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Orientering fra Erhvervsstyrelsen 
 

Koordinatoransættelse- og kontrakt 

Der blev sendt et brev ud den 4. september 2018. 

 

Dokumentation for koordinatoransættelse- og kontrakt er stadigvæk me-

get relevant på baggrund af seneste skrivebordsrevision og rapporter fra 

Rigsrevisionen. Krav ift. dokumentation for koordinatoransættelse- og 

kontrakt blev ridset op  

 

Der blev vedlagt en standardansættelseskontrakt til det udsendte brev, da 

Rigsrevisionen har påpeget, at koordinatoransættelseskontrakterne har 

en række fejl og mangler, som fx oplysninger om ferie eller fleks. 

 

Det blev oplyst, at dokumentationen vil blive tjekket i forbindelse med 

tilsyn og administrativt over den kommende tid.  

 

Indkomne ansøgninger fra andre end den valgte koordinator kan, jf. lov 

om personoplysninger, må ikke gemmes længere end 6 måneder fra det 

tidspunkt, hvor de blev modtaget. Aktionsgrupperne skal sørge for at re-

degøre for processen, herunder sørge for at gemme oplysninger om, hvor 

mange ansøgere/indkomne tilbud, der har været, og begrundelse for, at 

den pågældende koordinator blev valgt. 

 

Udisponerede midler og tilbageløbsmidler 

Hovedpunkter vedr. udisponerede midler og tilbageløbsmidler blev rid-

set op, jf. PowerPoints. Der er blevet sendt brev ud vedrørende dette den 

10. september 2018. 

 

Der blev spurgt til, om FLAG-sager kunne prioriteres, således at tilbage-

løbsmidler kan nå at blive brugt, inden årsskiftet. Erhvervsstyrelsen op-

lyste, at sagerne som udgangspunkt bliver behandlet i den rækkefølge, 

som de kommer ind, men at der kan laves aftaler i specifikke tilfælde.  
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Der blev også spurgt til, om de indsendte projekter i 2018, hvor aktions-

grupperne ikke har været opmærksomme på finansieringen, kan laves 

om. 

 

Erhvervsstyrelsen oplyste, at det er muligt, at ændre de sager, hvor der 

endnu ikke er givet tilsagn, men at det ikke er muligt at ændre finansie-

ringen i et allerede udarbejdet tilsagn.   

 

Der blev spurgt til, om man en gang for alle kan sige, at man gerne vil 

anvende 80/20 midlerne. Erhvervsstyrelsen oplyste, at finansieringen 

rent teknisk skal laves fra begyndelsen af den person, som opretter sa-

gerne i BTAS. Det er ikke den sagsbehandler, der derefter arbejder med 

sagerne. Det ville kræve for mange ressourcer, hvis vi selv skal finde ud 

af, hvilken finansiering der skal anvendes i de enkelte projekter.  

 

Erhvervsstyrelsen fastslog derfor, at aktionsgrupperne selv skal holde 

øje med udisponerede og tilbageløbsmidler. 

 

Der blev spurgt til, om man kan blande midler i det enkelte projekt. Er-

hvervsstyrelsen oplyste, at det rent teknisk er besværligt, og at der skal 

anvendes for mange ressourcer på at lave flere tilsagn i en sag. Videre 

oplyste Erhvervsstyrelsen, at det kun kan tillades rent undtagelsesvist. 

 

Erhvervsstyrelsen oplyste, at indtil 2012 kunne man også overføre de 

danske midler. I 2017 gjorde Erhvervsstyrelsen hvad de kunne for at få 

anvendt tilbageløbsmidlerne for den enkelte LAG inden årsskiftet. Er-

hvervsstyrelsen oplyste videre, at problemstillingen har været behandlet 

løbende henover årene.  

 

Der blev spurgt til, om aktionsgrupperne kan få den pågældende oversigt 

noget oftere. Erhvervsstyrelsen oplyste, at aktionsgrupperne skal skrive 

til lagtilskud@erst.dk, hvis de ønsker oversigter, udover det, som de al-

lerede har modtaget.  

 

Erhvervsstyrelsen påpegede, at det er vigtigt, at den enkelte aktions-

gruppe har et overblik over projekterne og er opmærksomme på, om der 

med fordel kan laves budgetændringer i det enkelte projekt. 

 

Erhvervsstyrelsen oplyste, at der kan være en udfordring ift. klagesager 

og tilbageløbsmidler, da en klage kan føre til medhold, hvor ansøger får 

ekstra midler udbetalt. 

 

Sagsbehandlingstid 

Erhvervsstyrelsen oplyste, at vi ikke har overholdt sagsbehandlingstiden 

vedr. tilsagn på 40 dage i 9 sager, og at sagsbehandlingstiden vedr. æn-

dringer er overholdt. Der er behandlet 330 tilsagn i 2018, heraf 192 på 

LAG og 38 på FLAG. 

 

Erhvervsstyrelsen oplyste videre, at vi pt. har 124 udbetalingssager lig-

gende, hvoraf de ca. 34 sager er i høring, og at den næste sag på reolen 
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er fra den 20. juni 2018. Tilførslen af ekstra ressourcer har ført til større 

afvikling af sager.  

 

Der blev spurgt til, om FLAG-sager kan få deres egen ”kø” og sagsbe-

handler. Erhvervsstyrelsen oplyste, at dette vil blive overvejet.  

 

Erhvervsstyrelsen oplyste, at 4. a conto afregnes i næste uge. Nogle akti-

onsgrupper har manglet rammer, og de er blevet prioriteret i forhold til 

driftsafregningerne.  

 

Erhvervsstyrelsen oplyste videre, at Fiskeristyrelsen har lavet en kopi af 

BTAS, og at det virker, men at systemet har været lukket ned i 10 dage. 

 

Standardomkostninger og simplificering 

Erhvervsstyrelsen vil gå i gang i oktober med en projektorganisation. 

Der skal udarbejdes en beskrivelse til en konsulent/revisor udefra. Er-

hvervsstyrelsen gennemgik PowerPoints i forhold til det videre arbejde 

med standardomkostninger og simplificering. 

 

Erhvervsstyrelsen forklarede, at man vil undersøge den dokumentation, 

som vi allerede har indsamlet til at finde ud af, om man kan finde nogle 

områder som man kunne udvikle standardomkostninger på.  Det kunne 

fx være på driftsområdet.  

 

Der blev spurgt til, hvor mange ressourcer vi skal anvende set i forhold 

til, om det overhovedet vil lette det administrative sønderligt.  

 

Erhvervsstyrelsen oplyste, at det er væsentligt, at der arbejdes på det for 

at undgå bilagskontrol. 

 

Koordinatormøde i november 

Næste møde bliver den 27. - 29. november 2018. Det bliver på Nordfyn. 

Det kommer til at bestå af en kompetenceudviklingsdag, som bliver 

praktikbaseret med 4 sagsbehandlere, en dag med almindeligt koordina-

tormøde og en dag med projektbesøg.  

 

Der blev spurgt til, hvad planen er ift. kompetenceudviklingskataloget, 

herunder noget af det, der ikke er driftsrelateret/administrativt, som fx 

udvikling af projekter, fundraising mv. Erhvervsstyrelsen oplyste, at vi 

ser på det til møderne næste år.  

 

 

 

 


