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KL høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om tilskud til 

oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under 

landdistriktsprogrammet for perioden 2014 -2020 

 

Sekretariatet vil gerne kvittere for modtagelsen af udkast til  ny 

bekendtgørelse om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper 

under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020.  

 

Generelle bemærkninger vedr. indhold 

Sekretariatet noterer sig, at procedurerne for at etablere og drive en lokal 

aktionsgruppe stort set er uændrede og følger procedurerne, som i den 

foregående programperiode 2007-2013.  

 

Sekretariatet ser det som en naturlig konsekvens af de nye og større LAG-

områder, at repræsentantsammensætningen af offentlige myndigheder i de 

nye bestyrelser er steget fra 30 pct. til 49 pct. i den nye bekendtgørelse, da 

der er behov for at sikre sammenhængen kommunerne imellem og skabe en 

fælles strategisk afsæt i kommunernes arbejde i LAG bestyrelserne. 

Sekretariatet noterer sig endvidere, at den kommende konstitueringsproces 

skal afvikles relativt hurtigt, og på kommunernes vegne ser vi frem at 

bidrage positivt til denne proces. 

 

Det gælder ligeledes det efterfølgende arbejde med at bidrage til arbejdet 

med at udforme de udviklingsstrategier, der skal ligge til grund for LAG 

arbejdet i den kommende periode. 

 

Bekendtgørelsen forholder sig ikke nærmere til organiseringen af de 

varslede klyngekoordinatorer, udover at disse finansieres via de lokale 

aktionsgruppers administrationsmidler.  

Med denne finansieringsmodel som afsæt, og for at sikre at vi i den 

kommende periode bevarer og styrker den lokale forankring af LAG 
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arbejdet er det sekretariatets opfattelse, at koordinationsklyngerne bør 

sikres en stærk tilknytning til LAG-områderne. 

 

Sekretariatet ser frem til en konstruktiv dialog med ministeriet om den 

kommende model for koordinationsklynger. 

 

Specifikke bemærkninger 

I forhold til udkastets § 2, stk. 2 vedrørende de lokale aktionsgruppers 

geografiske udstrækning gør sekretariatet opmærksomhed på, at de lokale 

aktionsgrupper med den nye struktur ikke længere følger 

kommunegrænserne. Dette bør konsekvensrettes.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Berit Mathiesen og Christian Bell 

 


