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Hvornår skal der søges om ændring
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Budgetændring

• Omkostningsart ændrer sig mere end 10 %

• Altid ved ændringer til konsulenter, projektansatte og frivillige

• Ny omkostningsart

• Omkostningsart udgår (afhænger af udgiftens størrelse)

Ændring af fabrikat kræver ikke ændring

Projektændring

• Formål og indhold ændres

• Ny aktivitet 

• Aktivitet bortfalder

• Ændring af emne. (Skal der f.eks. undervises i andet end planlagt).



Ændringer i LAG og FLAG projekter

Frist for indsendelse af ændringsanmodninger til ERST

▪ Som udgangspunkt 3 mdr. før projektperiodens udløb

Ændring gælder fra

▪ Dato for modtagelse i ERST, med mindre LAG tydeligt anfører anden dato

▪ Dog tidligst dato for modtagelse i LAG

Sagsbehandlingstid i ERST

▪ Projektændring    30 dage 

▪ Budgetændring    30 dage

▪ Forlængelse          10 dage

▪ Overdragelse        20 dage

▪ Kombineret           20 - 30 dage
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Fokuspunkter ved ændringer
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Budgetændring

• Eventuelt nye tilbud. Der gælder samme regler som ved tilsagn

• Brug eventuelt Oversigt over tilbud som ved tilsagn

• Ny finansieringsplan hvis projektet er blevet dyrere

• Medfører budgetændring ændringer i projektets formål eller aktiviteter 

• Vær forudseende, flere budgetændringer i projektperioden bliver svære 

at overskue og øger risikoen for fejl ved anmodning om udbetaling

• Fakturaer må ikke være fra før ændringsanmodning

• Ved specifikation af udgifter er m.m., m.v. og div. forbudt





Fokuspunkter ved ændringer
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Forlængelse af projektperiode

• Overvej længere periode ved ansøgning om tilsagn

• Det samme gælder ved ansøgning om projektforlængelse

Projektholder må jo gerne afslutte før projektperiodens udløb

Overdragelse af projekt

• Det er en god ide at få oprettet ny bruger samtidig. Ring til Stefan eller 

skriv på ændringen, hvem der skal være ny bruger

• Er ny tilsagnshaver støtteberettiget

• Momsstatus – har ny tilsagnshaver samme momsstatus

• Er registrering af CVR på plads



Fokuspunkter ved projektændringer
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• Er formålet og indholdet ændret

• Er en aktivitet bortfaldet 

• Er der ny aktivitet

• Er et emne ændret. Skal der f.eks. undervises i andet end oprindeligt.

Ændring af fabrikat kræver ikke ændring



Sagsbehandling i ERST
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Sagsflow

• Bettina eller Louise J. opretter ændring i BTAS og dokumenter printes

• SB1 gennemgår bilag og behandler via tjekliste i BTAS

• Eventuelt høres ansøger/LAG

• Hvis tilsagnsgrundlag er nedskrevet, opskrives tilskuds %, hvis LAG

godkender

• Likviditetsbillede i BTAS = godkendt budget som overføres til tilsagnsbrev

• Tilsagnsbrev med relevante betingelser

• Kontrol af SB2, som sender tilsagn og opdaterer Promis



Arbejdsgrundlag for sagsbehandler
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• Tjekliste

• Bekendtgørelser

• Projektvejledning

• ABC

• Forordning (definition af anlægsarbejde)

• Juridiske vurderinger/afgørelser

• Administrativ praksis



Oprettelse af ændring i Promis
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Ny værdi:

• Beløb rettes, men hvis udgift bortfalder tastes 0.

• Bibehold tekstfeltet ved at taste et punktum f.eks., ellers forsvinder teksten

• Umiddelbart kan ændringerne ikke ses. Gå tilbage og vælg VIS ÆNDRINGER

• Vedlæg gerne eget budgetskema med gammel og ny værdi, det giver 

overblik

• I kommentarfeltet skal LAG gøres opmærksom på evt. opskrivning af

tilskuds %

Se Quick Guide – ændringsanmodning på Livogland.dk


