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Høringssvar til udkast til ”Det danske Landdistriktsprogram 2014 – 2020” 

 
Jammerbugt Kommune tillader sig hermed at afgive høringssvar til udkast til ”Det 

danske Landdistriktsprogram 2014 – 2020”. 

 

I forbindelse med det netop afsluttede program, er der blevet gennemført mange 

gode projekter i Jammerbugt Kommune med støtte fra Landdistriktsprogrammet - 

projekter som har bidraget til jobskabelse i og udviklingen af vore lokalsamfund. 

 

I forbindelse med gennemførelsen af projekterne har den oprindelige bevillings-

modtager i flere tilfælde overdraget bevillingen til Jammerbugt Kommune. I alle 

tilfælde har den oprindelige bevillingsmodtager bevaret engagementet i projektet, 

både i forbindelse med anlægget og i forbindelse med de efterfølgende aktiviteter i 

projektet. Foreningerne har overdraget bevillingen til Jammerbugt Kommune pga. 

de administrative byrder og udfordringer til likviditeten, som er forbundet med gen-

nemførelsen af et projekt, som gennemføres med støtte fra landdistriktsprogram-

met. Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at disse udfordringer ikke bliver 

mindre i det kommende program/periode, hvorfor Jammerbugt Kommune vil opfor-

dre til, at kommuner også bliver støtteberettigede i det kommende program, såle-

des, at vi kan hjælpe vore foreninger med at gennemføre projekter til gavn for vo-

res lokalsamfund. 

 

I udkastet til programmet for 2014 – 2020 står ”Frivilligt arbejde kan ikke anvendes 

som element i finansieringen”. Jammerbugt Kommune vurderer, at netop 

værdisættelse af frivilligt arbejde som medfinansiering har haft betydning for flere 

projekter, hvorfor vi vil indstille, at det også i det kommende program bliver muligt 

at medfinansiere med frivilligt arbejde. Alternativt kan det overvejes at gøre det 

muligt, til visse typer af projekter, at øge støtteprocenten til mere end 50 %. 

 

Vi forstår punkt 4 side 213 i oplægget således, at de kommunalt og regionalt ud-

pegede medlemmer af den lokale aktionsgruppes bestyrelse ikke får stemmeret i 
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det kommende Landdistriktsprogram. Mange af de projekter som gennemføres 

med støtte fra Landdistriktsprogrammet gennemføres også med kommunalstøtte, 

gennem den kommunale landdistriktspolitik, hvorfor det kommunalt udpegede 

medlem af LAG bestyrelsen har stor indsigt i landdistriktsinitiativer og aktiviteter i 

kommunen. Jammerbugt Kommune vurderer derfor, at det er vigtigt i den koordi-

nerede landdistriktsindsats, at de udpegede medlemmer bevarer deres stemmeret 

i de kommende LAG bestyrelser. 

 

I den forløbne periode har der været et godt samarbejde mellem Den lokale akti-

onsgruppe og Jammerbugt Kommune, både omkring vidensdeling og helt prakti-

ske ting. Samarbejdet har fungeret rigtig godt både på politisk- og embedsmands-

niveau. Samarbejdet har haft stor betydning for gennemførelsen af projekter. Det 

er vores klare opfattelse, at et styrket samarbejde bør være mellem den lokale ak-

tionsgruppe og kommune og ikke mellem den lokale aktionsgruppe og region, som 

det fremgår af udkastet på side 213. Ikke alene eksisterer der, som sagt allerede et 

godt samarbejde mellem LAG og kommuner, men det er også i kommunerne der 

arbejdes aktivt og engageret i udviklingen af landdistrikter og et arbejde som ikke 

foregår på regionalt niveau. 

 

Jammerbugt Kommune håber, at I positivt vil inddrage vores kommentarer i det 

fortsatte arbejde med ”Landdistriktsprogrammet 2014 – 2020”. 

 

Vi står selvfølgelig til rådighed for videre dialog. 
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