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Til Indenrigs- og Boligministeriet, Bolig- og Planstyrelsen 

 

Svar på høring om forslag til bekendtgørelse om oprettelse af lokale 
aktionsgrupper 

 

Bolig- og Planstyrelsen har den 15. februar 2022 sendt et forslag til Bekendtgørelse om opret-
telse af lokale aktionsgrupper til Landdistrikternes Fællesråd i høring. Formålet med bekendt-
gørelsen er at fastsætte rammerne for oprettelse og etablering af lokale aktionsgrupper i ud-
pegede landdistrikter og fiskeriområder. Dette formål bakker Landdistrikternes Fællesråd op 
om.  
 
Landdistrikternes Fællesråd har følgende kommentarer til udkast til bekendtgørelsen. 
 
1) Ansættelsesgrad for koordinatoren 
Landdistrikternes Fællesråd mener, at det bør være op til den enkelte aktionsgruppe at vurdere 
behovet for ansættelsesgraden for aktionsgruppens koordinator. Der bør derfor ikke være et 
krav om, at den enkelte aktionsgruppe skal organisere sig således, at denne kan sikre en 
koordinatoransættelse på minimum 30 timer/uge. Det er vigtigt, at den enkelte aktionsgruppe 
får fleksibilitet til at organisere sig efter de lokale omstændigheder og dermed har mulighed for 
at følge principperne bag LEADER-metoden. Der skal være frihed til at organisere sig med 
koordinatorer der kan indgå i andre faglige og arbejdsmæssige sammenhænge, eller være 
koordinator for flere LAG’grupper. Dertil skal den enkelte aktionsgruppe have mulighed for at 
skalere op og ned for koordinatorens ansættelsesgrad.  
 
Landdistrikternes Fællesråd finder det vigtigt, at man ikke via lovgivning laver tiltag, der be-
grænser muligheden for at være LAG, der kun dækker én landfast kommune. Landdistrikter-
nes Fællesråd forventer, at de fleste LAG-grupper ved nyetablering vil have samme geografi 
som de nuværende LAG-grupper, men der skal som sagt være mulighed for at vælge en lokal 
løsning hvor LAG-gruppen har samme geografi som én kommune. 
 
2) Udpegede geografiske områder, hvor der kan etableres lokale aktionsgrupper 
Landdistrikternes Fællesråd noterer sig i Bilag 1, at Randers Kommune ikke er udpeget som 
et LAG-område. Fællesrådet bemærker, at Randers Kommune i indeværende periode er ud-
peget som et LAG-område og opfordrer Indenrigs- og Boligministeriet til at sikre kontinuitet i 
forhold til de kommuner, hvor der kan etableres lokale aktionsgrupper. Landdistrikternes Fæl-
lesråd bemærker desuden, at der i Randers Kommune bor 30.000 personer i landdistrikterne 
samt at kommunen har 89 landsbyer. Det er således netop udvikling i disse områder, som LAG 
Randers-Favrskov støtter op om gennem tilskud til projekter. Et tab af en lokal aktionsgruppe 
i Randers Kommune vil være et stort tab for kommunens landdistriktsindsats.  
 
3) Revisionsomkostninger 
Landdistrikternes Fællesråd noterer sig, at der i udkastet til bekendtgørelsen i §16 står, at 
generalforsamlingen skal vælge en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Land-
distrikternes Fællesråd noterer sig, at man i 2017 med Bekendtgørelse 1415 ”Bekendtgørelse 
om ændring af bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og 
fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020” fore-
tog en rettelse af §23 i ”Bekendtgørelse nr. 1835 af 22. december 2015 om oprettelse og drift 
af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktspro-
grammet for perioden 2014-2020” som gav bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe mulighed 
for at vælge en statsautoriseret uafhængig revisor eller en folkevalgt revisor til årligt at revidere 
regnskabet for driften af den lokale aktionsgruppe.  
 
Landdistrikternes Fællesråd mener, at det bør være muligt for den enkelte aktionsgruppe selv 
at vælge, hvorvidt aktionsgruppen vil benytte en statsautoriseret eller folkevalgt revisor til at 
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revidere regnskabet, da et krav om en statsautoriseret revisor vil være en ny stor udgift for de 
aktionsgrupper, som tidligere har brugt en folkevalgt revisor. 
 
4) Valg af formand 
Landdistrikternes Fællesråd noterer sig, at der i udkastet til bekendtgørelsen i §9, stk. 7 står, at 
generalforsamlingen for den lokale aktionsgruppe vælger en formand for en periode på to år. 
Landdistrikternes Fællesråd er bekendt med, at LAG LLSÆ har haft stor glæde af at lade for-
mandskabet gå på tur mellem øerne. Fællesrådet mener derfor, at der bør åbnes op for mulig-
hed for, at formanden kan vælges hvert år på generalforsamlingen og dermed sidde et år ad 
gangen. 
 
5) Bureaukrati, kontrol og styring 
Bureaukrati, kontrol og styring er en stor belastning for både de frivillige og professionelle ak-
tører i de lokale aktionsgrupper. Derfor bør mindre bureaukrati og mere tillid til aktionsgrup-
perne med færre administrative omkostninger til følge vægtes højt i den kommende periode. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
Landdistrikternes Fællesråd 
 
 
 
Steffen Damsgaard 
Formand 


