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Agenda

1 Overordnet præsentation

2 Høring og ønsker

3 Gennemgang af tjekliste
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Medio januar

LBST opretter 

rammer

November

Tilsagn sendes ud

Marts

Frist for indsendelse 

af a conto afregning



▪ Vi benytter sagsbehandlersystemet BTAS.

▪ Udbetaling sker i gennem økonomisystemet TUS.

▪ Landbrugsstyrelsen administrerer begge systemer og er den udbetalende 

myndighed.

▪ Der skal ske både 1. og 2. sagsbehandling af tilsagn og udbetaling.

Der er en konsulentundersøgelse i gang, der skal kortlægge sagsbehandlings-

processen på DriftLAG.
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Flowet i en Driftssag:

Tilsagn og a conto-udbetaling

▪ Der bliver givet et tilsagn hvert år.  Sagsbehandlerteamet udsender 

tilsagnsskrivelse og opretter sagerne i BTAS. Der bliver oprettet et nyt 

sagsnummer hvert år og indeværende års tilsagn bliver lagt ind. 

• Sagsbehandlerteamet overfører uforbrugte driftsmidler til efterfølgende års 

tilsagn/sag, når foregående års driftsafregning bliver afsluttet . 

(På grund af forskellige medfinansieringsprocenter i de enkelte år skal der oprettes en sag med 

hver sin medfinansieringsprocent i BTAS. Det medfører at der skal afregnes fra to sager)

▪ Der kan enten søges a conto-udbetaling ud fra et budget (Skema 1) eller 

udbetaling ud fra bilag.  Vejledning pkt. 4.1

• Ansøgning om a conto-udbetaling bliver indsendt én gang om året. 

Vejledning pkt. 4.2
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Driftssagerne, tilsagn samt 1. a conto-udbetaling kan først oprettes i 

BTAS medio januar, da vi er afhængige af LBST får oprettet de 

nødvendige rammer på tilsagn og udbetaling for det nye år.

Der kan søges om budgetændring, ved indsendelse af nyt Skema 1. 

Budgetændringen skal vise det samlede budget for året.

Skema 1:

Vær opmærksom på datoer for underskrift samt undlad venligst at 

medtage øre i budgetbeløbene.

Efterfølgende afregning af forbrugte midler:

• Det indsendte materiale til brug ved afregning printes

• SB1 sagsbehandler via tjekliste i BTAS 

• Evt. høring

• Afregning og brev oprettes i BTAS

• Herefter 2. sagsbehandling

• SB1 og SB2: overførelse af uforbrugte midler (rammer m.m.)



Driftsafregning

▪ Den 1. marts er seneste frist for indsendelse af afregninger af det foregående 

års a conto-udbetalinger. Vejledning pkt. 6.

▪ Dokumentation for foregående års forbrug skal være modtaget, før vi kan 

udbetale a conto for 2. kvartal.

▪ Dokumentation til brug ved afregning af dokumenterede betalte udgifter (uden 

a conto) skal som minimum indsendes en gang årligt. Vejledning pkt. 6.

▪ Ved afregning skal alle relevante bilag og betalingsdokumentation 

indsendes. Vejledning pkt. 5.
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Ved afregningen benyttes nedenstående skemaer:

▪ Skema 2: Driftsafregning 

• Vær opmærksom på datoer for underskrift

• Det udbetalt a conto-beløb, der skal stå i skemaet, skal svare til udbetaling

før modregning

• Udfyldelse af tabel ”Sikring mod overfinansiering” – der arbejdes på en ny 

udformning

• Overførsel af driftsmidler, enten til projekter eller til efterfølgende år – der 

arbejdes på en ny udformning

▪ Bilagsoversigt til skema 2:

• Oversigt over alle bilag der vedrører opgørelsen i ”Skema 2”. 

▪ Skema 3: Tidsregistrering  (opd. 08.01.18) gælder både (F)LAG og integreret

▪ Skema 4: Kørselsregnskab 

▪ Skema 5: Lønberegning 
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Høring og baggrund

▪ Inden vi sender høring, har vi brugt tid på at afklare så mange ting som muligt 

F.eks.

• Anledning til møde - opslag i deltagerlister + kørselsregnskaber

• Ingen oplysning på bilaget om hvem der er udlægsholder

• Udlægsholders konto nr. ikke er oplyst - tjekker kørselsregnskaber mm 

• Manglende dokumentation for skiltning på annonce – opslag på nettet ud 

fra faktura

• Kurs ved køb i udlandet 
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Hjælp fra jer:

Bilagene:

▪ Bilagene vedlægges i den rækkefølge, de står i på bilagsoversigten. 

Bilagsnummeret (svarende til det der står i bilagsoversigten) skal anføres tydeligt 

på bilaget. Det kan være (F)LAGens eget bilagsnummer eller en nummerering af 

bilagene fra 1 og op efter, der er anført på bilagene.

▪ Betalingsdokumentation ligger lige efter bilaget. 

▪ Hvis der sendes kontoudtog med detaljeret betalingsdokumentation skal der 

anføres bilagsnumre.

▪ Indsend kun bilag, der er relevant for afregningen og som medtages i 

afregningen.
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Hvis der er bilag, der går igen under flere udgiftstyper:

F.eks. 

Udlæg ved flere udgiftsposter – lav en samlede opgørelse over 

udgifterne, nummerer posterne på opgørelsen, markerer hvilke poster, 

der søges tilskud til under den pågældende udgiftstype og vedlæg de 

underbilag, der vedrører denne udgiftstype. Betalingsdokumentationen 

er formentlig den samme = en betaling pr. samlebilag, via konto eller 

lønseddel – se eksempel

Ved udlæg på kasseboner o. lign., hvor der ikke anvendes samlebilag – husk 

at notere hvem der har haft udlæg samt kontonummer, hvor udlægget skal 

refunderes til på bilaget.



Eksempel på samlebilag
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Eksempel på indsendelse af materiale

▪ LAG xx sender hermed vores afregning vedr. 2017 for LAG og FLAG.

Denne mail er vedhæftet syv dokumenter:

1. Skema 2, Driftsafregning vedr. LAG

2. Skema 2, Driftsafregning vedr. FLAG

3. Prokura til bestyrelsens kasserer 

4. Bilag vedr. koordinators løn og ansættelse (skema 5 m.m.)

5. Referat fra bestyrelsesmøde den 18. januar 2017

6. Bilagsoversigt til skema 2: Driftsafregning (FLAG og LAG) (Excel)

7. Bilagsoversigt til skema 2: Driftsafregning (FLAG og LAG) (pdf)
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Bilagene ligger under en pdf. fil med angivelse af bilagsnumre:
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Bilagsoversigten:



▪ 2. eksempel:

Mail 1:

▪ Til LAGtilskud

▪ Dokumentation for betalte LAG og FLAG driftsudgifter 2017 

▪ Betalingsdokumentation for LAG+FLAG drift

▪ Skema 3 tidsregistrering for koordinator 2017

▪ Skema 5

▪ Bestyrelsesmødereferat
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DEL 2 af ovenstående:
• Skema 2 for LAG og FLAG – dokumentation for betalte 

udgifter ved acontoudbetaling i 2017 

• Bilag til skema 2 – specifikation af dokumenterede betalt 

udgifter i 2017

• Bilag – kategori 1

• Bilag – kategori 2

• Bilag – kategori 3.a, 3.b, 3.c

• Bilag – kategori 4

Bilagsoversigten:



Bilagsoversigten:

▪ Brug feltet ”Beskrivelse af udgiftsart” til uddybning af udgiftens art, hvis det ikke 

fremgår af bilaget.

• Eksempel: Skriv anledning til møde (bestyrelsesmøde og dato) og ikke kun 

”møde”

▪ Send bilagsoversigten både i pdf og Excel. 

Excel-arket hjælper os til at spare tid i sagsbehandlingen, da SB skal overføre alle 

posteringerne i bilagsoversigten til bilagskontrolskemaet, der bruges i 

forbindelse med bilagskontrollen.
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Betalingsdokumentation:

▪ Ved udlæg:

Dokumentation for udlægsholders betaling af udgiften (vejledning pkt. 5.2.2). 

Det væsentligste ved betalingsdokumentationen er, at vi kan se at en betaling er 

sket til den leverandør, der har udstedt fakturaen.

▪ Dokumentation for at (F)LAGens betaling til udlægsholder er sket til 

korrekt konto.

Oplys udlægsholders kontonummer. Vi bruger tid på at finde kontonummeret i 

det indsendte materiale (f.eks. kørselsregnskaber).

▪ Andre end udlæg:

Dokumentation for at betaling er sket til rette modtager. Der skal være 

revisionsspor mellem faktura og betalingsdokumentation.
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Skemaer

▪ Skema 3: Tidsregistrering  (tidsregistrering 2018 opd. 8.1.18)

• Vedhæft skemaerne samlet i en fil, i stedet for at lægge dem månedsvis med 

lønsedler/fakturaer

• Husk at udfylde fanen med årsværkberegning

• Husk at anføre flextimer fra året før og de timer, der skal overføres til næste år

Integreret LAG – vær opmærksom på at fordelingsnøgle øverst i højre hjørne kun 

kan benyttes, når tidsforbruget på hhv. LAG og FLAG svarer til fordelingsnøglen

▪ Skema 4: Kørselsregnskab 

• Saml gerne kørslen i kvartals- eller halvårsafregninger i stedet for et 

kørselsregnskab pr. kørsel

• Send kørselsskemaerne som enkelt bilag eller samlet, i stedet for at lægge 

dem sammen med lønsedler/fakturaer
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Skema 5: Lønberegning

• Bemærk at der et afstemningsfelt i forhold til skemaet og 

bilagsoversigten

• Skema 5 skal afspejle den lønudgift, der er i (F)LAGen. Hvis der er 

administrationsudgifter i forbindelse med lønudbetalingen, skal de 

ikke medtages i Skema 5. De skal fremgå særskilt af bilagsmaterialet

• Sikre sammenhæng mellem tidsforbrug og lønudbetaling



Løn fordeling – integreret LAG

▪ Fordelingsnøgle LAG/FLAG på løn:

• Timerne i tidsregistreringsskemaet skal fordeles ud fra det faktiske forbrug på 

den enkelte dag

• Hvis der er aktiviteter der vedrører både LAG og FLAG, hvor fordelingen skal 

svare til fordelingsnøglen kan man godt bruge fordelingsnøgle, der er tastet 

øverst i arket
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▪ De indtastede oplysninger fra de enkelte måneder kan ses på fanen ”Total år” 

Her kan man beregne LAG og FLAG andel ud fra de indtastede oplysninger. 

Når lønudgiften fra Skema 5 skal overføres til bilagsoversigten, skal den 

procentvise fordeling beregnes: 

LAG: 75/165*100 = 45,45 %

FLAG: 90/165*100 = 54,55 %
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Gennemgang af tjekliste :

▪ Tjeklisten ved udbetaling:

Tjeklisten er forsøgt udformet, så den også kan bruges som en lille instruks til 

nye sagsbehandlere

Vi kan ikke arbejde i tjeklisten og samtidig åbne akter samt dokumenter på       

BTAS-sagen. Vi printer derfor bilagsmaterialet til en fysisk sag.

▪ Bilagskontrolskema:

SB bruger det i forbindelse med kontrol af bilagene samt ved indtastning af 

likviditetsbillede i BTAS. 

Tjekpunkter fremgår af skemaet.
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