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Uppdrag att utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd för
den gemensamma jordbrukspolitiken
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att
tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och
länsstyrelserna utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd.
I uppdraget ingår att analysera samt ge förslag till förbättringar avseende:
– Jordbruksverkets hantering av de rekommendationer som
Expertgruppen för digitala investeringar (SOU 2018:72) lämnade till
Jordbruksverket i augusti 2018,
– Jordbruksverkets och länsstyrelsernas planering avseende det digitala
verksamhetsstödet inför den gemensamma jordbrukspolitiken
2021–2027 med avseende på effektivisering, riskanalys, riskhantering,
kompetensförsörjning samt bedömning av kundnytta och
nyttorealisering i samband med Jordbruksverkets investeringar i
digitala system och
– hur det digitala verksamhetsstödet för den gemensamma
jordbrukspolitiken 2021–2027 kan bli ett mer kostnadseffektivt, och
rättssäkert system samt hålla en hög kvalité var gäller utbetalningar,
kontroller och redovisningsmöjligheter.
Digg får för uppdraget rekvirera högst 2 000 000 kronor för 2020.
Kostnaderna ska belasta anslaget 1:8 Statens jordbruksverk under utgiftsområde
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.
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Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020 till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet).
Bakgrund

Statskontoret redovisade i november 2016 rapporten Jordbruksverkets
ökade kostnader för administration av EU-stöd – konsekvenser och
utmaningar (2016:25), bl.a. med anledning av att kostnaderna för att utveckla
ett administrativt system för handläggning av EU-stöd under
programperioden 2014–2020 beräknades kosta drygt 300 miljoner kronor
mer än vad Jordbruksverket först räknade med. I samband med att de nya
systemen togs i bruk ökade även myndighetens förvaltningskostnader. I och
med kommande genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken
2021–2027 står nu Jordbruksverket inför nya utmaningar kopplat till digitala
investeringar och utveckling av IT-system. Expertgruppen för digitala
investeringar gav i sitt betänkande (SOU 2018:72) ett antal
rekommendationer till Jordbruksverket inför framtagandet av myndighetens
nya utvecklingsstrategi. Framtagandet av utvecklingsstrategin bedömdes vara
en central del i arbetet med att säkerställa att Jordbruksverket är väl förberett
inför nästa programomgång av EU:s jordbruksstöd.
Erfarenheterna från genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken
2014–2020 visar att Jordbruksverket har utmaningar gällande it.
Myndigheten hanterar årligen stora belopp och felaktigheter i utbetalningar
och kontroller riskerar att leda till omfattande finansiella korrigeringar från
EU-kommissionen. Bristande it-system hindrar vidare genomförandet av
viktiga utvecklingsinsatser, riskerar att inkorrekta uppgifter rapporteras till
regeringskansliet och EU samt innebär svårigheter att få fram underlag i
samband med revisioner. Digg kan bidra till Jordbruksverkets digitala
utveckling som är en del i att säkerställa att Jordbruksverket är väl förberett
inför nästa period av EU:s jordbruks- och landsbygdsstöd 2021–2027.
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