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INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 

 

Til alle høringsparter på vedlagte liste  

 

 

Høring vedrørende forslag til Bekendtgørelse om oprettelse af lokale 

aktionsgrupper 

 

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om oprettelse af lokale akti-

onsgrupper for programperioden 2023-2027 i høring. 

 

Denne bekendtgørelse skal delvist erstatte bekendtgørelse 1835 af 22. de-

cember 2015 med efterfølgende ændringer. Ændringerne vedrører føl-

gende kapitler: Kapitel 3, Kapitel 5 – 7 og Kapitel 11, §20 og 21 

 

Bolig- og Planstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til ud-

kastet senest tirsdag den 15. marts 2022. 

 

Høringssvar bedes sendt på mail til netvaerkscenter@bpst.dk eller med al-

mindeligt brev til Bolig- og Planstyrelsen, Slotsgade 1, 2 sal, 4800 Nykø-

bing Falster. 

 

Vigtigste ændringer: Bekendtgørelsen indebærer overordnet seks ændrin-

ger i forhold til den gældende bekendtgørelse. 

 

1. Bekendtgørelsen gælder udelukkende opstart af lokale aktions-

grupper (LAG og FLAG og integrerede aktionsgrupper) samt ud-

pegning af kommuner, hvor disse kan oprettes.  

 

2. Processen for etablering og godkendelse af aktionsgrupper. 

Processen for indsendelse og godkendelse af interessetilkendegi-

velse er beskrevet, og reglerne for etablering og godkendelse af til-

skudsberettiget aktionsgruppe er præciseret. 

       

3. Udgifter til oprettelse af en aktionsgruppe og udarbejdelse af ud-

viklingsstrategi dækkes af en fast sum på 190.000 kr.  

Summen skal dække alle udgifter forbundet med oprettelse af en 

aktionsgruppe og udarbejdelse af en tilhørende udviklingsstrategi. 

Forbruget af den faste sum skal ikke som tidligere dokumenteres 

ved indsendelse af bilag for afholdelse af faktiske udgifter, men 

gennem dokumentation af resultatmål. 

 

4. Udpegning af områder i landdistrikter  

Bilag 1. angiver de kommuner, hvor det er muligt at etablere en 

lokal aktionsgruppe (LAG). Randers Kommune, som i indevæ-

rende periode er udpeget som LAG-område, er ikke længere ud-

peget. Frederikssund Kommune, som ikke var udpeget i indevæ-

rende periode er udpeget som LAG-område, er føjet til.  
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5. Udpegning af områder i fiskeriområder.  

Bilag 2 angiver de kommuner, hvor det er muligt at etablere en fi-

skeri lokal aktionsgruppe (FLAG)  

Holstebro Kommune, som i indeværende periode er udpeget som 

FLAG-område, er ikke længere udpeget. Struer Kommune, som 

ikke var udpeget i indeværende periode, er føjet til. 

 

 

6. Aktionsgrupperne skal organisere sig, så de kan sikre en koordi-

natoransættelse på mindst 30 timer/uge, enten ved ansættelse i 

aktionsgruppen eller ved ansættelse på konsulentbasis.  

I forordningerne stilles krav om, at en aktionsgruppe skal råde 

over både administrative og evalueringsmæssige kompetencer, og 

at aktionsgruppen skal opbygge lokale kompetencer til at udvikle 

og gennemføre projekter.  Det kræver en lønnet arbejdsindsats 

med et minimum antal timer.  

 

 

Har I spørgsmål? 

  

I er velkommen til at kontakte nedenstående på e-mail netvaerkscen-

ter@BPST.dk eller telefonnr. 41 71 78 30 (hverdage 10.00 til 14.00), hvis 

I har spørgsmål til høringen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ulla Bartels 

Specialkonsulent 


