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Regnskabsinstruks til Pulje til forebyggelse af højresvingsulykker

I det følgende kan du finde retningslinjer for afrapportering og for revision, hvis din kommune har modtaget
tilsagn om tilskud fra Pulje til forebyggelse af højresvingsulykker i henhold til finanslov 2017 (§ 28.21.30.25)
Transportpuljen.
Vejdirektoratet henviser til bekendtgørelse nr. 781 af 20/06/2017 om Pulje til forebyggelse af højresvingsulykker. Her kan du finde regler vedrørende afrapportering og modtagelse af tilskud.
Hvis du modtager tilskud fra puljen, bør du være opmærksom på følgende praktiske retningslinjer:
Tilskudsstørrelse:
Der kan søges om tilskud til tiltag, der kan forebygge højresvingsulykker (se mere i bekendtgørelsen for kriterier for tilskud). Der kan søges om hel eller delvis støtte til tiltag, og der er ingen øvre eller nedre grænse
for størrelsen af tilskud, der kan søges om.
Ansøgningsfrist og udløb af pulje:
Der er ansøgningsfrist for puljeansøgninger fredag d. 1. september 2017.
Det er et krav for modtagelse af tilskud fra puljen, at tiltagene kan udføres i indeværende år. Puljemidlerne
udbetales efter modtagelse af korrekt afrapportering til Vejdirektoratet, som disse retningslinjer henviser til.
Revision:
Afrapporteringen til Vejdirektoratet skal indeholde et regnskab, der er godkendt af kommunalbestyrelsen.
Der er ikke krav om ekstern revision. Det er kommunens ansvar at sikre, at ”fire-øjne-princippet” overholdes.
Det betyder i praksis, at udgifter der er afholdt af kommunen, og udført af en afdeling separat fra økonomiafdelingen, skal verificeres og godkendes af kommunens økonomichef.
Kommunen bedes afrapportere på følgende måde:
 Indsend en faktura, der indeholder de enkelte udgifter i forbindelse med etablering af tiltaget. Udgifterne
skal opdeles i timer og materialer.
 Hvert enkelt tiltag skal dokumenteres for sig. Det er ikke tilladt at pulje udgifterne. Udgifterne til hvert tiltag
skal således være synlige i afrapporteringen.
 Billeddokumentation af det færdige tiltag.
 En tro-og-love erklæring fra kommunens økonomichef, der verificerer kommunens udgifter i forbindelse
med etablering af tiltaget.
 Information om konto som kommunen ønsker brugt til refundering af godkendte udgifter.
Der gøres her særligt opmærksom på bekendtgørelsens § 5, stk 4 som fastslår, at Vejdirektoratet kan kræve
udbetalte tilskud tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtager giver urigtige eller vildledende oplysninger, tilsidesætter
sin underretningspligt, eller hvis forsøget ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning.
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