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Mini-koordinatormøde 3. september 2020 
 
Præsentation af Ulla Lieberkind  

Ulla tiltrådte i august som chef for landdistriktstilskud og har fået personalean-

svar for Team Sagsbehandling. Ulla har en baggrund i departementet og har de 

seneste måneder været leder for task force, som har hjulpet med udbetalingssa-

gerne.  

 

Info om status på sagsbehandling 

Tilsagn 

Der er kommet mange tilsagn ind, men det ses som en effekt af, at der var meldt 

ud til aktionsgrupperne, at de skulle have fordelt alle projektmidlerne inden ud-

gangen af juni måned. Der er givet ca. 60 tilsagn i august måned. Aktuelt er der 

306 tilsagns-ansøgninger, hvoraf sagsbehandlingen er i gang på 70. Styrelsen har 

prioriteret syv sagsbehandlere på opgaven, så at antallet af ubehandlede sager 

kan reduceres. 

 

Ændringer/rater 

På rate og ændringer er sagsbehandlingen godt med. Alle rater er behandlet. Der 

er 15 ændringer som er under sagsbehandling. 

 

Udbetalinger  

Godt hjulpet på vej af Task force er er puklen af udbetalingssager nedbragt med 

ca. 2/3-dele Stort set alle udbetalingsanmodninger, på nær ratesagerne, der var 

sendt ind inden den 31. juli, har enten modtaget udbetaling eller har fået en 

straksudbetaling.  

 

Sagsbehandlingstiden for sager der indsendt efter den 31. juli er igen på de max 

60 dage efter at sagen er fuldt oplyst. Der drejer sig om ca. 20 sager. Parallelt 

med sagsbehandlingen af de nye sager arbejder sagsbehandlerne med at behand-

ler de ca. 100 sager, der har fået straksudbetaling.  

 

Drift   

Sagsbehandlingen er er godt i gang med sagerne fra 2018. Styrelsen vil prioritere 

FLAG driftsafregningerne, så aktionsgrupperne kan danne sig et realistisk bil-

lede af deres situation når programmet lukker ned næste år. Vi gør alt hvad vi 

kan for at få afsluttet så mange sager som muligt inden der sendes afregninger 

for 2020 ind i marts 2021. 

 

 

Banner på LAG og FLAG hjemmesider 

Pentia har opdateret alle bannere på LAG og FLAG hjemmesider, som ERST 

hoster, så der nu er den korrekte skiltning. På hjemmesider, som ERST ikke har 

noget med at gøre og på Facebook, må aktionsgrupperne selv sørge for dette. 
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Vejledning 

Der kom en ny opdatering af vejledningen lige før sommerferien, som indeholdt 

afsnittet om jordbrugsproduktion, da en del tilsagn havde udfordringer med dette 

område.  

 

Der vil snart komme en opdatering af vejledningen. Den nye opdatering skyldes 

blandt andet, at Kommissionen i løbet af sommeren har ændret det link der vedr. 

skiltning, så når man trykker på det der står i vejledningen, kommer man ikke 

ind på den rigtige side mere. (Linket til ELFUL – gælder kun for LAG)  

Desuden sker der en opdatering af flere afsnit, bl.a. om armslængde, rimelige 

priser, projektændringer og omkostningsarter.  

 

Der vil blive sendt en mail til koordinatorer, når den nye vejledning bliver til-

gængelig. I mailen vil koordinatorerne blive opfordret til at kontakte relevante 

ansøgere og fortælle, at linket skal opdateres. 

 

Klagesager 

Det blev drøftet, om sager kan påklages. Det præciseres derfor, at projektansøger 

kan klage til Erhvervsstyrelsen over tilsagns-, ændrings- og udbetalingsbreve. 

Ansøger kan også klage til Erhvervsstyrelsen over retlige forhold i de lokale ak-

tionsgruppers afgørelser om ikke at indstille projekter.  

 

Vi vil bede om, at I hjælper os med at sikre, at der kun klages over de sager, hvor 

der reelt er sket fejl i sagsbehandlingen. Hvis vi skal behandle mange grundløse 

klager, vil det gå ud over sagsbehandlingstiderne på de øvrige sagsområder. 

 

Revision 

I uge 47 – 16.- 20. november, har EU-revision meldt sin ankomst. Der vil pri-

mært være fokus på certificeringsorganet, men der vil nok blive trukket nogle 

LAG sager ud. Evt. udtrukne projekter og de relevante koordinatorer vil blive 

informeret ca. 14 dage før. 

 

KPMG-revision kører lige pt. og der er udtrukket i alt 8 sager (også en drift-

LAG). KPMG vil, som tidligere, besøge de udtrukne projekter. Der vil igen i 

oktober blive udtrukket nye sager. 

 

Orientering om afholdelse af årsmøde og koordinatormøde resten af året 

Årsmøde vil ikke blive afholdt fysisk i år, men styrelsen hørte koordinatorerne 

om muligheden for at indkalde alle formænd og koordinatorer til et ”gå-hjem” 

møde.  

Koordinatorerne opfordrede til at der blev afholdt flere møder, hvor deltagerne 

blev delt op, så der var mulighed for at komme til orde. Det er planen at afholde 

disse møde i oktober. Koordineringsforum, som afholder møde den 8. septem-

ber, vil også blive inddraget i denne beslutning. 

 

Formatet for Landdistriktskonferencen er ved at blive afklaret, men den vil ikke 

ligne tidligere, da man grundet COVID-19 ikke må samles så mange. 

 

Fysisk koordinatormøde: Netværkscentret håber på at det næste koordinator-

møde i slutningen af november kan afholdes fysisk, men retningslinjerne i 
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styrelsen er meget restriktive pt. Der vil blive meldt mere ud, når det er afklaret. 

Lige så snart vi må holde et fysisk møde, gør vi det. 

 

Det blev forslået og vedtaget at Netværkscentret afholder virtuelt møde hver an-

den måned, hvor centret kan orientere om stort og småt, eller hvor aktionsgrup-

perne kan melde spørgsmål/emner ind, som kan drøftes.  

 

Orientering om status for arbejdet med ny programperiode 

EU’s budget er godkendt af Rådet (stats-og regeringschefer), men endnu ikke af 

parlamentet. Medlemsstaterne har endnu ikke fået fordelingen af pengene til pro-

grammerne at vide. Dvs. at intet er ligger fast endnu, alligevel.  

 

Status på forordninger – der er ikke nyt vedr. forordningernes godkendelse. 

Vedr. FLAG  

• Indsendelse af program til Kommissionen er udskudt til ultimo marts, 

hvilket betyder, at lovarbejdet i Danmark også udskydes. Man kan ikke 

gå i gang med at danne nye FLAG, før loven er på plads. Dvs. at der er 

en usikkerhed om, hvornår man kan gå i gang med FLAG opstart.  

 

Vedr. LAG  

• Der bliver minimum 1 (måske 2) overgangsår. På nuværende tidspunkt 

afventer man at overgangsforordningen godkendendes. Rådet og Parla-

mentet er enige, men Kommissionen er ikke enig i forslaget om 2 over-

gangsår. Der forlyder ikke noget om, hvornår beslutningen tages, men 

styrelsen håber, at det bliver snart. 

• Hvis der bliver to overgangsår, bliver der ingen reduktioner af rammerne 

i 2021 til opstart. Dvs., at man kan regne med samme fordeling som i 

2020. Dog afventer vi stadig godkendelse af overgangsforordningen for 

at være helt sikre på, hvor mange overgangsår der kommer. 

• Det er meldt ud at der næste år er 93 mio. kr. til LAG, indtil videre er 

midlerne ikke øremærkede, dvs. at det på nuværende tidspunkt ikke er 

besluttet, at nogle midler skal gå til specielle områder, som fx BUGO.  

 

Forlænge en koordinator 

Aktionsgrupperne kan godt forlænge en kontrakt med en koordinator med be-

grundelse i en fortsættelse af programperioden, men man kan også vælge at slå 

stillingen op igen. Hvis man gør det, skal de gældende retningslinjer for ansæt-

telse af koordinator overholdes. Når den nye programperiode starter, skal alle 

stillinger slås op igen.  

 

LAG interventionsbeskrivelse   

Der var kommet en del kommentarer til interventionsbeskrivelse, som nu er ble-

vet tilpasset med de gode kommentarer. Beskrivelsen skal godkendes af direkti-

onen i styrelsen og vil herefter blive sendt til Koordinationsudvalget. Herefter 

bliver den sendt til Landbrugsstyrelsen og bliver en del af CAP-planen. Den 

samlede CAP-planen kommer i høring senere. 

 

Forenklinger 

Styrelsen arbejder med at afdække og definere de forenklinger, der er mulige. 

Tak for de mange gode input og ideer.  



 4/5 
 
 

De nye forordninger giver mulighed for mange forenklinger, som Styrelsen ar-

bejder for at implementere, både i det nye program, men også i overgangsfasen, 

hvis det skønnes muligt.  

Der vil også være rigtig mange forenklinger, som det nye IT-system skal kunne 

håndtere. Derudover vil der være nogle forenklinger, som der skal regnes lidt 

mere på, og som tager lidt længere tid. Der vil komme en plan om ikke så længe. 

 

Orientering om krav ved nedlukning af lokale aktionsgrupper 

Nedlukningsvejledning er ved at blive skrevet, den vil komme til oktober. Reg-

lerne fremgår af driftsbekendtgørelsen, så hvis man ikke kan vente, kan man 

orientere sig der. 

 

Der er en del ting aktionsgrupperne skal være opmærksomme på vedr. aflevering 

til Erhvervsstyrelsen eller til en ny aktionsgruppe. Det kan være inventar, doku-

menter osv. Det vil være en god ide at få styr på dette allerede på nuværende 

tidspunkt, eller i hvert fald gå i gang med at finde ud af, hvad det er, så man kan 

”pakke det” lidt henad vejen. 

 

I foråret blev FLAGerne spurgt til om deres beholdning/opsparing, og hvor 

længe FLAGerne regnede med at de kunne fortsætte. Der vil komme en opfølg-

ning på det spørgeskema, hvor aktionsgrupperne vil blive bedt om at opdatere 

informationerne. Indenfor den næste uges tid vil styrelsen prioritere at udarbejde 

og sende opgørelser til FLAG’erne til brug for dette.  

 

Der arbejdes med processer for hvordan ”herreløse projekter” håndteres. 

 

Der blev efterlyst en plan/proces for at anvende opsparede midler. Det gælder 

både LAG og FLAG. 

 

Det er et ønske fra koordinatorerne om, at arbejdet med at skrive udviklingsstra-

tegier for LAG og FLAG så vidt muligt kan forløbe parallelt.   

 

Nedsættelse af arbejdsgrupper vedr. IT-løsninger og scoring/prioriterings-

kriterier 

Der vil snarest blive sendt en invitation om at deltage i 3-4 arbejdsgrupper som 

har omdrejningspunkt omkring it. 

 

Den 1. arbejdsgruppe skal behandle scoring og prioritering i PROMIS, og vil 

starte op i løbet af efteråret. Gruppen skal arbejde med at gøre scoringen og pri-

oriteringen nemmere, og går ud på at forenkle spørgsmålene når projekterne bli-

ver behandlet i aktionsgrupperne. 

 

Den 2. arbejdsgruppe skal bistå med at teste og komme med idéer til it-system 

til den nye programperiode.  

 

3. og 4. arbejdsgruppe vil fokusere på at systemer til drift, herunder økonomi (3) 

og journaliseringssystem (4). Der er ikke lagt op til at Erhvervsstyrelsen udbyder 

et system, men at der udarbejdes en guide til hvordan man bedst håndterer det i 

aktionsgrupperne og evt. hvilke programmer der kan anbefales, og som evt. kan 

arbejde sammen med sagsbehandlingssystemet i Erhvervsstyrelsen. 
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Der er brug for 2-4 personer i arbejdsgrupperne. 

 

Ny besigtigelsesrapport 

Der er sket en gennemskrivning af besigtigelsesrapporten. Dette er sket på for-

anledning af diverse revisioner.  

 

Instruksen er sløjfet og der er skrevet hjælpetekst ind i rapporten, således det 

bliver nemmere for personen der besigtiger projekterne. 

 

Det væsentlige der er ændret, er, at besigtiger i højere grad skal vurdere projektet 

og skrive sin vurdering ind. Før var der mange ja/nej-spørgsmål. Rapporten og 

hjælpeteksterne er udarbejdet således, at det bliver nemmere for den der besigti-

ger at gennemskue om der er investeringer som ikke lever op tilsagnet og pro-

jektets formål, på den måde kan man også hjælpe og lægge op til dialog med 

projektholder. Fx hvis den der besigtiger opdager noget der skulle være taget ud 

af slutudbetalingsanmodningen, så kan det ske før den sendes til sagsbehandling. 

Således kan projektholder slippe for sanktioner. 

 

Besigtigelsesrapporten består af 5 afsnit. Afsnit 1 handler om grundoplysninger, 

som for det meste kan udfyldes hjemmefra. Afsnit 2 er en opsummering af be-

sigtigelsen, den skal udfyldes til sidst, og er der, så sagsbehandlerne kan få et 

hurtigt indblik i, om der er fejl i projektet som de skal tage med i sagsbehandlin-

gen. Afsnit 3 er regelgrundlaget. Afsnit 4 er en oversigt over de fysiske investe-

ringer, som skal besigtigelse. Fotos er den vigtigste dokumentation, men der er 

også åbnet op for, at man kan uddybe det man ser på fotos med ord, så det bliver 

mere forklarende. Afsnit 5 gennemgås når man udfører besigtigelsen, så det bli-

ver klart om investeringerne lever op til tilsagnet. Det er vigtigt at huske, at det 

er den der besigtiger projektet, som vurderer, om projektet lever op til formålet 

med projektet.  Hvis der er noget der ikke lever op til tilsagnet, skal det fremgå 

af afsnit 2.  

 

I bilag 1 beskrives hvad man skal gøre, hvis man får mistanke om svig. Det er 

vigtigt, at projektholder ikke bliver bekendt med, at man har mistanke om svig. 

 

Besigtigelsesrapporten blev sendt i høring d. 11. september. Der blev samtidigt 

sendt en invitation til at deltage i en spørgetime omkring rapporten.  

 


