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Kommenteret høringsnotat 

over 

udkast til ny bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper 

 

Bolig- og Planstyrelsen udsendte den 16. februar 2022 en høring af udkast til ny bekendt-

gørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper 

Der er ved høringsfristens udløb den 15. marts 2022 modtaget i alt 32 høringssvar. Føl-

gende myndigheder, organisationer og foreninger har svaret: 

Erhvervsstyrelsen, Forbrugerrådet TÆNK, LAG Halsnæs-Gribskov, Sammenslutningen af 

Danske Småøer, FLAG Nord, LAG Randers-Favrskov, LAG LLSÆ, Langeland Kommune, 

Danske Regioner, Region Nordjylland, Landudvikling Slagelse, Lemvig Kommune, Region 

Midtjylland, Favrskov Kommune, Slagelse Kommune, LAG Midt-Nordvestsjælland, Ikast-

Brande Kommune, LAG Haderslev-Tønder, Jammerbugt Kommune, Vesthimmerland 

Kommune, LAG Jammerbugt-Vesthimmerland, FLAG Jammerbugt, Randers Kommune, 

Dansk Industri, LAG Nord, FLAG Vestjylland, LAG MANK, Frederikssund Kommune, Fre-

deriksværk Kommune, Hjørring Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, LAG Ikast-

Brande, Ikast-Brande Kommune, Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, LAG Thy-Mors, 

Erhvervsministeriet (Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering OBR), Ministeriet 

for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.   

Erhvervsstyrelsen, Lemvig Kommune, Sønderborg Kommune, Dansk Industri og Forbru-

gerrådet TÆNK har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen.  

 

Generelle bemærkninger 

Danske Regioner bemærker, at de finder det positivt, at kommunalbestyrelser og regions-

råd kan udpege medlemmer af LAG-bestyrelser, og at de lokale udviklingsstrategier sen-

des i høring hos de regioner og kommuner, som dækker den lokale aktionsgruppes geo-

grafiske område. Danske Regioner henviser i øvrigt til de bemærkninger, som indsendes 

fra de enkelte regioner.  

Langeland Kommune, Læsø Kommune, Samsø Kommune og Ærø Kommune bemærker, at 

de har været tilfredse med LAG-samarbejdet øerne imellem, og kommunerne anser det 

som værende af stor betydning, at der er en koordinator lokalt til stede på den enkelte ø. 

Kommunerne tilslutter sig LAG LLSÆ’s høringssvar. 
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Frederikssund Kommune bemærker, at de er positivt indstillet på at indgå i en lokal akti-

onsgruppe og har derudover ingen bemærkninger.  

Hjørring Kommune bemærker, at reglerne for etablering og tilskudsberettiget aktions-

gruppe harmonerer med forventningen om en fremtidig LAG omfattende Hjørring Kom-

mune og nabokommunerne Frederikshavn og Brønderslev med en fælles koordinator.  

Hertil bemærkes, at en fast sum på 190.000 kr. til oprettelse af aktionsgruppe og udarbej-

delse af udviklingsstrategi for den lokale LAG er passende, samt at det er hensigtsmæs-

sigt, at dokumentationskrav via bilag reduceres. 

FLAG Nord, Jammerbugt Kommune, Vesthimmerland Kommune, LAG Jammerbugt-Vest-

himmerland og FLAG Jammerbugt spørger ind til finansiering af udgifter forbundet med 

indkaldelse og afholdelse af informationsmøde og stiftende generalforsamling. 

Landudvikling Slagelse bemærker, at det bør præciseres i bekendtgørelsen, hvor der rent 

geografisk kan ydes støtte til projekter i forhold til de områder, der hører ind under de 27 

Småøers LAG.  

FLAG Vestjylland og FLAG Nordjylland foreslår, at etablering af nye FLAG kan udskydes, 

indtil der er truffet beslutning om grundlaget for FLAG for perioden 2024-2027. 

LAG NORD bemærker, at tiden nok er løbet fra betegnelsen ”formand”. 

Slagelse kommune ønsker, at det gode samarbejde mellem LAG Småøerne og Udvikling 

Slagelse bliver præciseret, eller at det bliver beskrevet, om der er aktiviteter – som ek-

sempelvis netværksaktiviteter, der varetages i regi af Landudvikling Slagelse, som også 

kan omfatte borgerne på deres øer – eller vice versa. 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger: 

De eksisterende aktionsgrupper har mulighed for at lægge ud for udgifter afholdt, inden 

den nye aktionsgruppe afholder stiftende generalforsamling. Det gælder både midler fra 

LAG, EU-FLAG og National FLAG. Hvis der ikke er likvide midler til dette i den eksiste-

rende aktionsgruppe, kan der ansøges de kommuner, der er omfattet af de nye aktions-

grupper, om at lægge ud for disse udgifter. 

Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at der i bilag 1 skal fremgå, hvilke 27 øer, der er medlem 

af Sammenslutningen af Danske Småøer. 

Det er Bolig- og Planstyrelsens vurdering, at det er mest effektivt, at udpegningsproces-

serne for LAG og FLAG kører parallelt, og det sikrer synergi for de integrerede aktions-

grupper. Det sikrer samtidig, at de nye FLAG kan starte hurtigt op, når et nyt fiskeriforlig 

for perioden 2024-2027 bliver forhandlet på plads. Der er dog ikke noget fagligt elle pro-

cessuelt til hinder for, at der gives fleksibilitet, så rene FLAG kan udskyde etableringspro-

cessen og nøjes med at indsende en interessetilkendegivelse i 2022. 

Betegnelsen ”formand” med kan erstattes af betegnelsen ”formand/-kvinde”, hvorfor be-

kendtgørelsen konsekvensrettes. 

Det står aktionsgrupperne frit for at indgå samarbejdsaftaler. 

Der foretages på den baggrund følgende præciseringer: 

Det præciseres i Vejledning om opstart af lokale aktionsgrupper, at eksisterende aktions-

grupper eller andre kan lægge ud for udgifterne.  
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Høringssvaret imødekommes med en tilføjelse i bilag 1 i bekendtgørelsen af navnene på 

de 27 småøer, der er medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer 

Det præciseres i Vejledning om opstart af lokale aktionsgrupper, at der kan være andre 

frister for etableringen af de rene fiskeriaktionsgrupper (FLAG).   

Høringssvaret imødekommes, og bekendtgørelsen konsekvensrettes, hvad angår beteg-

nelsen ”formand”. 

Der ændres ikke i bekendtgørelsen, hvad angår muligheden for at indgå samarbejdsafta-

ler. 

 

Høringssvar vedrørende udpegning af LAG områder § 2, stk. 5: 

Der er indkommet flere høringssvar, der relaterer sig til LAG udpegningen. Høringssva-

rene er indkommet fra LAG Randers-Favrskov, Randers Kommune, Favrskov Kommune, 

Region Midtjylland samt Landdistrikternes Fællesråd. Alle disse høringssvar vedrører, at 

Randers kommune ikke længere er udpeget som LAG-område. Svarene peger især på øn-

sket om en fortsættelse af igangværende samarbejder og kontinuitet i skabelse af resulta-

ter, ligesom der peges på, at Randers Kommune har mange indbyggere i landdistrikter.  

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger:  

Bolig- og Planstyrelsen noterer, at der er et stærkt ønske om at bevare de eksisterende 

samarbejder og sikre fortsat fælles resultatskabelse. 

Høringssvarene imødekommes, og Randers Kommune udpeges som LAG-område. 

 

Høringssvar vedr. udpegning af FLAG områder § 2, stk. 6: 

Der er indkommet høringssvar, der relaterer sig til FLAG udpegningen fra LAG/FLAG 

Thy-Mors, LAG Midt-Nordvestsjælland, LAG/FLAG Halsnæs-Gribskov og Halsnæs Kom-

mune. Generelt adresserer svarerne, at udpegningskriterierne favoriserer store havne og 

fiskeriområder. Der er ønske om, at mindre havne og kommuner med lange kyststræk-

ninger kommer i betragtning til FLAG, så bæredygtig kystturisme og skånsomt kystfiskeri 

kan udvikles under FLAG-ordningen. 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger: 

Det er hensigtsmæssigt at fastholde de foreslåede udpegningskriterier, så FLAG-midlerne 

tilgodeser kommuner, der har et minimum af erhvervsfiskeri. Hvis kriterierne udvides til 

at omfatte alle kommuner med mindre havne og lange kyststrækninger ville de midler, 

der er til rådighed, ikke række til at kunne inkludere dem alle.  Desuden dækker LAG-om-

råderne store dele af de danske kyststrækninger, og kan dermed støtte de efterspurgte 

aktiviteter.  

Høringen giver ikke anledning til ændringer på dette punkt.  
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Høringssvar vedrørende organisering med minimum 30 timers koordinatoransæt-

telse §3, stk. 3, nr. 3: 

Der er indkommet høringssvar, der relaterer sig til det nye krav om ansættelse af koordi-

nator på minimum 30 timer/uge. Høringssvarene er indkommet fra LAG/FLAG Thy-Mors, 

LAG MANK, LAG Nord, FLAG Nord, LAG Jammerbugt-Vesthimmerland, LAG Haderslev-

Tønder, LAG Ikast-Brande, LAG/FLAG LLSÆ samt Landdistrikternes Fællesråd. Overord-

net handler høringssvarene om, at aktionsgrupperne, med henvisning til LEADER prin-

cippet, finder det mest hensigtsmæssigt, at de selv tilrettelægger administrationen, her-

under hvor mange timer en koordinator skal være ansat.  

LAG Midt-Nordvestsjælland foreslår herunder, at opgavebeskrivelsen for koordinator 

ændres, så der også står ”udviklende”. 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger: 

Forslaget om et minimumskrav om ansættelse af koordinator på 30 timer/uge var blandt 

andet foreslået for at styrke både den netværksskabende og den administrative kapacitet 

i lyset af mange fejl og mangler i regnskaber indsendt fra projekter, der medfører mange 

tilbageløb og lange sagsbehandlingstider. Ved opstarten af den nuværende periode blev 

antallet af LAG’er væsentligt reduceret. Under iagttagelse af LEADER-princippet er der 

ikke stillet specifikt krav om, hvordan organiseringen skal være i den kommende periode, 

fx at LAG’erne skal slå sig sammen i et bestemt antal eller med forudbestemte kommuner. 

Kravet om minimumsansættelse af koordinator ville dog understøtte en organisering af 

LAG i enheder med en vis størrelse, kapacitet og budget. 

Bolig- og Planstyrelsens noterer på baggrund af høringssvarene, at det for visse aktions-

grupper kan være udfordrende at honorere kravet om ansættelse af koordinator på 

mindst 30 timer samt ønsket om lokalt at tilrettelægge administrationen. Kravet kan såle-

des med fordel gøres til en anbefaling. Det fremgår dog som et forordningskrav, at der 

skal redegøres for ”forvaltnings-, overvågnings- og evalueringsordninger, der dokumen-

terer den lokale aktionsgruppes kapacitet til at gennemføre strategien”. De lokale akti-

onsgrupper skal redegøre for dette i interessetilkendegivelsen og i den lokale udviklings-

strategi.  

Høringssvaret imødekommes, og bekendtgørelsen ændres, så formuleringen af § 3 stk. 3 

nr. 3 vedrørende ansættelse af koordinator på minimum 30 timer/uge ændres til at være 

en anbefaling.  

 

Høringssvar vedr. valg af formand, § 8 stk. 2 

LAG LLSÆ ønsker at kunne vælge formand for 1-årige perioder. 

LAG Thy-Mors ønsker, at formanden ikke vælges af generalforsamling, men at formanden 

vælges som en del af konstitueringen af bestyrelsen.  

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger: 

Formanden er bestyrelsesmedlem, og det fremgår af stk. 1, at de vælges for en 2-årig pe-

riode, men styrelsen vil gerne inkludere mulighed for at kunne dispensere for reglen. 
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Valg af formand på en generalforsamling sikrer en bredere intern opbakning til forman-

den.  

Høringssvaret imødekommes, og bekendtgørelsen justeres, så Bolig- og Planstyrelsen vil 

kunne dispensere fra denne regel om, at formanden vælges for en 2-årig periode. 

Der ændres ikke i bekendtgørelsen for så vidt angår regler for valg af formand. 

 

Høringssvar vedr. bestyrelsens sammensætning, § 8 stk. 4 

LAG/FLAG Thy-Mors er bekymrede for at FLAG repræsentanterne nu ”gemmes” væk i 

gruppe 2. Det bemærkes, at hvis der er ønske om at oprette en integrereret LAG og FLAG, 

bør der være krav om særskilt repræsentation for fiskeriinteresser, nøjagtig som det er i 

den nuværende lovgivning. 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger: 

Det vurderes, at der er taget højde for fiskeriinteresserne ved at inkludere dem i § 8, stk. 

4 nr. 2. 

Høringen giver ikke anledning til ændringer på denne punkt.  

 

Høringssvar vedr. bestyrelsens beslutningsdygtighed § 9 stk. 1  

LAG MANK bemærker, at det bør tilføjes, at enten formand eller næstformand skal være 

til stede ved bestyrelsesmøder for, at bestyrelsen er beslutningsdygtig. 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger: 

Efter den gældende bekendtgørelse er det tilstrækkeligt, at mindst halvdelen af bestyrel-

sesmedlemmerne er til stede. Der ses ikke behov for at ændre de gældende regler. 

Høringen giver ikke anledning til ændringer på denne punkt.  

 

Høringssvar vedr. udpegning af bestyrelsen for en lokal aktionsgruppe § 9 stk.3. 

Slagelse kommune foreslår at tilføje, at hver kommunalbestyrelse eller regionsråd kan 

udpege ”mindst” 1 medlem af bestyrelsen. 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger: 

Muligheden for kun at udpege ét medlem sikrer, at bestyrelserne ikke bliver for store, 

men for aktionsgrupper, som kun udgøres af en enkelt kommune, kan der med fordel til-

lades udpegelse af flere medlemmer. 

Høringssvaret imødekommes, således at aktionsgrupper, som kun udgøres af en enkelt 

kommune, kan udpege mindst ét medlem, og at bekendtgørelsen justeres på dette punkt. 

 

Høringsvar vedr. prioriteringskriterier for projekter, §14, stk. 2, punkt 7 og stk. 3 
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LAG Midt-Nordvestsjælland bemærker i deres høringssvar, at de ønsker, at kriterierne og 

vægtningen skal fastsættes af den enkelte aktionsgruppe selv.  

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger: 

Der er behov for en ensartet udvælgelsesprocedure og genkendelige kriterier på tværs af 

ordningen generelt. Der vil blive udarbejdet nogle forenklede kriterier. Der er dog samti-

dig mulighed for, at den enkelte aktionsgruppe selv udvider disse kriterier med egne kri-

terier, der afspejler målene i den lokale udviklingsstrategi. Bolig- og Planstyrelsen vurde-

rer, at dette indgår i den nuværende formulering i bekendtgørelsen.  

Høringen giver ikke anledning til ændringer på denne punkt.  

  

Høringssvar vedrørende indstillingsudvalget § 16 

Region Nordjylland bemærker, at de finder det helt afgørende, at der ikke etableres et 

centralt organ/indstillingsudvalg, som opstiller kvalitative mål om vækst og udvikling 

som de enkelte LAG/FLAG bestyrelser skal nå/skal honorere, som betingelse for at opnå 

Bolig- og Planstyrelsens godkendelse. 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger: 

Nedsættelsen af et centralt indstillingsudvalg er er et forordningskrav. Af Fællesforord-

ningen 2021/1060 af 24. juni 2021 artikel 32 stk. 2 fremgår, at de relevante myndigheder 

skal nedsætte et udvalg, der skal udvælge strategier ud fra de elementer, der er fastsat i 

artikel 32 stk. 1 og de kriterier, som forvaltningsmyndigheden har fastsat. 

Høringen giver ikke anledning til ændringer på denne punkt.  

 

Høringssvar vedrørende standardvedtægterne, bilag 3 til bekendtgørelsen 

Høringssvar vedrørende udpegning af medlemmer, § 4 i standardvedtægterne 

LAG NORD undrer sig over, at medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen er undtaget 

for bopælskravet, og hvis det fastholdes vil de gerne have det udvidet til at omfatte er-

hvervsorganisationer og fagforeninger. 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger: 

Bopælskravet stemmer godt overens med LEADER-principperne om lokal forankring. En 

kommunalt ansat medarbejder kan dog godt bo uden for en LAG-kommune og alligevel 

repræsentere denne.  

Høringen giver ikke anledning til ændringer på denne punkt.  

 

Høringssvar vedr. bestyrelsens opgaver, § 10, stk. 4 i standardvedtægterne  

LAG Thy-Mors ønsker, at der skal ydes vederlag eller anden form for godtgørelse til be-

styrelsesmedlemmer. 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger: 
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Aktionsgrupperne er frivillige foreninger, uden vederlag og aflønning til bestyrelsesmed-

lemmerne. Det er den enkelte persons valg, om man vælger at engagere sig i en frivillig 

forening som bestyrelsesmedlem.  

Høringen giver ikke anledning til ændringer på denne punkt.  

 

Høringssvar vedr. revisor, § 16 i standardvedtægterne 

LAG Thy-Mors, LAG MANK og LAG Halsnæs-Gribskov bemærker, at det er tilstrækkeligt at 

anvende en registreret revisor, da en statsautoriseret er væsentligt dyrere.  

LAG NORD, LAG Haderslev-Tønder og Landdistrikternes Fællesråd ønsker at fortsætte 

med at kunne vælge enten folkevalgt, registreret eller statsautoristeret revisor. LAG Midt-

Nordvestsjælland foreslår at man kan lave review som alternativ til revision. 

LAG Småøerne bemærker desuden, at det bør være offentlige midler, der dækker udgifter 

til revision. 

Bolig- og Planstyrelsen bemærkninger: 

Der er behov for at anvende en registreret revisor for at sikre en tilfredsstillende kvalitet 

af foreningens regnskab. Høringssvaret vedr. registreret revisor imødekommes. Det be-

mærkes, at EU-midler er offentlige midler, og aktionsgruppernes drift støttes 100 pct. af 

EU-midler.  

Høringssvaret imødekommes delvist således, at anvendelse af en registreret revisor er 

tilstrækkeligt, og at bekendtgørelsen justeres på dette punkt. 

 

Høringssvar vedr. vedtægtsændringer og eksklusion, § 18 i standardvedtægterne 

LAG Nord bemærker, at kravet i § 18 stk. 2 om, at mindst 2/3 af medlemmerne skal være 

repræsenteret for at gennemføre en vedtægtsændring, er fuldstændig umulig at opnå i 

2022. Kravet i stk. 3 om at vedtægtsændringer skal godkendes i Bolig- og Planstyrelsen, 

samt kravet om at om et ”flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer”, burde være tilstræk-

keligt. 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger: 

Når Bolig- og Planstyrelsen også skal godkende ændringen, vil et flertal på mindst 2/3 af 

ja og nej stemmer være tilstrækkeligt. 

Høringssvaret imødekommes således, at et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer vil 

være tilstrækkeligt for at gennemføre en vedtægtsændring, og at bekendtgørelsen juste-

res på dette punkt. 

 


