetet med
bedrä gerifö rebyggande arbete. I teamet ingå r fö ljande kompetenser:
-

Processansvarig Arendeprocessen ERUF (Verksamhetsstö d)
Processansvarig Handlä ggning (Verksamhetsstö d)
Processansvarig Granskning (Verksamhetsstö d)
Processansvarig Utbetalning och Aterkrav (Verksamhetsstö d)
Verksjurist (Juridik)
Ansvarig fö r OLAF-rapportering (Verksamhetsstö d)
Representant frå n Interreg Oresund-Kattegatt-Skagerrak
Representant frå n Attesterande myndighet

Teamet leds av utsedd processansvarig fö r utbetalning och å terkrav inom
Verksamhetsstö d. Ytterligare kompetens kan behö vas i arbetet, vilket internt ska
stä mmas av med berö rd enhetschef.
Gruppen upprä ttar vartannat å r en riskanalys och med denna som utgå ngspunkt
utvä rderas och uppdateras en å rlig handlingsplan fö r bedrä geribekä mpning.
8
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Syfte och mål
Planen syftar till att stä rka Tillvä xtverkets arbete inom områ det fö r
bedrä geribekä mpning, det vill sä ga att fö rebygga, upptä cka och korrigera bedrä gerier
och andra oegentligheter.
Må len ä r att:
 Sä kerstä lla att kontrollsystemet fö r bedrä geribekä mpning ä r effektivt och
proportionellt med beaktande av risker.
 Tydliggö ra ä ndamå len och innehå ll i riktlinjer och policys inom
bedrä geribekä mpning
 Oka medvetenheten om betydelsen av att motverka och fö rebygga bedrä gerier
och oriktigheter – bå de inom den egna organisationen och hos stö dmottagare
Må len kommer att fö ljas upp utifrå n genomfö rda aktiviteter i en handlingsplan fö r
bedrä geribekä mpning som Risk Assessment Team (R-A Team) tagit fram.

Avgränsning
Denna plan omfattar strukturfondsprogram (2014-2020) inom Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden som Tillvä xtverket ä r fö rvaltande myndighet fö r.
Det faktiska arbetet inom områ det fö r bedrä geribekä mpning kommer att bedrivas inom
tre huvudområ den:
1. fö rebyggande å tgä rder
2. upptä ckande och rapporterande å tgä rder
3. korrigerande å tgä rder
(I den vä gledning som kommissionen tagit fram redogö rs fö r ett fjä rde områ de; å tal. I
Sverige hanteras detta av annan myndighet, Ekobrottsmyndigheten och ingå r dä rfö r
inte i denna plan.)
Planen ska fö ljas upp och revideras å rligen med beaktande av uppsatta må l,
handlingsplan och riskbedö mning (sjä lvskattning). Fö rsta uppfö ljning ska gö ras i bö rjan
av å r 2018.

Förebygga, upptäcka/rapportera och korrigera
I handlä ggningen finns verktyg fö r att fö rebygga, upptä cka och korrigera eventuella
bedrä gerier. Riskklassning av varje enskilt projekt gö rs i samband med ansö kan om
stö d.
Fö rvaltningsmyndigheten har ett system fö r ä rendehantering, Nyps 2020, som har
inbyggda begrä nsningar behö righetsroller och andra systematiska spä rrar vilka bidrar
till att fö rebygga bedrä gerier och oegentligheter. Systemet uppfyller de krav som
Europeiska kommissionen stä ller.

1. Förebyggande åtgärder
Utvecklande av en kultur för bedrägeribekämpning
Tillvä xtverket strä var efter tydliga verksamhetsmå l, budskap frå n myndighetens ledning
och riktlinjer fö r all personal fö r att skapa en kultur som motverkar bedrä gerier och
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oegentligheter. En kultur fö r bedrä geribekä mpning ä r en avgö rande faktor bå de externt
i avskrä ckande syfte och internt i skapande av engagemang.
Utbildning
Tillvä xtverket genomfö r fortlö pande kompetensutvecklingsinsatser inom
bedrä geribekä mpning. Utbildningsbehoven beskrivs i handlingsplan fö r
bedrä geribekä mpning.

2. Upptäckande och rapporterande åtgärder
Med stö d av det kontrollsystem som beskrivs i den fö rvaltande myndighetens
fö rvaltning- och kontrollsystem kan Tillvä xtverket upptä cka bedrä gerier.
Myndighetens kontrollsystem bestå r delvis av fö rvaltningskontroller gentemot
stö dmottagarna och delvis av insatser inom myndighetens interna kontroll och intern
revision.
Arendehanteringssystemet Nyps 2020 stö djer arbetet med att upptä cka oegentligheter.
Rapportering och anmälan
Misstanke om bedrä geri eller oegentlighet ska alltid anmä las i enlighet med
Tillvä xtverkets gä llande riktlinjer. I faststä llda riktlinjer vid misstanke om brott i
Tillvä xtverkets stö dverksamhet9 anges hur misstä nkt brottslighet ska anmä las och vad
myndigheten definierar som ett medarbetaransvar fö r samtliga anstä llda.
Tillvä xtverket har infö rt en sä rskild e-postadress dit bå de allmä nheten och
myndighetens egna medarbetare kan anmä la misstä nkta brott i stö dverksamheten
liksom eventuella interna missfö rhå llanden i myndighetens egen verksamhet.

3. Korrigerande åtgärder
Tillvä xtverket å terkrä ver felaktiga utbetalningar efter att ä rendet utretts. Vid behov
gö rs en ö versyn av processer och gä llande kontroller fö r att utvä rdera dess effektivitet.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfö rdelning regleras i gä llande arbetsordning och dä rtill finns andra styrande
dokument så som riktlinjer och handbö cker.

9Riktlinjer vid misstanke om brott i Tillvä xtverkets stö dverksamhet D.nr 1.3.6 – A 2015-538
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