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NOTAT  

Bilag til informationsskrivelse om de nye 
LAG 

Omorganisering af de Lokal Aktions Grupper (LAG)  

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ændret på organiseringen af 

LAG-områder for den kommende programperiode 2014-2020. Det betyder, 

at der nu er færre LAG områder og at flere kommuner derfor skal samles i 

de nye LAG bestyrelser.  

 

Samtidig etableres der et antal koordinationsklynger med 4-5 LAG områder 

i hver og hvor der tilknyttes en netværkskoordinator som LAG-områderne 

finansiere i fællesskab. Formålet med netværkskoordinatoren er, at sikre et 

bedre ansøgningsmateriale til de kommende LAG projekter.       

 

Konstituering af de nye LAG bestyrelser 

Ministeriet har netop udsendt et udkast til en ny bekendtgørelse vedr. orga-

nisering af de lokale aktionsgrupper. Udkastet skal ses her: 

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/33813 

 

Af udkastet fremgår det, at de nye LAG bestyrelser skal være på plads inden 

d. 1. oktober 2014. Inden den konstituerende generelforsamling skal der 

afholdes et informationsmøde. Repræsentanter for offentlige myndigheder 

højst må udgøre 49 pct. af bestyrelsens medlemmer. De nye LAG bestyre l-

ser skal efterfølgende indsende deres lokale udviklingsstrategi inden 1. de-

cember 2014.   

 

Som konsekvens af ministeriets omorganisering af LAG, skal kommunerne 

nu som noget nyt indgå i færre, men større LAG-bestyrelser. Det stiller krav 

til, at kommunerne hurtigst muligt går i dialog på tværs af kommunegræn-

serne.  

 

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/33813
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Dels for at sikre, at der skabes et fælles strategisk afsæt for kommunernes 

arbejde i LAG-bestyrelserne for derigennem binde LAG arbejdet sammen 

med andre kommunale indsatser i området. Dels for at kommunerne kan gå 

pro-aktivt ind i samarbejdet med de frivillige kræfter om at få etableret én 

LAG-bestyrelse i området. 

 

Etablering af koordinationsklynger  

Udover sammenlægningen af LAG-områder har Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter også besluttet, at der i den nye programperiode skal oprettes 

ca. 6 koordinationsklynger med en fælles koordinator i spidsen, der kan 

understøtte de kommende LAG-bestyrelser og de lokale koordinatorer med 

bl.a. at kvalificere ansøgningsmaterialet. 

 

Der er endnu ikke udmeldt en model for koordinatorfunktionens nærmere 

opgaver eller fysiske placering. KL arbejder for, at den fælles koordinator-

funktion organiseres på en måde der sikre en forsat lokal forankring af 

LAG-arbejdet i overensstemmelse med LEADER principperne i Landdi-

striktsprogrammet. Funktionen finansieres direkte af de lokale LAG-

bestyrelser 

 

Kommuner, der er omfattet af de nye LAG-områder kan allerede nu indle-

de en dialog med de nærliggende LAG-områder med henblik på, at etablerer 

en lokalt baseret klyngestruktur.  

 

Det er forventningen at den endelige model for koordinatorklyngerne læg-

ges fast umiddelbart efter sommerferien.  

 

Økonomi i den kommende programperiode 

Der er afsat 14 mio. kr. i 2014 til etableringen af de nye aktionsgrupper og i 

2015 er der afsat 94,5 mio. kr., som aktionsgrupperne kan bruge til at ind-

stille projekter for – 70 pct. af midlerne fordeles i lige store puljer, dvs. en 

pulje til hver udpeget LAG-kommune og aktionsgruppen for de 27 småøer. 

De resterende 30 pct. fordeles ligeligt blandt de udpegede LAG-kommune 

med en negativ befolkningsudvikling. Der er endnu ikke afsat midler for 

2016 og frem. 

 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte konsulent Berit 

Mathiesen, tlf. 3370 3483 eller e-mail. BEM@kl.dk 


