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Høring over udkast til ændring af Vejledning om effektiv 

tilskudsforvaltning 

 

Økonomistyrelsen sender hermed udkast til ændring af Vejledning og effektiv tilskuds-

forvaltning i høring. 

Vejledningen samler og systematiserer de regler og den forvaltningspraksis, der er 

udviklet på området for statslige tilskud. Vejledningen præsenterer en samlet ram-

me for tilrettelæggelsen af den statslige tilskudsadministration og indeholder en 

standardmodel for tilskudsforvaltning. 

Vejledningen henvender sig primært til myndigheder, der forvalter statslige til-

skud, der ydes efter ansøgning, og hvor der er et element af konkurrence om mid-

lerne. Vejledningen berører også forvaltningen af mindre tilskud, der gives under 

en driftsbevilling, ligesom de forvaltningsretlige principper og regler, som bliver 

beskrevet i vejledningen, kan være relevante for forvaltningen af øvrige statslige 

tilskudsordninger. 

Formålet med ændring af vejledningen er dels en generel opdatering af beskrivel-

sesområdet i den hidtidige vejledning fra 20161, dels en udbygning med en anbefa-

let fælles standardiseret tilskudspraksis. 

Vejledningens generelle opbygning er bibeholdt, ligesom størstedelen af indholdet 

af det hidtidige indhold i kapitel 2 Regler for tilskudsmyndigheden og kapitel 3 Rammer 

for god tilskudsforvaltning. Disse kapitler er opdaterede, bl.a. som følge af præciserin-

ger af visse bevillingsmæssige regler i Budgetvejledning 20212 samt Cirkulære om Sta-

tens-tilskudspuljer.dk3, hvormed Statens-tilskudspuljer.dk siden 1. oktober 2017 har 

været det officielle sted at offentliggøre ansøgningspuljer med konkurrence. 

 

1 Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, Marts 2016. 
2 Budgetvejledning 2021. 
3 Cirkulære om Statens-tilskudspuljer.dk 
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https://modst.dk/media/14941/vejledning-om-effektiv-tilskudsforvaltning-2016.pdf
https://fm.dk/media/18805/budgetvejledning-2021_a.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10082
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Som nyt kapitel 4 Fælles standardiseret tilskudspraksis er der tilføjet en anbefalet fælles 

praksis for tilskudsmyndighedernes administration af konkurrenceudsatte ansøg-

ningspuljer. Den fælles praksis er udarbejdet på grundlag af en tværministeriel ana-

lyse om fælles løsninger for tilskudsadministration på tværs af tilskudsmyndighe-

der og har til hensigt at understøtte udbredelsen af mere enkle og ensartede regler 

for ansøgning om og modtagelse af tilskud. 

I det omfang tilskudsmyndighederne fremadrettet anvender den fælles praksis i 

egne, konkrete regelsæt for de enkelte ordninger, får vejledningen derved større 

relevans for en bred kreds af private og offentlige tilskudsansøgere og –modta-

gere.  

Økonomistyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest tirs-

dag den 30. august 2022 kl. 12.00. 

Høringssvar samt eventuelle spørgsmål til høringen bedes sendt til Michael P. An-

dersen på mailadressen mpa@oes.dk. 

 

Med venlig hilsen 
 
 
Erik Hammer 
Kontorchef 
Statsregnskabskontoret 
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