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Strategiske fundament i Landbrugsstyrelsen
LBST har med den flerårige strategi ”Nemt, enkelt og til tiden” en række KPI’er, som styrelsen sigter efter i 2022.
Nedenfor er udvalgte KPI’er, der påvirker kunderne.
For at komme i mål med de strategiske KPI’er, er det centralt, at udviklingen med den nye CAP sker i
overensstemmelse med styrelsens strategi samtidig med at de svære sager i styrelsen håndteres.

•

Vores it-systemer skal være tilgængelige mindst 99 procent af tiden

•

66 procent tilfredse kunder i 2022

•

Vi er stadig i top 3 i EU til at udbetale direkte støtte

•

Sagsbehandlingstiden i projekttilskud skal være 40 procent kortere for kunden

•

Fordobling af udbetalinger på arealtilskud til økologi og plejegræs klar ved årsskiftet

•

Mindst 80 procent automatisering inden for arealordninger og mindst 55 procent for
projektordninger
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Implementering af CAP 2023-27: CAP-planen – ramme og produkt
• CAP-planen beskriver den danske implementering af den fælles landbrugspolitik for 2023-27
Forår 2021 - Udarbejdelse af CAP-plan
og Strategisk Miljøvurdering

Marts 2021

1. Januar 2022 – CAP-planen sendes

Sommeren 2021 – offentlig høring

1. Januar 2023 – CAP reformen træder i kraft

Kommissionen godkender CAP-planen

• Der kan laves ændringer til CAP-planen undervejs. Det kan udløse krav om ny Strategisk Miljøvurdering
• Leverancemodellen: planlægge forventede output og resultater  Skal afrapportere på opfyldelsen

• Kommissionen måler Danmark på, at der leveres på de indsatser, der beskrives i CAP-planen
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Implementering af CAP 2023-27: Elementer i implementeringen
EU-lovgivning – politisk aftale forventes maj/juni 2021

• Overordnede rammer for tværgående elementer, ordninger og forvaltningssystem
Ny national lovgivning – vedtagelse i 2022 og ikrafttræden fra 2023
• En ny rammelov, der giver ministeren bemyndigelse til udmøntning af CAP 2023-27
Den danske CAP-plan – fremsendes til Kommissionen 1. januar 2022
• Beskrivelse af den samlede danske implementering for perioden 2023-27
Bekendtgørelser – træder i kraft samtidig med ny lovgivning fra 2023
• Nye bekendtgørelser som følge af nyt EU regelgrundlag
It-opsætning – systemer skal være klar til ansøgningsrunden i 2023
• It-løsninger som gør det enkelt for kunderne og sikrer god administration i Landbrugsstyrelsen
Administrationsgrundlag – klar i 2023
• Sagsbehandling, samt udarbejdelse af nye vejledninger og instrukser
Elementerne har forskellige slutdatoer, men forberedelserne sker sideløbende for at sikre rettidig implementering
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Implementering af CAP 2023-27: Udvikling af den nye CAP
• Tværgående nye elementer
-

Konditionalitet
Kontrol og sanktionssystem
Leverancemodellen
Revision

• Nyt udgangspunkt for implementeringen
• Hjørnesten i implementering
-

Enkle regler
Juridisk kvalitet
Ensartethed
Digitalisering og automatisering
Kundeinddragelse

Erhvervets
ønsker

Politiske
ønsker

Faglig input
fra
universiteter
og relevante
myndigheder

• Udvikling af nye ordninger
-

Fra politiske beslutninger til fagligt
grundlag, dernæst bekendtgørelser,
administrationsgrundlag, herunder
kontrol og It-udvikling
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CAP-implementering

Opsamling:
1) Stor reform og mange nye elementer, både politiske og administrative fra
2023
2) EU rammen og leverancemodellen sætter udgangspunktet – der skal
laves en planlægning, som er ambitiøs og realistisk
3) En implementering der kan bruges af kunderne – enkle regler og
velfungerende It
Spørgsmål?
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De holdbare It-løsninger
It-systemer skal sikre, at landbrugerne kan søge om støtteordninger, og Landbrugsstyrelsen kan
administrere dem – og det skal være Nemt, enkelt og til tiden
It-projekt med CAP-støtteordninger skal godkendes af Finansudvalget, så implementeringen kan
færdiggøres til 2023 og være klar til kunderne

Det er behov for robuste og gennemtestede It-systemer for at sikre, at landbrugeren nemt kan forstå
at ansøge om ordninger, såvel som en efterfølgende effektiv sagsbehandling og i sidste ende
udbetaling af pengene
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