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 Til Bolig – og Planstyrelsen 

 

 

 

Svar på høring vedrørende bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i 
udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027 (LAG) 
 

 

Bolig – og Planstyrelsen har den 25. september 2022 sendt en ny 

bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i 

perioden 2023-2027 (LAG) i høring.  

 
Udkastet til bekendtgørelsen indeholder en række ændringer, som udspringer af et 
ønske om forenkling, og som betyder et øget fokus på performance i stedet for de-
tailstyring. Landdistrikternes Fællesråd bakker generelt op om ambitionen om at ind-
føre en større grad af forenkling i LAG-arbejdet, men noterer også, at nogle af æn-
dringerne i udkastet til bekendtgørelsen kan have nogle uhensigtsmæssige konse-
kvenser for de lokale aktionsgrupper (herefter LAG) og deres arbejde.  
 
Landdistrikternes Fællesråd har en række bemærkninger til følgende ændringer i for-
hold til reglerne i bekendtgørelsen for igangværende programperiode:   
 

1) Fast beløb til drift (bilag 3) 
I udkastet til ny bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper fremgår det 
af bilag 3, at hver LAG får et fast beløb til drift, svarende til 19,23 pct. af 
LAG’ens samlede årlige bevilling. Dette er en reduktion af driftsbevillingen i 
forhold til den tidligere programperiode og flugter ikke med styrelsen anbe-
faling om, at alle LAG’ere bør ansætte en koordinator på mindst 30 timer og 
gerne på fuldtid. Det er ydermere vigtigt, at LAG’erne har mulighed for at 
ansætte en koordinator, der også har de rette kompetencer til løse de nød-
vendige opgaver og samtidig sikre synlighed i lokalområdet. Der lægges i den 
kommende programperiode også op til flere krav til LAG’ernes arbejdsopga-
ver jf. bilag 2. Derudover er det ikke alle LAG’ere der har mulighed for at få 
kommunal støtte til drift, hvilket gør reduktionen af driftsstøtten yderligere 
sårbar. Landdistrikternes Fællesråd mener, at der stadigvæk bør være mulig-
hed for fleksibilitet, således driftsrammen eksempelvis kan lægge i et interval 
fra 18,5 % til 23,5 %. På den måde sikres et bedre økonomisk grundlag for, 
at LAG’erne kan løse deres opgaver mest hensigtsmæssigt og i den kvalitet, 
som der forventes. Dette skal også ses i lyset af, at udgifterne til løn og ad-
ministration er steget hvert år.  

 
2) Udbetaling af driftstilskud i 2024 og frem (bilag 4) 
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Jf. Bilag 4 punkt 3 er det en betingelse for, at Bolig – og Planstyrelsen kan 
udbetale første rate af tilskuddet, at den lokale aktionsgruppe har indstillet 
projekter til tilsagn om tilskud til Bolig – og Planstyrelsen i det foregående 
kalenderår, som svarer til mindst 85 pct. af den årlige tilskudsramme, der skal 
uddeles til projekter, jf. §11, stk. 2, nr. 2. Den anden rate nedsættes, hvis den 
lokale aktionsgruppe ikke ved årsskiftet har indstillet projekter til tilsagn om 
tilskud, som svarer til mindst 85 pct. af den årlige tilskudsramme. Landdistrik-
ternes Fællesråd finder dette problematisk og mener, at det kan have nogle 
uhensigtsmæssige konsekvenser. LAG’erne har et naturligt ønske om at få 
midlerne ud og virke lokalt, men der kan af forskellige årsager være år, hvor 
der ikke er nok seriøse og virkningsfulde projekter, ligesom der kan være år, 
hvor der langt flere gode projekter end budgettet rækker til. Derudover kan 
dette også betyde, at der i fremtiden indstilles projekter af ringe kvalitet ude-
lukkende af frygt for, at administrationsmidlerne beskæres. Denne mulighed 
for reduktion vil ligeledes give langt mindre fleksibilitet og tilmed gøre det 
vanskeligt at overføre midler mellem perioder, selvom en LAG fx finder dette 
bedst. Landdistrikternes Fællesråd finder ovenstående krav om mindst 85 
pct. målopfyldelse særligt problematisk i år 2023/2024, da 2023 jo er et op-
statsår med meget mulige forsinkelser.  
 

3) Andre bemærkninger 
LAG’erne har fra den kommende programperiode fået LUMP SUM, og det 
finder Landdistrikternes Fællesråd særdeles positivt. Dette giver mere frihed 
og råderum til den enkelte LAG, som selv er i stand til at vurdere, hvordan 
driftsmidlerne rækker længst og bedst muligt anvendes. Derfor er fællesrådet 
også uforstående overfor, at det har været nødvendigt i udkastet til bekendt-
gørelsen af præcisere, at tilskud til drift af LAG’en fx ikke kan anvendes til 
frynsegoder, herunder gaver til koordinatorer og bestyrelsesmedlemmer, jf. 
bekendtgørelsens kapitel 8 §20 punkt 4.   
 
Af bekendtgørelsens kapitel 4 fremgår det jf. §8, at en LAG kan indgå en kon-
trakt med en koordinator enten som en ansættelseskontrakt eller som en 
kontrakt med en ekstern samarbejdspartner (konsulent). Landdistrikternes 
Fællesråd mener, at det bør fremgå af bekendtgørelsen, at en ekstern sam-
arbejdspartner eksempelvis også kan være en kommune, forening eller kon-
sulentvirksomhed.  

 
Landdistrikternes Fællesråd er til rådighed for yderligere dialog og sparring om oven-
stående.  

 
Med venlig hilsen 
 
Landdistrikternes Fællesråd 
 
 
 
Steffen Damsgaard 
Formand 


